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Apresentação
A Aracati é uma organização sem fins lucrativos fundada por
jovens que dedicaram todos os seus esforços aos direitos da
juventude brasileira. Com a missão de contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de participação juvenil no país, desde 1999 a ONG desenvolveu projetos nas áreas de educação,
comunicação e participação política.
A inspiração do nome da organização veio do Nordeste. O aracati é uma brisa que se forma no litoral e passa todos os dias,
geralmente nos fins de tarde, por cidades e vilas de clima muito quente e seco no interior do Ceará. Quando o aracati passa,
as pessoas saem de suas casas e se encontram nas ruas, atrás
do frescor trazido pelo vento.
A crença na capacidade dos brasileiros de construir juntos um
país melhor para todos nós fez surgir um outro aracati. Um
aracati que, assim como a brisa que refresca o interior do Nordeste, é capaz de tirar as pessoas, em especial os jovens, de
suas casas. Um aracati que é capaz de gerar movimento de
participação.
Projetos como Frutos do Brasil – Juventude em Debate, Gincana da Cidadania, o Movimento Um Milhão de Histórias de Vida
de Jovens, Caminhos e Trilhas, entre outros, foram exemplos
de como a participação do jovem pode impactar positivamente
no contexto social, político e econômico do país. Em sua trajetória, a Aracati formou jovens, educadores e organizações
sociais. Essa experiência pode ser conhecida no endereço redearacati.wordpress.com.
Depois de 15 anos de trabalho, a organização se despede, certa de que cumpriu sua missão. E é por meio da publicação deste Guia de Ação Política que esperamos que novas iniciativas,
novos jovens, novos movimentos ocupem os espaços que lhes
são de direito.
E que venham outros aracatis, de transformação e de mobilização social.
Luciana Martinelli
Co-fundadora da Aracati
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Guia de Consulta
O objetivo deste livro é oferecer aos interessados informações introdutórias sobre ação política, com foco na área de Juventude.
Para facilitar a consulta, o livro foi dividido em duas partes.
A primeira contém informações básicas para a compreensão
do cenário da Juventude e da estrutura do Estado brasileiro.
A segunda une explicações sobre o conceito de Advocacy ou
Ação Política a uma proposta de exercício prático para as organizações e movimentos sociais.
O leitor encontrará, entre os capítulos, entrevistas e cases de
iniciativas que ilustram os conceitos abordados.
Boa leitura!

A JUVENTUDE
BRASILEIRA
CAMINHOS, CONQUISTAS E DESAFIOS
por rebeca ribas

SER JOVEM
De formulação recente, o conceito do que é ser jovem vai muito além do imaginário que a sociedade em geral tem da juventude, associada a um estado de espírito caracterizado pela
rebeldia, liberdade, ou como uma fase da vida muito próxima e
semelhante à adolescência.
O sentido mais comum, pontuado por León, define a juventude como um período onde se encerram transformações
físicas e acontecem mudanças psicológicas e sociais, que caracterizam a saída de uma condição de criança e a entrada na
fase adulta. A noção de juventude, entretanto, varia social e
historicamente nos seus conteúdos, na sua duração e no significado a ela atribuído (Léon, 2005).
Essa delimitação do conceito é muito importante, porque
toda a formulação da Política Nacional de Juventude no Brasil
em execução hoje tem origem nesta ideia de que os jovens são
um segmento identitário singular, com características próprias
e que demandam respostas específicas e adequadas do Estado. A definição institucional do governo brasileiro entende a
juventude como uma etapa do ciclo da vida, compreendida dos
15 aos 29 anos, e que é marcada pela construção da independência e da autonomia.
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PERFIL DOS JOVENS NO BRASIL
A trajetória do jovem é entrecortada por diversos contextos que favorecem ou representam obstáculos ao seu pleno desenvolvimento. Por isso, para entender quem são os
jovens no Brasil, para além dos conceitos, é
necessário conhecer a sua condição atual.
Buscar e analisar dados, publicações e reportagens que dele tratam e, sobretudo, ouvi-los, tentando perceber o que fazem, o que
desejam, o que consideram como as suas
principais conquistas, dilemas e desafios.
Os 50 milhões de jovens brasileiros representam, hoje, 27,4% da população do país.
Cerca de 43 milhões deles vivem em zonas
urbanas1 , sendo 72,2% destes em moradias
inadequadas2 e 17% responsáveis pelo domicílio3. 12,6% do total de jovens brasileiros se
encontram na faixa da extrema pobreza4.
A frequência à escola é maior entre os
jovens de 15 a 17 anos (83,3%)5 e decresce à
medida que as faixas etárias aumentam, provavelmente, pela conclusão do Ensino Médio,
por uma maior participação deste público no
mercado de trabalho ou pelas responsabilidades familiares que assumem. Ao todo são
17,1 milhões de jovens fora das salas de aula
e 5,7% de analfabetos6.
FREQUÊNCIA À ESCOLA
POR FAIXA ETÁRIA

Dos que frequentam a escola, 44% estão no ensino fundamental7. Um terço destes
já deveria estar no Ensino Médio8 e, dos que
conseguem alcançá-lo, metade o abandona
no meio do caminho. Apenas 13% dos estudantes entre 18 e 24 anos estão cursando a
universidade9.
Entre o desafio da conclusão do Ensino
Médio e o sonho ainda distante do acesso à
universidade, coloca-se o tema do mundo do
trabalho, que, especialmente na juventude,
possui relações intrínsecas com a educação.
Os dados têm demonstrado que os jovens
brasileiros têm procurado se inserir no mercado de trabalho cada vez mais e antes mesmo de concluir o seu percurso educacional,
mas poucos conseguem conciliar estudo e
trabalho, como aponta a tabela abaixo.
RELAÇÃO ENTRE ESTUDO E TRABALHO
ENTRE JOVENS DE 15 A 24 ANOS

Estudo x trabalho

Percentual

Só estudam

35,5%

Faixa etária

Frequência
à escola (%)

Só trabalham

32,7%

15-17 anos

83,3%

17,9%

18-19 anos

50,3%

Não estudam,
nem trabalham.

20-14 anos

26,5%

Trabalham e estudam

13,9%

(CENSO DEMOGRÁFICO 2010/IBGE)

1. Censo Demográfico. IBGE, 2010.
2. PNAD, 2009.
3. PNAD, 2009.
4. Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar (PNAD),
2008.
5. Censo Demográfico. IBGE, 2010.
6. Segundo a PNAD (2011), 1,2% dos jovens, entre 15 e
17 anos, são analfabetos; entre 18 e 24 anos, o percen-

(IBGE 2011)

tual aumenta para 1,7%, chegando a 2,8% entre os que
possuem 25 a 29 anos. Essas taxas se ampliam quando
avaliamos as regiões norte e nordeste do país.
7. PNAD, 2008.
8. Anuário da Educação Brasileira 2012 – Ministério da
Educação (MEC)
9. IBGE, 2008.
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Percebemos que o desenvolvimento
econômico registrado atualmente no país
não tem se refletido na melhoria das oportunidades e na qualidade do trabalho juvenil,
que permanece, no geral, precário e instável.
As diferenças entre a situação do jovem e a
do adulto no mercado de trabalho ficam evidentes quando visualizamos o percentual de
jovens, entre 18 e 24 anos, na população desocupada (33,9%) 10 e também os que se encontram em condição de trabalho decente (1,2%).
Situações de informalidade e das mais baixas
remunerações são maiores no segmento juvenil. Também são eles que mais trabalham
sem carteira assinada e os que menos atuam
profissionalmente por conta própria.
No universo da população ocupada, os jovens entre 15 e 29 anos representam 31,23%11,
mas é preciso fazer uma leitura diferenciada
sobre cada recorte dessa faixa etária. A queda da participação dos adolescentes (entre 15
e 17 anos) no mercado de trabalho – de 45%,
em 1998, para 36%, em 200912 - por exemplo,
pode ser uma sinalização positiva, se somada
aos altos índices de alunos matriculados nas
escolas, pois sugere um movimento de postergação de sua entrada no mercado.
Também se observa que as diferenças
na condição do jovem (idade, sexo, cor/raça,
renda familiar, escolaridade e região ou local
de moradia) têm impacto significativo nas
suas chances de encontrar um trabalho e na
qualidade deste, quando ele o encontra. Essas diferenças afetam também a idade para
sua entrada no mercado e, da mesma maneira, o seu percurso escolar. Quanto mais pobre, mais precoce é a sua inserção no merca-

do. Quem tem entre 15 e 17 anos e pertence
a famílias com maior renda trabalha menos
(PNAD, 2006) e os que têm entre 20 e 29
anos, na mesma situação, têm mais facilidade de inserção.
A desigualdade por local de moradia
também é grande. O rendimento médio do
trabalho (R$94) dos jovens rurais é bem
menor que os das áreas urbanas (R$ 270).
Menos da metade dos jovens que moram
em áreas rurais e apenas 27,9% dos jovens
do nordeste, na faixa entre 15 e 17 anos, frequentam o Ensino Médio. A taxa de analfabetismo de jovens nas áreas rurais (10%) é três
vezes maior que a das áreas urbanas (3%) 13.
Quanto maior a idade, maior a distinção entre os salários de moças e rapazes e
entre negros e brancos (os últimos costumam ganhar mais). Também existem mais
negros em situação de informalidade e mais
mulheres desempregadas. O Ensino Médio é
frequentado por 56,5% dos jovens brancos
e apenas 34,3% dos jovens negros (IPEA,
2006). A frequência no ensino superior para a
população negra entre 18-24 anos é de 8,3%.
Para a branca, 21,3% 14.
O cruzamento entre os dados dos jovens que não estudam, nem trabalham, revela um cenário ainda mais delicado na combinação entre gênero e raça: 28,2% das jovens
mulheres negras estão nesta condição, com
o maior índice entre os demais.

JOVENS “NEM-NEM” (15 A 24 ANOS)

Caracterização

Percentual

Geral

18,4%

Homens

12,1%

Mulheres

24,8%

Brancos

16,1%

Negros

20,4%

Mulheres negras

28,2%

PNAD 2009
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especificamente ao segmento juvenil. Todos
foram regulamentados posteriormente pela
lei Nº 11.129, de 30 de junho de 2005.
Secretaria Nacional de Juventude
A SNJ é um órgão ligado à Secretaria-Geral da
Presidência da República, que tem o objetivo de
articular as políticas direcionadas à população jovem. Dentro do Governo Federal constitui-se como
a referência da população jovem e cumpre o papel
de integrar programas e ações.

Percebe-se a situação de vulnerabilidade em que ainda se encontra boa parte
da juventude nos números relacionados à
violência. Cerca de 29 mil jovens morreram
por homicídios em 2010 , o que corresponde
a mais da metade (55%) dos 51.880 mortos
pela mesma causa no Brasil. Desses 29 mil,
93% são jovens do sexo masculino. 76,6%
são negros (pretos e pardos).

OS CAMINHOS DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DE JUVENTUDE NO BRASIL
A juventude entra na agenda institucional do
poder público em 2003, a partir da formação da
Comissão Especial de Políticas de Juventude
da Câmara Federal. A Comissão se debruçou
sobre o tema e promoveu uma série de debates
públicos que resultaram num relatório indicando a elaboração de marcos legais específicos e
sugestões para a política nacional.
No âmbito do Executivo, a política nacional de juventude foi instituída por meio
da Medida Provisória 238, assinada pelo Presidente da República em 1º de fevereiro de
2005. Esse ato cria o Conselho Nacional de
Juventude (Conjuve), a Secretaria Nacional
de Juventude (SNJ) e o Programa Nacional
de Inclusão de Jovens (ProJovem), destinado

10. PNAD, 2011.
11. PNAD, 2011. Estes percentual, por faixa etária, está
assim distribuído: 15-17 anos (2,8%), 18-19 anos (3,5%),
20-24 anos (11,6%) e 25-29 anos (13,3).
12. Dados da PNAD. Entre os jovens de 18 a 24 anos,

Em 2008, acontece a 1ª Conferência
Nacional de Políticas Públicas de Juventude,
que mobilizou cerca de 400.000 participantes e definiu 22 prioridades para a política
nacional de juventude. Três anos depois, a
segunda edição amplia o número de participantes para 500.000 e resulta na elaboração
de 26 propostas para os cinco eixos de discussão: 1) Desenvolvimento integral; 2) Direito ao território; 3) Direito à experimentação e
à qualidade de vida; 4) Direito à diversidade e
à vida segura e 5) Direito à participação.
Em 2010, foi aprovado o Projeto de Emenda Constitucional nº 65, que insere a juventude
como público prioritário na Carta Magna.
Em 2013, o projeto de lei do Estatuto
Nacional de Juventude é aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados. O Estatuto
define um conjunto de direitos para os jovens,
como educação, saúde, trabalho, além de indicar a criação de um Sistema Nacional de
Juventude. A instituição deste Sistema será
um passo importante para inciar um debate sobre o atendimento às demandas dos
estados e municípios, que atualmente têm
implantado órgãos e conselhos de juventude
por iniciativa própria.

este percentual é de 74,7% e os de 25 a 29 anos, 83,6%.
13. Políticas Públicas de Juventude. Secretaria Nacional
de Juventude, Brasília: 2012.
14. Plano Plurianual (2012-2015).
15. Ministério da Saúde. Datasus.
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Conselho Nacional de Juventude
O Conselho Nacional de Juventude é um espaço
de diálogo entre governo e sociedade civil, que
tem o papel de assegurar que a Política Nacional
de Juventude do Governo Federal seja conduzida
por meio do reconhecimento dos direitos, das capacidades dos jovens e da ampliação da participação cidadã. É composto por 60 cadeiras, do poder
público e 40 da sociedade civil. A representação do
poder público contempla a SNJ, os ministérios que
desenvolvem programas e ações voltados para
a juventude, a Frente Parlamentar de Políticas
para a Juventude da Câmara dos Deputados, representantes do Fórum de Gestores Estaduais de
Juventude, da União Nacional dos Legisladores e
Legislativos Estaduais (Unale) e das associações
de Prefeitos. As 40 cadeiras da sociedade civil são
ocupadas por movimentos juvenis, associações e
organizações juvenis, fóruns e redes e organizações não-governamentais de apoio à juventude.

PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA A
JUVENTUDE BRASILEIRA
A caminhada do debate público em torno de
uma agenda para a questão da juventude,
no Brasil, foi relativamente curta, frente aos
passos dados. De fato, o tema se instalou na
ordem do dia das políticas públicas, gerando uma maior oferta de programas e ações
para o público jovem. Há avanços no sentido
do desenho do que é oferecido, vislumbrando-se uma aproximação com a dimensão
da emancipação e autonomia, que hoje dá
nome ao programa de juventude do Governo Federal, e a possibilidade de abertura
de canais institucionais de escuta. Tanto a
Secretaria Nacional de Juventude, quanto
o Conselho Nacional de Juventude, têm se
consolidado como articuladores e referência sobre o tema, seja perante as instâncias
do próprio poder público, seja nos setores
empresariais e nos diferentes segmentos da
movimentação social.
Por outro lado, as conquistas estão
longe de corresponder ao tamanho das demandas dos jovens brasileiros. Os limites
orçamentários são consideráveis; há ainda
pouca integração entre as políticas e uma
distância entre a teoria da sua formulação e
a sua execução, que acontece na ponta, nos
municípios, sobretudo quando se pensa na
promoção de um outro paradigma de ações
para além da simples ocupação do tempo
dos jovens como forma de prevenir seu envolvimento com a criminalidade, as drogas e
outros agravos.
Nesse cenário, há um lugar a ser mais
ocupado, principalmente pelos próprios jovens, nos espaços de interlocução entre a
sociedade e o governo, e um papel a ser fortalecido no monitoramento e controle público do que está sendo desenvolvido. Para isso,
a ferramenta principal é a informação, que
deve estar disponível e transparente. Se isso
ainda não é a nossa realidade, para isso estamos aqui, compartilhando o conhecimento
de atores e organizações sobre a juventude, a
participação e as políticas públicas. A jornada
está apenas começando... Você está pronto?

A JUVENTUDE BRASILEIRA - CAMINHOS, CONQUISTAS E DESAFIOS
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Entrevista
PASTORAL DA JUVENTUDE:
FÉ E POSICIONAMENTO
CIDADÃO EM REDE
A Pastoral da Juventude (PJ) teve sua origem nos anos 70, quando a Igreja Católica
decidiu que pobres e jovens seriam o foco
de sua ação pastoral. Influenciada pelo
movimento da Teologia da Libertação e
pela Pedagogia do Oprimido, de Paulo
Freire, a PJ começou a se estruturar em
encontros nas dioceses, que reuniam pequenos grupos de jovens para a evangelização. Hoje, a PJ tem representatividade
em 80% dos municípios brasileiros e, no
caso do Brasil, a peculiaridade de atuar
em redes e conselhos, estabelecendo articulações com outras entidades.
“Fazemos parte do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), do Conselho
Estadual de Juventude da Bahia (Cejuve),
da Rede da Juventude pelo Meio Ambiente e Sustentabilidade (Rejuma), entre outros conselhos e redes”, explica Thiesco
Crisóstomo (Francisco A. Crisóstomo de
Oliveira ), 26 anos, secretário nacional da
PJ no Brasil. “Aliás, a representatividade
é base da nossa atuação, pois a PJ é um
enorme órgão, que parte da sua coordenação central, passando por várias camadas, até chegar ao nível local. Operamos
por meio de representatividade, sem esquecermos de fortalecer a base”, ressalta.
A PJ pertence ao conjunto das Pastorais da Juventude do Brasil – as outras são
Pastoral da Juventude do Meio Popular
(PJMP), Pastoral da Juventude Estudantil
(PJE) e Pastoral da Juventude Rural (PJR).
A estrutura da organização inclui a Ampliada da Pastoral da Juventude, a coordenação nacional, a comissão nacional de
assessores e a secretaria nacional da PJ.
Com o desafio de representar uma
juventude diversa e, ao mesmo tempo,

manter o trabalho religioso, a PJ é um
exemplo de como a disposição para o diálogo, aliada à articulação em rede, pode
mover montanhas.

ENTREVISTA COM
THIESCO CRISÓSTOMO:
“Na maioria das vezes, as questões
demandam diálogo e não pareceres”
Aracati - Como os jovens chegam à
Pastoral da Juventude (PJ)?
Thiesco Crisóstomo – Das formas
mais variadas e curiosas possíveis. O jovem pode aceitar o convite de um amigo
para participar de alguma reunião ou até
mesmo estar interessado em alguém do
grupo, no melhor estilo “vou lá para conquistar a moça, mas acabo conquistado”.
Os jovens que chegam são acolhidos e
apresentados à proposta da PJ e nós levamos a sério esse trabalho de recepção
para que o novato entenda os objetivos da
Pastoral e possa se identificar verdadeiramente com eles.
A PJ é da juventude mesmo? É ela
quem assume a frente da ação?
TC – Tudo na PJ acontece com o jovem
e a partir dele: ele faz, pensa e executa.
Temos adultos assessores por perto, que
são acionados quando necessário. Mas,
definitivamente, não é uma organização
de jovens comandados por adultos.
Por outro lado, estamos inseridos na estrutura Igreja Católica do Brasil e nossos
referenciais em nível nacional são o bispo da CNBB (Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil), encarregado de acompanhar a evangelização da juventude no
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Brasil, e o encarregado do Setor Juventude da CNBB.
Que lições uma organização preocupada com sua atuação em rede pode
aprender com o exemplo da PJ?
TC – Dois aspectos práticos norteiam
nossa ação: protagonismo do jovem e trabalho na base. A estrutura da PJ está alinhada da base à secretaria nacional. Nas
dioceses, trabalhamos em grupos pequenos, de 25 pessoas no máximo. Há paróquias que têm dois, três grupos de jovens.
Isso para que todos se conheçam e para
que a relação seja próxima com todos. Há
uma aproximação membro a membro e
um olhar para cada pessoa, considerando
como ela pode contribuir e o que ela quer
aprender. Dessa base, partimos fortalecidos para garantir nossa presença em espaços de troca mais amplas.
No Brasil, a PJ tem como característica a intensa participação em redes e
conselhos. Como vocês se relacionam
com os outros movimentos de juventude que, muitas vezes, têm um posicionamento diferente da Igreja Católica?
TC – Não é fácil. Mas nós acreditamos que
o diálogo é necessário. Para alguns assuntos, por exemplo, buscamos alinhamento
junto a CNBB. Mas, se há diálogo, a coisa
flui, o processo anda... Por isso, a conversa
é importante mesmo se há discordância.
Claro que há momentos em que precisamos limitar nossa ação para que outras
organizações assumam a liderança por
causas cujo entendimento discordamos.
Isso também faz parte do processo.
Um passeio pelo site da PJ revela que
uma pauta complexa, composta por
muitas causas. Como vocês definem o
que é prioridade para facilitar a participação conjunta?
TC – Na verdade, a participação de todos

facilita a definição das nossas pautas,
que são discutidas localmente, naqueles
pequenos grupos - atualmente, estamos
atuando bem fortemente pela não redução da maioridade penal. Mas, exatamente por conta dessa capilaridade, temos
entendido cada vez mais a importância da
comunicação e, por esse motivo, acabamos de criar um grupo dedicado a pensar
soluções de comunicação dentro da PJ.
Há situações em que vocês percebem
um certo preconceito pelo fato de serem muito jovens ou de estarem vinculados a uma instituição religiosa?
TC – Em geral, a grande mídia não ajuda e,
muitas vezes, omite a participação da PJ
em movimentos dos quais estávamos participando junto a organizações de juventude, como a Cúpula dos Povos, realizada
durante a Rio+20. Além disso, há quem
reclame do nosso posicionamento, mas
sempre que a imprensa entra em contato
é para pedir um parecer fechado sobre determinado assunto. E nem sempre é assim.
Na maioria das vezes, as questões demandam diálogo e não pareceres.

Ficha da Organização
PASTORAL DA JUVENTUDE
Iniciativa vinculada à Igreja Católica, tem
por objetivo despertar jovens para a pessoa e a proposta de Jesus Cristo e desenvolver com eles um processo global
de formação a partir da fé para formar
líderes capacitados a atuarem na própria
Pastoral da Juventude, em outros ministérios da igreja e em seu meio específico,
comprometidos com a libertação integral
do homem e da sociedade, levando uma
vida de comunhão e participação.
Origem: anos 70
Site: www.pj.org.br
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CONCEITOS
DO ESTADO
BRASILEIRO
por victor vicente barau

P

ara compreender a ação política é necessário entender as noções de Estado, Cidadania e Democracia em
sua construção ao longo do processo histórico. Estes
conceitos não podem ser considerados imutáveis. Trata-se, na
verdade, de construções sociais constantemente alteradas,
vinculadas a uma dinâmica da relação individual e coletiva do
ser humano para com a realidade do mundo que ele vive.
A contextualização histórica do surgimento do Estado,
da Cidadania e da Democracia é imprescindível não só para
compreender melhor a formação do Estado Brasileiro e seu
atual momento social-político-econômico, mas também para
entender a ação política nos dias atuais.

CONCEITOS E SIGNIFICADOS
Embora os conceitos de Estado, Cidadania e Democracia sejam mutáveis ao longo do tempo, é possível estabelecer parâmetros para uma conceituação e compreensão da sua estrutura e funcionalidade.
CIDADANIA significa um estatuto de pertença, ou seja, é a
designação de que determinado individuo é integrante de um
grupo social, organizado politicamente em um território. O
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termo remonta ao período clássico grego,
cuja articulação se dava em torno da Pólis
(cidade). Por isso a cidadania representa
aquele que pertence à cidade, ou, no caso da
sociedade capitalista, aquele que pertence a
determinado Estado. E por pertencer a um
Estado, politicamente organizado, o indiví-

Poder
Político

Sociedade

Propriedade
Privada

Trabalho

atua em razão da estrutura e funcionalidade
necessárias às formas de produção econômica. É no Estado que se materializa a impessoalidade do poder, cumprindo o Estado a garantia da Lei e a aplicação da justiça, que se
estabelece em formas específicas, relacionadas às formas econômicas, políticas e sociais

Poder
Econômico

ESTADO
=

Capital

Cidadãos

duo é reconhecido como sujeito de direito,
que pode expressar-se de acordo com as
formas jurídicas, políticas e econômicas estabelecidas na Lei.
ESTADO consiste na materialização das relações sociais e de poder. O Estado é a expressão de um povo politicamente organizado, dentro de um território delimitado, que

de cada sociedade. Ou seja, o Estado não é
um ente autônomo em relação à realidade
social, mas está diretamente ligado a ela.
Ao longo do processo histórico, o Estado
foi estruturado de maneira a evitar a concentração de poderes. De modo geral, o Estado
da sociedade capitalista possui três poderes
distintos, a saber: o Poder Executivo, o Poder
Legislativo e o Poder Judiciário.

ESTADO

Poder Executivo

Poder Legislativo

Poder Judiciário

Executar a
administração
do Estado

Legislar (criar normas)
Fiscalizar Poder
Executivo

Julgar - Aplicar
as leis em casos
de conflito
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As funções do Estado variaram ao longo
do processo histórico. Numa primeira fase, o
Estado tinha como função garantir a Lei, de
maneira a promover a segurança jurídica.
Em razão das lutas de classes e das crises
inerentes à forma capitalista de produção,
atribuiu-se ao Estado uma nova função: a de
estabelecer o equilíbrio das relações sociais,
impondo limites à exploração da força de trabalho pelos detentores dos meios de produção, de modo a se garantir também o bem
comum a todos os cidadãos. A este Estado,
que ainda vigora na atualidade, muito embora
em crise, se denomina Estado Interventor de
Bem Estar Social.
Conforme veremos adiante, para a
atuação do Estado Interventor de Bem Estar
Social, a Lei determina as ações, diretas e indiretas, que deverão ser concretizadas. São
as chamadas políticas públicas.
O Estado é constituído em razão de um
CONTRATO SOCIAL, reconhecido como a

LEI MÁXIMA ou CONSTITUIÇÃO. Da CONSTITUIÇÃO derivam as leis, o conjunto de regras jurídicas escritas. A CONSTITUIÇÃO é
formulada solenemente por parlamentares
eleitos, em função de um poder, que lhes é
delegado pela soberania popular. Nela reside
a suprema força do Estado.
Assim, a Lei estabelece as formas jurídicas pelas quais as interações econômicas,
políticas e sociais entre os indivíduos serão
regidas, em razão do pacto social estabelecido na Constituição, cumprindo ao Estado garantir sua eficácia, validade e coercibilidade
frente às suas próprias ações e às ações de
cada um dos cidadãos.
Há uma hierarquia entre as leis, havendo diversas nomenclaturas para elas em
razão da competência dos Poderes Públicos
para editá-las. Independente da hierarquia,
todas as leis devem estar sujeitas à Constituição e em harmonia com ela, não podendo
negar sua vigência ou contradizê-la.

Hierarquia das Leis
Constituição - Expressão do Contrato Social
(Pacto) de determinada sociedade
Lei - Conjunto de normas que, em razão da
Constituição, dão ordem e funcionalidade as
ações sociais
Decreto - Ato do Poder Executivo pelo qual se
regulamentam e se determinam as ações estatais
para cumprimento das Leis
Portarias, Instruções Normativas, Pareceres,
outros - Ato dos órgãos do Poder Executivo
(Ministérios, Secretarias, Autarquias) que
determinam as ações a serem tomadas por estes
para o cumprimento das leis e dos decretos
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os representantes eleitos, no âmbito das discussões políticas do Estado. Por exemplo: no
âmbito formalmente reconhecido pelas leis,
como Audiências Públicas, Conferências, Fóruns, Conselhos, entre outros; ou, de outras
formas não jurídicas, tais como Manifestações,
Assembleias, ativismo virtual, entre outros.
• Democracia Direta: forma política na qual
cada cidadão exerce seu poder soberano diretamente na tomada de decisão política sobre determinado assunto e/ou situação. Por
exemplo: Plesbicito, Referendo, Iniciativa Popular, Recall, Pedido de Impeachment, Ação
Popular, entre outros.

DEMOCRACIA é uma forma específica de
exercício da política. Sua etimologia vem
do grego (demo = povo, kratos = autoridade). Muito embora não seja pré-requisito
ao Estado de Direito no âmbito da sociedade capitalista – pois na sociedade moderna,
independentemente das linhas ideológicas
existentes, o capitalismo viveu e ainda vive
formas de ditadura direta –, a Democracia
é uma forma de exercício da política que se
mostra mais próxima à impessoalidade do
poder. São três as formas de democracia
mais comuns ao longo do processo histórico:
• Democracia Representativa: forma política na qual o poder que se concentra em cada
cidadão é conferida a um representante – procuração/mandato – que o exerce junto aos
poderes constituídos. Por exemplo: Presidente
da República, Governador, Prefeitos, no caso
do Poder Executivo; Senadores, Deputados e
Vereadores, no caso do Poder Legislativo.
• Democracia Participativa: forma política
na qual cada cidadão age em conjunto com

Como já visto, o Estado é a materialização das relações sociais e políticas no
âmbito de um determinado território, que
se organiza a partir de uma Constituição. É
por meio da Constituição que se estabelece
a organização da sociedade ao longo do território, por formas diversas e específicas de
cada país, decorrentes de práticas culturais,
históricas e políticas. Ou seja, muito embora
sejam comuns organizações sociais originadas na família, e a partir dela tribos, comunidades, bairros, distritos, cidades, enfim, é
a Constituição que determina a organização
e a divisão do poder estatal em escala local
e regional. No caso do Brasil, a Constituição
Federal de 1988 organiza e divide o território
em razão de três ENTES FEDERATIVOS, autônomos e articulados entre si, a partir de um
modelo republicano e federativo. São eles:
União Federal, Estados e Municípios.
De acordo com os artigos 18 a 34 e 92
a 100 da Constituição Federal, cada um dos
entes federativos possui autonomia em sua
organização administrativa, devendo repetir
a divisão dos poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) no âmbito de seu território,
sendo que a única exceção que se faz é aos
municípios, que não podem constituir órgãos
próprios do Poder Judiciário.
A seguir, trataremos de cada um dos
Poderes que compõem o Estado e sua organização nos Entes Federativos.
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ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
Considerações Iniciais
Podemos dizer que na separação funcional
do poder cada um dos Poderes do Estado
exerce sua função típica, e, secundariamente,
as funções dos outros dois Poderes.
As funções típicas do Executivo, do Legislativo e do Judiciário são, respectivamente,
executar, legislar e julgar. Além de legislar,
pode o Legislativo administrar (quando admite o pessoal da sua secretaria) e julgar (por
exemplo os crimes de responsabilidade do
Presidente); o Executivo, julgar (no contencioso dito administrativo) e legislar (formalmente
através das medidas provisórias e, informalmente, por meio dos “regulamentos”) e o Judiciário pode, também, legislar (participando
da elaboração das leis, conforme o artigo 96,
inciso II, da CF) e executar, administrar (quando um tribunal organiza o seu secretariado).
Dessa forma, percebemos que a especialização inerente à “separação” é relativa.
Mas embora os três Poderes se inter-relacionem, a regra constitucional é a indelegabilidade de atribuições, nenhum Poder pode
delegar suas atribuições ao outro. O objetivo

Órgão

constitucional é óbvio: manter a independência de cada órgão do Poder.
Somente dessa forma é garantido um
desempenho desenvolto e livre. Ora, se alguém fosse, ao mesmo tempo, governador
e deputado, haveria um conflito de funções,
pois ao Legislativo cabe a fiscalização dos
atos do Executivo. Como garantir a independência daquele que deve fiscalizar em relação ao que deve ser fiscalizado sem a separação dos Poderes?
Os Estados contemporâneos têm como
base de sua estrutura normal a “separação
de Poderes” e isso fornece um critério bastante razoável para se classificar os sistemas
políticos. Levando-se em conta se existe a divisão de poder ou não e, caso exista, o grau
em que esta se opera, é possível distinguir
três sistemas:
1. Concentração do poder: não há divisões
de poder.
2. Colaboração de poderes: há a distinção
de poderes, mas estes não são independentes. Ex.: o regime parlamentarista.
3. Separação de poderes: há distinção e independência entre os poderes. Ex.: o regime
presidencialista.

Funções típicas

Funções atípicas

Executivo

executar

O Executivo pode julgar e legislar (formalmente
através das medidas provisórias e,
informalmente, por meio dos “regulamentos”).

Legislativo

legislar

O Legislativo pode administrar (quando admite o
pessoal da sua secretaria) e julgar (por exemplo
os crimes de responsabilidade do Presidente).

Judiciário

julgar

O Judiciário pode legislar (participando da
elaboração das leis, artigo 96, inciso II, da CF)
e executar (administrar quando um tribunal
organiza o seu secretariado).
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O Poder Executivo
Pode-se dizer que o Poder Executivo atua
como um fiscal da execução das leis e também como um executor delas. Essa função
é subordinada ao Poder Legislativo, que é
quem faz as leis.
Cabe ao Executivo uma dupla missão: a
defesa externa e a manutenção da ordem interna. Mas não somente isso. A essas tarefas
juntam-se outras menores, mas não menos
importantes. Compete a ele, por exemplo, liderar a administração e assegurar, de preferência de modo indireto, o funcionamento dos
serviços públicos indispensáveis, tais como
saúde, educação, mobilidade (transportes),
segurança pública, entre outros.
O caráter do Executivo mudou profundamente com o advento do Estado de Bem
Estar Social. A maior consequência dessa
mudança foi o aumento de atribuições do
Executivo. A este coube criar e gerir os serviços assistenciais, controlar a vida econômica
e financeira e dirigir os serviços públicos essenciais onde a iniciativa privada fosse fraca
ou inexistente.
Outros fatores que promoveram a transformação do executivo foram a evolução do
intercâmbio internacional, dos meios de comunicação, o surgimento de um sistema universal de relações internacionais. Tudo isso
alargou sobremaneira o campo do Executivo
na política estrangeira.
O Poder Executivo engloba o governo
(órgão ou conjunto de órgãos que representa
o todo e toma as decisões fundamentais, no
que é de sua competência) e a administração (que é o conjunto dos órgãos que de fato
acompanham a execução das leis e das decisões em geral e compreende tanto o serviço
civil, ou burocracia, como as Forças Armadas,
que é o seu braço militarizado).
O governo tem como funções o chefe de
Estado, o chefe de governo e os ministros.
Ao chefe de Estado cabe a representação externa e interna da unidade do Estado.
Ele desempenha uma função moderadora,
que deve arbitrar eventuais conflitos entre

poderes. As tarefas que lhe são normalmente atribuídas são as seguintes: presidência
das cerimônias cívicas e representação do
Estado em atos solenes internacionais (art.
84 da Constituição Federal). A não ser nas
monarquias, a escolha do chefe de Estado
costuma ser feita por via indireta, como no
caso da Alemanha.
Ao chefe de governo cabe a liderança
na política nacional, tanto pela orientação
nas decisões em geral, quanto pela direção
que dá à máquina administrativa. Sua escolha costuma ser feita pelo povo, ou feita por
um colégio de representantes deste último
(essa eleição pode ser feita por via direta,
como no presidencialismo, ou por via indireta,
como no parlamentarismo). Já os ministros
são auxiliares do chefe de governo, cabendo
a eles a chefia de departamentos básicos da
administração pública. São escolhidos pelos
órgãos que devem auxiliar. Assim, são escolhidos pelo Parlamento, no parlamentarismo,
e pelo Senado, no presidencialismo americano (no Brasil, eles são escolhidos pelo Presidente da República).
O Executivo é estruturado, comumente,
em três formas básicas:
• Forma Monocrática: forma mais simples
na qual ocorre a fusão da chefia do governo
com a chefia do Estado. Nessa forma os ministros são meros auxiliares. Ex.: monarquias
absolutas e repúblicas presidencialistas
como o Brasil e os Estados Unidos.
• Forma Dualista: forma mais complexa na
qual a chefia do Estado é separada da chefia do governo. A chefia do governo pode ser
confiada a uma só pessoa ou a um órgão coletivo . Ex.: sistemas parlamentaristas como
a França.
• Forma Colegiada: forma em que as funções do chefe de Estado e as do chefe de
governo são concentradas num único órgão
coletivo, sendo rotativa entre seus membros
a personificação da chefia. Ex.: o antigo executivo colegiado uruguaio e o executivo diretorial suíço.
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Em nosso regime, os Ministros de EstaNo Brasil, a organização do Poder Exedo são auxiliares do Presidente da República,
cutivo sempre se deu na forma monocrática.
sendo este quem os escolhe. A nomeação,
Aqui, o Presidente da República tanto é cheporém, só pode ser feita a pessoas que preenfe de Estado quanto chefe de governo (art.
cham estes requisitos: ser brasileiro, estar no
84 da CF). O Presidente, juntamente com o
gozo dos direitos políticos, ser maior de vinte
Vice-Presidente, são eleitos por via direta,
e um anos. São funções dos ministros, entre
através de sufrágio universal e secreto (senoutras: referendar atos presidenciais, expedir
do eleito o candidato que obtiver maioria abinstruções para a boa execução da lei, decresoluta de votos). Para que alguém possa ser
tos e regulamentos etc. Sua maior função é,
eleito presidente, é preciso preencher certos
no entanto, dirigir a seção administrativa que
requisitos, tais como: ser brasileiro nato, eslhe foi confiada. Cada ministro é a cabeça de
tar no gozo de seus direitos políticos, ter mais
um dos blocos em que se divide a administrade trinta e cinco anos e não ser inelegível (os
ção pública.
elementos de elegibilidade aplicam-se tamA competência de cada ministério é debém para a vice-presidência). O Presidente,
sempenhada por servidores públicos. Podem
juntamente com o seu Vice, são eleitos para
ser servidores públicos civis ou servidores
um mandato de 4 anos, sendo possível a reepúblico militares.
leição (como de fato acabamos de presenciar
A estruturação dos cargos na adminisnas últimas eleições).
tração civil assemelha-se a uma carreira, o
O Vice-Presidente auxilia o Presidente
que traz para seus membros vantagens e
no exercício de suas funções e o substitui, no
garantias (como a estabilidade e a vitaliciecaso de impedimento, ou o sucede, no caso de
dade). No entanto, a administração nacional
vacância da presidência (essa vacância pode
tem características peculiares que provocam
ocorrer pelos seguintes motivos: morte do
dois perigos: burocracia (vício do servidor púPresidente; absoluta incapacidade jurídica do
blico que se manifesta no seu exagerado forPresidente; perda de qualquer dos requisitos
malismo) e a tecnocracia (deslocamento das
necessários para se exercer o caso de Presidecisões políticas para as mãos de técnicos
dente; ausência do país por mais de quinze
politicamente irresponsáveis).
dias sem a permissão do congresso; condenaO quadro abaixo sintetiza a organização
ção em processo de crime comum ou crime de
do Poder Executivo no âmbito dos Entes Feresponsabilidade; se a presidência não for asderativos:
sumida dentro do prazo de dez dias da data fixada para a posse, salvo força maior; por renúncia). Em
caso de impedimentos de
ambos ou de vacância dos
Poder Executivo - Organização e Estrutura
respectivos cargos, quem os
sucedem são, pela ordem:
Organização
o Presidente da Câmara
do Poder
Ente Federativo Chefe
por
Áreas de
Executivo
dos Deputados, o do SenaCompetência
do Federal e o do Supremo
Presidente da
Tribunal Federal. Há que se
União
Ministérios
República
salientar que o exercício da
presidência por essas três
Estado
Governador
Secretarias
últimas autoridades é sempre provisório, continuando
até nova eleição de PresiMunicípio
Prefeito Municipal
Secretarias
dente e Vice.
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fossem praticados pelo Congresso em sessão conjunta. É em sessão conjunta que o
Congresso há de:
• Inaugurar a sessão legislativa (em 15 de fevereiro de cada ano);
• elaborar o regimento comum e regular a
criação dos serviços comuns às duas Casas;
• receber o compromisso do Presidente e do
Vice-Presidente da República;
• conhecer do veto e sobre ele deliberar;
• deliberar sobre medidas provisórias;
• discutir e votar o orçamento, entre outros.

O Poder Legislativo
Cumpre ao Poder Legislativo a representação da soberania popular na elaboração da
Constituição e das leis, além da fiscalização
política dos demais poderes.
A Constituição vigente estabelece que o
Poder Legislativo é exercido pelo Congresso
Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (art. 44 da Constituição Federal). Portanto, o poder legislativo
nacional é bicameral, o que atende à forma de
Estado federal determinada na Constituição.
Na Câmara dos Deputados encontramse os representantes do povo brasileiro (art.
45 CF) e no Senado Federal estão os representantes dos Estados e do Distrito Federal
(art. 46 CF).
Uma das características da Federação é
que a vontade dos Estados participa da formação da vontade nacional. Nesse princípio, fica
clara a relação entre o bicameralismo e a Federação. Distingue-se nosso sistema, portanto, de outros sistemas bicamerais como o aristocrático encontrado na Inglaterra, onde uma
das Casas representa a nobreza e a outra, os
comuns (Câmara dos Lordes e dos Comuns).
A Constituição de 1988 manteve as
linhas mestras já traçadas desde a 1891.
Como na anterior, previu que certos atos só

Legislar é a atividade típica do Poder
Legislativo. Esse vocábulo abrange todas as
espécies normativas previstas no artigo 59
da Constituição Federal, com exceção das
medidas provisórias e das leis delegadas, que
são produzidas pelo Presidente da República,
sem aprovação posterior do Legislativo.
Decorrente do princípio da representação popular, é função do Legislativo a fiscalização como se fosse o próprio povo. Essa
fiscalização abrange a contabilidade, as finanças, o orçamento, as operações e o patrimônio do Poder Executivo (art. 70 CF).
A função fiscalizadora se divide em
duas. Uma ampla e geral, que permite questionar todos os atos do Poder Executivo,
inclusive os da administração indireta. Essa
fiscalização é autorizada pela Constituição e
formulada através de um “processo” fiscalizatório estabelecido por lei ordinária.
A outra competência fiscalizadora é a prevista no artigo 70 da Constituição vigente. Trata-se da fiscalização financeira e orçamentária.
Para tanto, o Congresso Nacional é auxiliado
pelo Tribunal de Contas da União. É importante
ressaltar que todas as unidades administrativas estão sujeitas a esse controle. Assim, a do
Executivo, a do Legislativo e a do Judiciário.
O Poder Legislativo tem acesso à máquina burocrática do Poder Executivo para
conhecer os atos praticados e tomar medidas
de crítica. No entanto, essa fiscalização não
pode questionar a conveniência e a oportunidade dos atos praticados pela administração.
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Como atividade atípica do Poder Legislativo, isto é, de caráter secundário, há as funções
de administrar e julgar. O Legislativo administra
quando dispõe sobre sua organização, polícia e
provimento de cargos de seus serviços.
Julga quando decide a respeito dos
crimes de responsabilidade do Presidente
da República, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República, bem como dos Ministros de Estado
nos crimes de responsabilidade conexos com
aqueles praticados pelo Chefe do Executivo.

Estrutura do Poder Legislativo
A CÂMARA DOS DEPUTADOS

A Câmara dos Deputados destina-se a representar o povo. O número total de deputados
será estabelecido por lei complementar. A legislatura, no Brasil, é de 4 anos. Para se candidatar ao cargo de deputado é necessário
ser brasileiro nato ou naturalizado; ser maior
de 21 anos de idade e estar no exercício dos
direitos políticos (art. 14 § 3 CF).
O número de deputados estabelecido
para representação de cada Estado é proporcional à população – somatória dos brasileiros, estrangeiros e apátridas (art. 45 § 1
CF). A lei complementar é que estabelece o
número de deputados que representarão o
povo de cada Estado para cada magistratura,
adotando como parâmetro o mínimo de 8 e o
máximo de 70 deputados por Estado. Cada
território terá direito a 4 deputados.
Certamente, a divisão de cadeiras é injusta. Às vezes, estados menos populosos

possuem uma representação excessiva na
Câmara. Por exemplo, São Paulo, com mais
de 25 milhões de eleitores, elege 60 deputados; Minas Gerais, com mais de 13 milhões
de eleitores, elege 54 deputados e o Acre,
com 300 mil, elege 8 deputados.
As funções privativas da Câmara dos
Deputados estão enumeradas no Artigo 51
da Constituição. Entre elas, constam:
• declarar a procedência ou a improcedência
de acusação contra o Presidente da República nos crimes comuns e de responsabilidade e contra os ministros nos crimes conexos
com o do Presidente,
• elaborar o respectivo regimento interno e
ainda eleger dois membros do Conselho da
República.
O SENADO FEDERAL

De âmbito federal, o Senado contém os representantes dos Estados e do Distrito Federal (emenda n. 25/85). No entanto, devido à
existência de partidos nacionais que dividem
entre si as cadeiras nele existentes, na realidade o Senado é bem menos uma Câmara de
representação dos Estados do que uma outra
assembleia popular.
Os senadores são eleitos por voto direto e secreto, em único turno. As condições
para a candidatura do Senado são: ter nacionalidade brasileira; ser maior de 35 anos de
idade; estar no exercício dos direitos políticos. O mandato do senador é de 8 anos, havendo renovação de quatro em quatro anos,
alternadamente, por um e por dois terços
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(art. 46 § 1 e 2 da CF). Cada senador será
eleito com dois suplentes, que o substituirão
segundo a ordem em que foram eleitos.
O número de senadores é adotado pelo
princípio de igual representação dos Estados na Federação. Hoje, cada Estado possui
3 representantes.
As funções do Senado são: suspender a execução de leis e decretos no todo
ou em parte julgados inconstitucionais, por
decisão definitiva do Supremo; intervir no
desempenho da função executiva; escolher
magistrados, Ministros do Tribunal de Contas indicados pelo Presidente da República,
governador de Território, presidente e diretores do Banco Central, Procurador-Geral da
República e chefes de missão diplomática de
caráter permanente, sempre por voto secreto e mediante arguição pública.

OS TRIBUNAIS DE CONTAS

Como tradição do nosso Direito Constitucional, o controle de contas do Executivo é feito
por órgão distinto do Poder Legislativo, porém
vinculado a ele. Por isso, o Tribunal de Contas
é parte componente do Poder Legislativo, na
qualidade de órgão auxiliar, e os atos que pratica são de natureza administrativa.
Na atualidade, os Tribunais de Contas
são Federais (Tribunal de Contas da União)
e Estaduais (Tribunal de Contas Estaduais),
sendo que as contas dos Municípios são analisadas pelos Tribunais de Contas de seus
respectivos Estados, exceto nas cidades de
São Paulo e Rio de Janeiro, que possuem tribunais de contas próprios.
O quadro abaixo sintetiza a organização
do Poder Executivo no âmbito dos Entes Federativos:

Poder Legislativo - Organização e Estrutura
Ente Federativo

União Federal

Organização
Congresso
Nacional
(bicameral)

Função
Câmera dos
Deputados

Representação proporcional
da população dos Estados
Federados

Senado Federal

Representação igualitária
dos Estados Federados

Estados

Assembleias Legislativas

Representação da população
do Estado

Municípios

Câmara dos Vereadores

Representação da população
do Município

CONCEITOS DO ESTADO BRASILEIRO

28

O Poder Judiciário
Ao Poder Judiciário cabe a função jurisdicional, ou seja, zelar pelo cumprimento das leis e
garantir a efetivação da justiça. No Estado moderno, justiça se confunde com aplicar a lei.
O Judiciário só se manifesta se for chamado a fazê-lo por uma parte interessada
num processo judicial. O pronunciamento
ocorre depois que as partes envolvidas apresentarem as suas razões. Os efeitos da decisão final não irão além daquele caso específico que tiver sido julgado.
Hoje, aceita-se que algumas decisões
tenham efeitos estendidos a todos os casos legais sobre o mesmo tema (efeito erga
omnes). No Brasil, os meios de promover a
extensão dos efeitos são a Ação Direta de
Controle de Constitucionalidade (ADIN ou
ADC – controle de constitucionalidade direto)
ou a extensão erga omnes pelo Senado, das
decisões que declaram inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo em casos singulares
(controle de constitucionalidade difuso).
Não há matéria vedada ao Judiciário.
Sempre que houver lesão a direitos públicos
e/ou particulares, cabe ação dirigida ao Judiciário, pois a lei não exclui da apreciação do
Judiciário lesão ou ameaça a direito.
As garantias do Judiciário como um poder visam essencialmente a estabelecer sua
independência tanto em relação ao Executivo
quanto ao Legislativo.
Cabe a um tribunal supremo dizer o que
é direito, corrigindo erros e reparando injustiças feitas em primeira instância. Mas esse
órgão supremo não comanda os inferiores,
cuja independência é garantida.
O critério de seleção dos membros da
Magistratura é a chave do valor do Judiciário
enquanto defensor da liberdade. São estes os
critérios mais comuns:
1) eleição;
2) nomeação por outro órgão;
3) cooptação, escolha dos novos pelos antigos;
4) concurso.

No Brasil, a regra geral é o concurso
para o ingresso na Magistratura, à exceção
dos Tribunais Constitucionais (STF e STJ),
cujos integrantes são nomeados pelo Chefe
do Poder Executivo e referendados pelo Poder Legislativo.
Todos os tribunais podem eleger seus presidentes e demais titulares de sua direção, organizar seus serviços auxiliares, conceder licença
e férias a seus membros, juízes e serventuários.
Têm ainda a iniciativa dos projetos concernentes à criação ou extinção de cargos, organização
administrativa e seus vencimentos.
A Constituição reconhece a independência de estruturação interna, autorizando
aos tribunais a elaboração de seus regimentos internos e a organização da competência
de suas câmaras ou turmas isoladas.
Nos Estados, coexistem órgãos judiciários federais e órgãos judiciários estaduais,
com competências diversas. Os órgãos estaduais são voltados para a aplicação das leis
dos Estados federados sob o amparo de um
órgão supremo federal.
A organização judiciária divide-se em:
• Justiça Estadual: organizada pelos Estados, tem como função o julgamento de causas entre os cidadãos e destes frente aos
Municípios e Estados.
• Justiça Federal: órgãos integrados no ordenamento federal, e nos Estados Federados;
• Justiça especializada: compreendendo a matéria determinadas (Trabalho, Eleitoral, Militar)
Abaixo, as divisões da Justiça Federal:
JUSTIÇA FEDERAL: julga causas em que
a União, entidade autárquica ou empresa
pública federal forem interessadas nas condições de autoras, rés, assistentes ou oponentes; causas entre Estado estrangeiro ou
organismo internacional; mandados de segurança e habeas data; crimes políticos e infrações penais praticadas em detrimento de
bens, serviços ou interesse da União, habeas
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corpus, disputa sobre direitos indígenas, crimes contra o sistema financeiro, crime de
permanência irregular no estrangeiro.
É composta pelo Tribunal Regional Federal e juízes singulares.
JUSTIÇA ESPECIALIZADA: Se estabelecem
em razão de matérias especificas conforme
indicado na Constituição Federal. São elas.
JUSTIÇA MILITAR FEDERAL (especializada): julga causas relacionadas à
disciplina e à vida militar, que não permitem o julgamento dos militares nos
tribunais comuns.
JUSTIÇA ELEITORAL (especializada): julga causas que tratam do processo político/eleitoral; cuida das eleições,
que prepara, realiza e apura. É composta pelo Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Superior Eleitoral, Juízes Eleitorais, Juntas Eleitorais.
JUSTIÇA DO TRABALHO (especializada), voltada para as relações de trabalho,
prefere a conciliação aos julgamentos
para pôr termos ao litígio. Visa contribuir

para a paz nacional
É composta de Varas do Trabalho, Tribunal Regional, Tribunal Superior do
Trabalho.
Cada um desses órgãos do Poder Judiciário organiza-se em instâncias que vão
do local (comarca e microrregiões), aos tribunais estaduais (Tribunais de Justiça) ou regionais (Tribunais Regionais Federais, caso da
Justiça Federal).
Sobre todos eles, mas sem se articular como instâncias hierárquicas superiores,
estão o Supremo Tribunal Federal (STF) e o
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Estes são
considerados tribunais constitucionais cujo
acesso é limitado em razão de circunstâncias
especificas que envolvam questões constitucionais (art. 102 e 103 da Constituição Federal), ou de validade de leis (art. 105 da Constituição Federal).
Para uma melhor compreensão, o quadro abaixo reflete a organização do Poder Judiciário no Brasil

Poder Judiciário - Organização e Estrutura
STF - Supremo Tribunal Federal
Tribunal constitucional guardião da
Constituição Federal

STJ - Superior Tribunal de Justiça
Tribunal constitucional guardião das Leis dos
Entes Federativos

Justiça Especializada
(Julga questões relacionadas ao Direito
do Trabalho, Direito Eleitoral e Militar)
Vinculado ao Poder Judiciário Federal

Justiça Comum
Julga questões não relacionadas
à Justiça Especializada
Justiça Federal
Competência para
julgar ações em
que é parte a União
Federal e seus
órgãos

Justiça Estadual
Competência para
julgar ações em que
são partes Estados e
Municípios e relações
privadas

Divisão Interna
Tribunais Superiores
(de âmbito nacional)

Divisão Interna
Tribunais Regionais
Federais (5 regiões)

Divisão Interna
Tribunais Estaduais

Tribunais Regionais
(de âmbito Estadual)

Varas Locais

Varas Locais
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Entrevista
AMARRIBO BRASIL: VIGILÂNCIA
ATENTA E PERMANENTE SOBRE A
GESTÃO PÚBLICA
Foram ações anônimas e aparentemente descoordenadas que impulsionaram a
criação da Amarribo Brasil, organização
pioneira no combate à corrupção no país.
A história começa no fim dos anos
90, no município de Ribeirão Bonito, a
270 quilômetros de São Paulo, quando
um grupo de amigos resolve desenvolver um projeto social para recuperar o
Morro da Capela, único ponto turístico da
cidade. Formado principalmente por profissionais da área jurídica que – embora
filhos de Ribeirão Bonito – não moravam
na cidade, o grupo teve sua iniciativa
apoiada pela população, mas recusada
pela gestão municipal.
“Mesmo depois da primeira recusa, a
gente insistiu”, lembra Lizete Verillo, diretora de Combate à Corrupção na Amarribo Brasil. “Elaboramos um projeto, consultamos especialistas e, ao reapresentar
o material ao prefeito, ouvimos: ‘Vocês
não entenderam: eu não quero trabalhar
com vocês!’ E isso foi um balde de água
fria, pois quanto menor é a cidade, maior o
poder da administração pública”.
Não havia um motivo claro para a
resistência do prefeito, até os primeiros
envelopes começarem a aparecer - colocados em para-brisas ou empurrados
por baixo das portas dos integrantes do
grupo. “Eram denúncias de corrupção –
roubo de combustível, desvio de merenda
escolar, notas fiscais fantasmas – e, principalmente, provas”, explica Lizete. Estava
claro que a população confiava no grupo e
o chamava para a ação.
A análise do processo que se desenrolou a partir deste ponto – sistematizado no
livro “O Combate à Corrupção nas Prefeitu-

ras do Brasil” – traz dicas preciosas para as
organizações que atuam ou desejam atuar
com monitoramento da gestão pública.
A lei define a estratégia. Os envelopes recebidos foram encaminhados à Promotoria e o grupo fez uma parceria com
o promotor: “Tudo o que recebíamos nós
entregávamos a ele e ele nos devolvia o
resultado das investigações. Paralelo a
isso, entramos com um processo na Câmara”, diz Lizete.
Na época, um voluntário assumiu a autoria do processo. Hoje, no entanto, a Amarribo sugere que isso seja feito por meio de
abaixo-assinado, pois a ação coletiva é mais
resistente a possíveis represálias.
A organização lembra ainda que se
um vereador simpático à causa assinar a
entrada do processo junto à Câmara, ele
estará legalmente impedido de participar
das votações relacionadas ao tema. Assim, é importante pesar em que momento
ele será mais importante.
A população segue junto desde o
princípio. O monitoramento da gestão pública só pode ser efetivo se for compartilhado entre os cidadãos. Acreditar que
uma única organização poderia dar conta
da empreitada sozinha seria um erro, que
a Amarribo não chegou a cometer.
“Entendemos, já no início, a importância de uma comunicação objetiva e
transparente com a população. Colocamos um telão em praça pública para explicar às pessoas o que era uma nota fiscal
fantasma, como identificar um CGC alterado... O mesmo aconteceu nas sessões
na Câmara, que resultaram na cassação
do prefeito. Os vereadores olhavam pela
janelinha e viam a praça cheia, enquanto
as pessoas do lado de fora assistiam ao
que acontecia lá dentro, simultaneamente. Essa pressão popular resultou na cassação por unanimidade”, diz Lizete.
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Os elementos fundamentais desse
processo, ela acredita, foram a transparência (as sessões eram transmitidas
simultaneamente, sem possibilidade de
edição) e rapidez na prestação de contas,
pois toda informação relevante foi disponibilizada online.
A vigilância tem que ser permanente. Lizete diz acreditar que um Estado sem
corrupção é possível, mas apenas se houver uma constante e declarada vigilância
da sociedade civil. “Porque as oportunidades existem e, se baixarmos a guarda,
abrimos caminho para que os corruptos
possam se aproveitar disso”, afirma.
Um exemplo disso é que, nas eleições municipais de 2012, uma das candidatas à prefeitura era esposa de um político ficha suja, com várias denúncias de
corrupção em seu histórico. “Ainda assim,
as primeiras pesquisa apontavam que ela
tinha mais de 50% das intenções de voto.
Tivemos que nos mobilizar para lembrar
à população porque não podíamos ter alguém ligado a um ‘ficha suja’ na prefeitura”, esclarece a diretora.
A forma encontrada pela Amarribo
Brasil para expandir essa vigilância foi a
criação de uma rede de apoio à estruturação de iniciativas voltadas para o combate
a corrupção em municípios brasileiros.

Desafios municipais e globais
Hoje, cerca de 13 anos após sua fundação,
a Amarribo Brasil tem entre seus principais projetos a constituição e manutenção
de uma rede de 200 organizações em diferentes estados do Brasil, voltadas para
o combate à corrupção nos municípios
onde estão instaladas.
Além disso, a organização está no
processo de se tornar o Capítulo Brasil da
Transparência Internacional, uma coalização global contra a corrupção.
Confira abaixo a entrevista com Lizete Verillo sobre esses e outros assuntos:

Aracati - Em sua apresentação, a
Amarribo Brasil afirma que atua em sinergia com “a sociedade civil, a administração pública, lideranças políticas
e a iniciativa privada”. Vocês tinham
consciência da importância dessas articulações desde o começo?
Lizete Verillo – Não. Isso foi clareando aos
poucos... No primeiro momento, quando fomos bater à porta do prefeito, ficou muito
claro que a sociedade civil precisa trabalhar com a gestão pública. No segundo momento, veio o desafio da sustentabilidade,
então nos aproximamos da iniciativa privada. No terceiro momento, percebemos
que precisávamos de muito mais braços e,
como a questão da sustentabilidade ainda
não foi solucionada, optamos pelos voluntários. Então, ao longo da nossa história,
fomos construindo essa rede e entendendo
a importância de cada um.
Foi neste processo que emergiram
também os pedidos de apoio para a
formação de organizações semelhantes em outros municípios?
LV – Sim. Muitas pessoas começaram a
nos procurar, dizendo que tinham provas
da corrupção realizada em seus municípios e que estavam dispostos a enfrentar
o problema, mas não sabiam por onde começar. Foi a partir dessas demandas que a
Amarribo Brasil começou a contribuir para
o desenvolvimento de lideranças. E quem
é o líder? É aquele que sai à frente, busca
e compartilha a informação e se esforça
para formar os aliados à sua volta. Esse
cara, para nós, é extremamente valioso.
Essas denúncias e demandas vieram
de todo o Brasil? Alguma região merece destaque?
LV – Pelo que vemos, a questão da corrupção está em todo o país. A região não faz
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tanta diferença. As gangues de prefeitura
funcionam de modo semelhante em todo
lugar: tomam o poder já visando à eleição
do próximo prefeito, quem vai assumir
depois dele, quem volta depois de quanto
tempo... Então eles têm uma estratégia
para não deixar nenhum outro grupo entrar e é muito difícil alguém interromper
isso – principalmente se os outros poderes locais – o judiciário, a polícia etc – também estiverem envolvidos no esquema. E,
geralmente, estão.
O líder de uma organização da nossa rede, por exemplo, apanhou em praça pública e a polícia não fez nada, ficou
olhando. Este rapaz está sob proteção e
teve que se mudar da cidade com a família. Mas continua atuando no combate à
corrupção.
Como funciona a Rede Amarribo Brasil?
LV – Como temos uma equipe muito pequena e formada basicamente por voluntários,
como eu, atuamos por demanda. Aqueles
que querem entrar na rede, recebem o que
chamamos de “Kit ONG”: um pacote de documentos que devem ser lidos ao longo de
alguns meses, antes da primeira reunião
com a Amarribo e muito antes da formalização da ONG, se for o caso.
Aqueles que já integram a nossa
rede atuam de forma relativamente autônoma, mas temos um contato periódico.
O livro “O Combate à Corrupção nas
Prefeituras do Brasil” é o nosso principal
instrumento para facilitar o caminho de
quem está começando.

Mesmo assim, por conta dessa relação,
estamos iniciando projetos voltados à corrupção em maior escala.
Estamos iniciando, por exemplo, um
projeto no âmbito do monitoramento do
clima. O combate a corrupção é transversal e passa, portanto, por diversas áreas.
É o caso da questão ambiental. A terra e
a água são os principais pontos de corrupção do planeta hoje - principalmente a
água, que é um recurso cada vez mais escasso. As denúncias envolvem o poder público, mas também as grandes empresas.
Com tantas demandas, como fica Ribeirão Bonito?
LV – O município ainda é nossa referência.
Hoje, as solicitações feitas à Prefeitura e
Câmara de Vereadores são sempre respondidas e respondidas dentro do prazo.
Começamos a não ter embate. E quando
você não tem que gastar toda sua energia com embates, consegue direcioná-las
para coisas mais produtivas.

A Amarribo Brasil é, hoje, o braço da
Transparência Internacional no país.
Como isso impacta o trabalho de vocês?
LV – Na verdade, estamos passando pelos
trâmites necessários para sermos o Capítulo Brasil da TI. O processo completo
dura quatro anos e estamos no segundo.
Então é um noivado. Ainda não casamos...
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Redes
A Amarribo Brasil é uma das organizações
fundadoras da Articulação Brasileira contra a Corrupção e a Impunidade (Abracci).
Atualmente, a Amarribo é responsável
pela secretaria da Abracci, que muda a
cada dois anos.
A Amarribo também é uma das sociofundadoras do Instituto de Fiscalização e Controle (IFC), membro do Comitê
dos Jogos Limpos para a Copa 2014 e as
Olimpíadas 2016 e do Movimento Mulheres da Verdade.
Em 2012, a organização integrou o
Conselho Gestor da 1ª Conferência Nacional de Transparência e Participação Social
(CONSOCIAL), realizada em Brasília.

Ficha da Organização
AMARRIBO BRASIL
(AMIGOS ASSOCIADOS
DE RIBEIRÃO BONITO)

www.abracci.org.br
• Instituto de Fiscalização e Controle www.ifc.org.br
• Comitê dos Jogos Limpos para a Copa
2014 e as Olimpíadas 2016 www.jogoslimpos.org.br
• 1ª Conferência Nacional de
Transparência e Participação
Social (CONSOCIAL) www.consocial.cgu.gov.br
• Movimento Mulheres da Verdade mulheresdaverdade.blogspot.com.br
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CONCEITOS DO ESTADO BRASILEIRO

POLÍTICAS
PÚBLICAS
por victor vicente barau

BREVE CONTEXTO HISTÓRICO
O Estado, enquanto materialização das relações sociais e de
poder oriundas das formas de produção econômicas, é mutável ao longo do processo histórico. Tais alterações, muito embora não modifiquem sua função fundamental – garantia das
leis e das formas econômicas, políticas e sociais – implicam
adaptações da ação estatal à realidade social.
Ao longo da história da sociedade capitalista, o Estado
sofreu uma mudança profunda em virtude das crises que lhe
são inerentes. Elas ocorreram ao longo da década de 1920,
tanto em razão do longo processo de lutas de classes havidas
ao longo do século XIX, como em razão do esgotamento do
modo de produção liberal e das significativas modificações nos
processos de produção e formas de exploração do trabalho.
Ao longo do século XIX e início do século XX, os conflitos
entre trabalhadores e empresários deram origem a revoltas e
revoluções que culminaram no reconhecimento da importância
de se garantir às classes dominadas direitos fundamentais de
cunho social e econômico, a fim de manter a estabilidade da
ordem da sociedade capitalista. São os chamados direitos humanos socioeconômicos (direito ao trabalho, à moradia, à educação, à saúde, à previdência e assistência social, entre outros).
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Nesse sentido, da segunda metade do século
XIX até o final da II Guerra Mundial, em razão
de conflitos específicos de alguns países, esses direitos passaram a ser incorporados.
Todavia, o que de fato determina a modificação da razão de ser do Estado é a crise
de 1929, pois ela representou o fim de um
modelo de Estado totalmente liberal, pelo reconhecimento de que não se poderia admitir
a liberdade absoluta das práticas negociais.
É nesse contexto de enfraquecimento
do capitalismo e do papel do Estado, de crises sociais e políticas profundas e pelo esfacelamento da maioria dos países europeus,
que se adota pela maioria dos países do mundo o modelo do Estado de Bem Estar Social,
no qual se reconhece a necessidade de uma
regulação da economia interna das nações e
da economia internacional, como também a
efetivação de direitos socioeconômicos.

POLÍTICAS PÚBLICAS – CONCEITO
As políticas públicas são ações estatais diretas ou indiretas, pontuais ou continuadas,
que mobilizam o aparato estatal e/ou recursos públicos com a finalidade de, por um
lado, regular e limitar a ação econômica, e
por outro, efetivar os direitos socioeconômicos estabelecidos pelas leis e/ou constitui-

ções no âmbito de cada Estado.
Elas compreendem a totalidade das
ações desenvolvidas pelo Poder Executivo (governo), necessárias à efetivação dos
objetivos fundamentais e dos direitos reconhecidos pelo Estado, a fim de garantir a
segurança jurídica, o equilíbrio das relações
sociais e o bem-estar. São aplicadas considerando um modelo de sociedade cujos parâmetros ainda estão vinculados a práticas
de mercado.
É através das políticas públicas que se
pretende garantir a justiça social e a diminuição das desigualdades sociais. Por meio
delas se estabelecem medidas de redistribuição de renda, ações afirmativas de determinadas minorias, além da garantia de condições mínimas de saúde, educação, moradia,
transporte, assistência social, entre outros.
É pelas políticas públicas que se estabelecem as prioridades das ações do Estado
em função das demandas decorrentes da
ação política representativa ou diretamente
provenientes da sociedade civil, organizada
ou não. A partir dessas demandas se delimitam os planos que orientam o orçamento
público necessário à execução das políticas,
levando em consideração os recursos disponíveis para toda a sociedade.

Tipos de Políticas Públicas
Dimensão Pública

Dimensão Privada
Políticas Públicas

Ações Diretas
ESTADO
Redistribuição
de Riquezas

Regulação/
Intervenção
Fiscalização
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As políticas públicas podem ser compreendidas segundo a seguinte divisão:
• Leis
• Programas e Projetos de Governo ou de Estado
As políticas públicas baseadas em
leis são aquelas que regulamentam a forma
pela qual os direitos civis, políticos e socioeconômicos constitucionalmente previstos serão efetivados, norteando a ação do Estado. É
o caso da Lei do Sistema Único de Saúde (Lei
8.080/90) e da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei 9.394/96), ou ainda do Estatuto da Juventude.
Além disso, são políticas públicas previstas em leis aquelas que direta ou indiretamente, regulamentam a atividade econômica
e/ou determinam medidas compensatórias,
distributivas, redistributivas ou afirmativas
de recursos para a concretização da justiça social e a diminuição das desigualdades
sociais. Neste sentido, podemos citar como
exemplo a legislação tributária em geral, a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e o
Código de Defesa do Consumidor.
A consolidação dos programas e projetos de governo ou de Estado se dá através
das Leis Orçamentárias, conforme veremos
no capítulo “Orçamento Público”. É por meio
da Lei Orçamentária que se consolida a determinação das prioridades de ação do Estado, construídas com base na ação política
representativa, participativa ou direta.
Por programas e projetos governamentais ou de Estado deve-se compreender o conjunto de ações estatais, praticados
pelo Poder Executivo, que articulem seus recursos (financeiros, humanos, tecnológicos,
burocráticos) e que tornem efetivos os direitos previstos na Constituição e/ou nas leis.
A nomenclatura varia em razão do
tempo, da origem e da forma de ação praticada pelo Poder Público. PROGRAMAS são
ações estatais continuadas, ou seja, que não
possuem um fim em si mesmas ou em razão
de um objetivo direto definido. É o caso dos
programas educacionais, saúde na família,

atendimento a crianças e adolescentes, entre outros.
Já PROJETOS são ações diretas com
objetivos específicos, que possuem um termo
final previamente estabelecido. Por exemplo,
a construção de uma escola, de um sistema
de saúde, entre outros.
Políticas de Estado versus Políticas de Governo
Há políticas públicas que surgem dentro de um
governo e são por ele implementadas enquanto
está no poder ou enquanto o governante considera que a política é interessante (Políticas de Governo) e há políticas que devem estar presentes
e ser executadas por qualquer governo, porque
está definido em lei o seu funcionamento (Políticas de Estado).
Assim, quando uma Política de Governo é relevante para o interesse público e sua aplicação é
satisfatória, ela pode ser convertida em Política
de Estado, para garantir seu funcionamento por
um período maior que o mandato ou a vontade
dos governantes.
A regulação estatal estabiliza a política pública.
Quanto mais normatizada for a política, maior será
a sua segurança jurídica para a sociedade. Esta
estabilidade protege a política pública contra alterações discricionárias que possam ameaçar seu
funcionamento e a sua continuidade.
Luísa Elena Almeida
Ágere – Cooperação em Advocacy

O caso da educação é um exemplo da
diferença entre Política de Estado e Política
de Governo. É dever do Estado, a ser efetivado pelos entes federativos, a promoção da
educação pública, nos termos dos artigos 6º
e 205 a 214 da Constituição Federal e da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação. A forma
com que tal programa será implementado,
se não previsto em lei, dependerá da vontade do governante. Programas como o Segundo Tempo (Federal) e os Centros de Educação Unificada (do município de São Paulo),
por não estarem previstos diretamente em
legislação específica, constituem-se como
programas de governo.
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MECANISMOS DE CONTROLE E
MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS
NO MUNICÍPIO
Para se compreenderem as formas pelas
quais as políticas públicas poderão ser controladas e monitoradas pelos cidadãos, é
imprescindível ter conhecimento das etapas
que as compõem. São elas:
DIAGNÓSTICO: Etapa na qual se deve compreender a realidade do problema que impõe
a necessidade da ação estatal. São elementos
fundamentais à realização do diagnóstico: (i)
dados e indicadores sistemáticos; (ii) pesquisa
de campo envolvendo o assunto, o território e a
população direta e indiretamente atingida; (iii)
dados e informações de experiências de ações
públicas previamente realizadas e avaliadas;
(iv) indicação dos principais atores – públicos
e privados – direta e indiretamente envolvidos.
PLANEJAMENTO: Etapa na qual, com base
no diagnóstico realizado, é delimitado o planejamento da ação estatal, com a escolha
das ações a serem realizadas e prioridades
a serem observadas, nos limites das possibilidades técnicas, jurídicas e orçamentárias.
IMPLEMENTAÇÃO/MONITORAMENTO:
Etapa na qual se executa o conjunto de ações
planejadas e se monitora a adequação de sua
implementação.
AVALIAÇÃO: Etapa na qual, em razão de
uma periodicidade definida ou encerramento
da ação estatal, se realiza um diagnóstico sobre as ações executadas e seu impacto sobre
o problema inicialmente identificado.
A incidência política da sociedade civil,
isto é, a interferência, a participação e o monitoramento das políticas públicas, deve ser
compreendida em cada uma das etapas acima indicadas, de acordo com o tipo de política pública que está sendo analisada.
De modo geral, os principais instrumentos
de monitoramento e avaliação das políticas públicas são classificados da seguinte forma:

Diagnóstico

Avaliação

Monitoramento

Planejamento

Execução

• ATIVISMO POLÍTICO, POR MEIO DE
INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA DIRETA
E/OU PARTICIPATIVA, AO LONGO DO CICLO
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.
As políticas públicas em seu ciclo de
construção devem ter a participação da sociedade civil em todas as suas etapas. Este
preceito está inserido no âmbito da Constituição Federal brasileira já no parágrafo
único de seu artigo 1º, que diz: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos
termos desta Constituição.” Ao longo do texto constitucional está prevista a participação
direta da população na discussão e decisão
sobre as políticas públicas estatais, (artigos
37, § 3º; 194; 198, inc. III; 204, inc. II; 206, inc.
VI; 216, § único, inc. X).
Muito embora ainda persistam problemas na regulação da participação direta pela
população, devem os representantes dos Poderes Públicos constituídos (Executivo, Legislativo e Judiciário dos entes federativos)
observar a necessidade de, ao longo da execução das políticas públicas, garantir o acesso da população, de modo geral, na participação e decisão direta sobre as ações estatais.
Neste sentido, é importante compreender as formas de participação em função dos
tipos de política pública.
Sobre as políticas públicas baseadas
em lei, a incidência da participação e decisão
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popular deve se dar tanto na elaboração dos
projetos de lei quanto em sua tramitação.
Neste ponto, vale lembrar que a legitimidade para a apresentação de projetos de
lei é estabelecida no artigo 61 da Constituição Federal, que reconhece a possibilidade de
apresentação de projetos de lei por parte do
Poder Executivo, dos membros do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dos cidadãos,
em razão da iniciativa popular prevista no artigo 14, inc. III, da Constituição Federal.
No âmbito municipal, a legitimidade
para propor projetos de lei pode variar, em
virtude da autonomia dos entes federativos.
Deve-se verificar como está prevista tal legitimidade no âmbito da Lei Orgânica do Município e de sua legislação correlata.
Seja como for, tanto os membros do Poder Executivo quanto do Legislativo deveriam
respeitar a participação popular – seja direta,
seja por meio de Fóruns, Conselhos ou Audiências Públicas – antes mesmo de construírem projetos de lei a serem encaminhados à
deliberação do Poder Legislativo. Porém, por
ausência de determinação legal que imponha
esta obrigação, este preceito não é adotado
na prática legislativa.
Ainda assim, na tramitação dos projetos de lei no âmbito do Poder Legislativo, há
a possibilidade de intervenções por parte da
população, seja por meio de ação vinculada a
membros do poder legislativo, seja por meio de
audiências públicas. Assim, é importante compreender as etapas do processo legislativo.
De modo geral, o processo legislativo é
composto de 12 etapas, a saber:
1) ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI:
momento em que, com base num diagnóstico específico, se define a agenda política que
enseja a necessidade de criação de uma determinada lei.
2) REDAÇÃO: Etapa em que o projeto é redigido e formatado de acordo com as técnicas
legislativas previstas na Lei Complementar
96/98.

3) ASSINATURA: Etapa em que se deve buscar a assinatura do projeto de lei conforme
a legitimidade prevista na Constituição Federal, ou Estadual, ou ainda na Lei Orgânica de
Cada Município. No caso de leis de iniciativa
popular, há que se respeitar as regras previstas no artigo 61 da Constituição Federal para
o caso de lei federal, ou se observar as regras
previstas no âmbito das Constituições Estaduais e Municipais.
4) PROTOCOLO: Etapa em que o projeto de
lei é registrado no Poder Legislativo correspondente, passando a formar um processo
próprio.
5) LEITURA EM PLENÁRIO: Etapa em que o
projeto de lei, transformado em processo legislativo, é apresentado a todos os membros
do Poder Legislativo.
6) PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL: Etapa em que o projeto de lei é levado a conhecimento a todos os cidadãos.
7) TRAMITAÇÃO EM COMISSÕES TEMÁTICAS: Etapa em que o projeto de lei é analisado em seu conteúdo formal e material a
fim de se avaliar a viabilidade de seu mérito,
ser discutido e aprovado. Obrigatoriamente,
todo o projeto de lei deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que analisa se
o conteúdo do projeto está ou não de acordo
com a Constituição Federal e a Constituição
Estadual ou a Lei Orgânica Municipal, como
também se o projeto de lei está ou não em
harmonia com outras leis vigentes.
8) PARECER DAS COMISSÕES: Etapa em
que cada comissão pela qual o projeto tramitou apresenta sua aprovação ou rejeição,
quanto a forma e viabilidade do projeto de lei.
9) 1ª VOTAÇÃO EM PLENÁRIO: Etapa em
que todos os membros do Poder Legislativo
podem apresentar sua concordância ou discordância com o conteúdo geral do projeto
de lei.
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10) APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: Etapa em que qualquer membro do poder legislativo pode apresentar modificações diretas
em determinados pontos do projeto de lei
em tramitação.

pesos, é a etapa em que a lei é promulgada e/
ou vetada total ou parcialmente pelo chefe do
Poder Executivo. Se houver vetos parciais ou
totais, o projeto retorna ao Poder Legislativo
que pode manter ou derrubar os vetos. No caso
de derrubada dos vetos, quem promulga a lei é
o presidente do Poder Legislativo. Por meio da
sanção da lei é que esta passa a ter seus efeitos
de eficácia, coercibilidade e validade.

11) 2ª VOTAÇÃO EM PLENÁRIO: Etapa em
que todos os membros do Poder Legislativo
reavaliam o projeto de lei e, eventualmente,
suas emendas, em votação definitiva.

Para uma melhor compreensão do processo legislativo, confira-se o quadro esquemático ao lado

12) SANÇÃO OU VETO DO PODER EXECUTIVO: em razão do sistema de pesos e contra-

Caminho de um Projeto de lei
1. Elaboração:
- diagnóstico
- sugestões sociedade
- pesquisas
- consultas (OP, Audiências,
Públicas, reuniões)
4. Protocolo

3. Assinaturas - Quem pode Legislar:
• Integrantes do Poder Legislativo
• Tribunal de Contas (é vinculado ao Poder Legislativo)
• Representante Poder Executivo
• Representante Poder Judiciário
• População - projeto de lei de iniciativa popular - art. 14 CF

2. Redação - de
acordo com
normas técnicas
previstas em Lei
(LC 96/98)
5. Leitura
em plenário

6. Publicação
Diário Oficial

Podem ser Permanente e Extraordinárias
(previstas em regimento interno). Exemplo:
Resolução Senado nº 1 (1970):
Art. 72. As comissões permanentes, além da Comissão Diretora,
são as seguintes:
I - Comissão de Assuntos Econômicos - CAE;
II - Comissão de Assuntos Sociais - CAS;
III - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - CCJ;
IV - Comissão de Educação - CE;
V - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle - CMA;1
VI - Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa - CDH;
VII - Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional - CRE;
VIII - Comissão de Serviços de Infra-Estrutura - CI;
IX - Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo - CDR;
X - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária - CRA. (NR)

8. Parecer Comissões

9. Primeira
Votação em
Plenário

7. Encaminhamento Comissões

Funcionamento Comissão
1. Projetos chegam à Comissão
2. Presidente designa relator
3. Relator faz parecer e devolve o projeto e o parecer
4. Comissão se reúne e aprecia o parecer, podendo
apresentar emendas.
5. Resultados:
(I) Favorável
(II) Favorável com substitutivo
(III) Contrário
Obs.: Necessidade de Realização de Audiência Pública no seu
processamento

11. Segunda Votação em Plenário

Aprovado

Rejeitado

Sanção

Veto - Parcial
ou Total

Arquivo
Retorno a Poder
Legislativo

Manutenção
veto
Derrubado Veto

10. Apresentação Emendas
entre 1ª e 2ª Votação

Publicação
Diário
Oficial

Regulamentação
(Decreto, Instrução
Normativa, Portaria, etc)
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Em cada uma das etapas acima indicadas podem ser convocadas audiências públicas para manifestação da população em
geral, audiências estas que podem ser requeridas diretamente pela população ou pelos
membros do Poder Executivo e Legislativo.
Nesse sentido, os grandes problemas
que envolvem tal instrumento de participação são, por um lado, a falta de obrigatoriedade de procedimento, e, por outro, o fato de
que a decisão final dos projetos de lei não
tem a obrigação de seguir as manifestações
e posições apresentadas.
Por isso, é importante analisar a legislação municipal e estadual para saber quais são as formas de
participação direta da população na elaboração,
implementação e execução de políticas públicas
que se baseiam em leis.
Caso não haja qualquer regulamentação, é importante a articulação da população com o objetivo de
se criarem regras para esses procedimentos obrigatórios em lei.

Veja na página 130 duas propostas de
regulamentação de democracia direta e participativa para o seu município.
No tocante às políticas públicas estabelecidas em programas ou projetos governamentais ou estatais, a incidência política da
sociedade civil pode se dar diretamente por
audiências públicas, como também por ações
no âmbito de Conselhos, Fóruns e Conferências. Vale reforçar a crítica de que a ausência
de uma cultura política no Brasil voltada a práticas de democracia direta e participativa também decorre da falta de regulamentação para
esses mecanismos de participação popular.

DIREITO DE INFORMAÇÃO
A incidência política da sociedade na realização de políticas públicas também se efetiva
pelo monitoramento de dados e informações,
inclusive orçamentárias, como será visto no capítulo 5. O direito à informação é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal
(artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV), bem como a

necessidade de transparência é uma premissa
em qualquer ação estatal (artigo 37).
A efetividade desses princípios é garantida por duas leis: (i) a Lei de Responsabilidade Fiscal, (Lei Complementar 101/2000) e (ii)
Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011).
No conjunto das diversas disposições
contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal,
seu artigo 48 determina que os Poderes Públicos deverão informar, por meio eletrônico
e facilmente acessível:
• os planos, orçamentos e leis de diretrizes
orçamentárias;
• as prestações de contas e o respectivo parecer prévio;
• o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal;
• as versões simplificadas desses documentos.
Além disso, os Poderes Públicos deverão publicar de modo on-line e em tempo
real, as seguintes informações:
I – quanto à despesa: todos os atos
praticados pelas unidades gestoras no
decorrer da execução da despesa, no
momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente
processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica
beneficiária do pagamento e, quando for
o caso, ao procedimento licitatório realizado; (Incluído pela Lei Complementar
nº 131, de 2009).
II – quanto à receita: o lançamento e o
recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. (Incluído pela Lei
Complementar nº 131, de 2009).
O prazo para que as Prefeituras e Estados se adaptem a tais mudanças já se
esgotou. Assim, caso tais informações não
estejam disponíveis, ou estejam parcialmente disponíveis, é importante que a sociedade
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civil denuncie essa situação ao Ministério Público local ou até mesmo proponha medidas
judiciais a fim obrigar os gestores a disponibilizarem as informações, responsabilizando-os por improbidade administrativa.
Complementarmente à Lei de Responsabilidade Fiscal, veja na página 130 deste
guia um exemplo de projeto de lei que pode
ser proposto pela sociedade civil a fim de
ampliar o acesso às informações, articulando
o tratamento das informações públicas com
instrumentos de Democracia Participativa.
Sem prejuízo disso, o acesso às informações públicas não é limitado às informações orçamentárias, mas vale para qualquer
informação que esteja direta ou indiretamente atrelada às políticas públicas, tais como
relatórios, contratos, informações e dados
não sujeitos ao sigilo fiscal e não classificados como de segurança pública, análises, estudos, pareceres, entre outros.
O acesso a tais informações é simplificado, bastando para tanto que qualquer cidadão
ou entidade apresente requerimento específico junto ao órgão público correspondente.
Segundo a regulamentação contida na
Lei 12.527/2011 (artigos 10 a 20), apresentado o requerimento, o órgão público correspondente deve fornecer a informação ou
justificar as razões pelas quais a informação
não foi prestada, num prazo máximo de até
20 (vinte) dias, cabendo recurso e, eventualmente, ação judicial contra a decisão que indeferir o acesso à informação.

AÇÕES JUDICIAIS:
DESCUMPRIMENTO E/OU MÁ
EXECUÇÃO DAS AÇÕES ESTATAIS
A participação da sociedade civil na realização de políticas públicas também pode se dar
no âmbito do Poder Judiciário, na medida em
que se verifiquem tanto a ausência de diálogo público entre os atores envolvidos, quanto
situações omissivas ou de descumprimento
direto de direitos e ações previstos na legislação vigente.
A ação política não pode ignorar a possibilidade de adotar medidas judiciais, mas
também não pode se pautar somente pela
judicialização, devendo as medidas judiciais
serem compreendidas como um instrumento necessário, porém limítrofe, que depende
das circunstâncias em torno dos problemas
enfrentados.
Os principais mecanismos judiciais inerentes ao ciclo de políticas públicas são os
seguintes:
MANDADO DE SEGURANÇA: ação judicial
individual ou coletiva prevista na Constituição
Federal (artigo 5º, incisos LXIX e LXX) que visa
a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre
que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação
ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam
quais forem as funções que exerça.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA: ação judicial prevista
na Constituição Federal (art. 129, III) e na Lei
7.347/85 para a defesa de interesses difusos
e coletivos.
AÇÃO POPULAR: ação judicial prevista na
Constituição Federal (art. 5º, inc. LXXIII) e
regulamentada, desde antes de sua promulgação, pela Lei 4.717/65. Consiste numa via
processual que permite a qualquer cidadão
questionar judicialmente a validade de atos
administrativos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
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AMICUS CURIAE (OU AMIGO DA CORTE):
regulamentado na Lei 9.868/99, trata-se de
um procedimento judicial específico que permite aos cidadãos e às organizações sociais,
interferir no julgamento de ações que discutam a constitucionalidade das leis, em favor
ou contra a argumentação, sem que seja
parte no processo.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI), AÇÃO DECLARATÓRIA DE
CONSTITUCIONALIDADE (ADC): ações
processuais constitucionais, previstas no artigo 102, inc. I, aliena “a”, da Constituição e regulamentados pela Lei 9.868/99. São formas
de exercer um controle concentrado e direto
da constitucionalidade das leis, processadas
diretamente no Supremo Tribunal Federal.
Apenas os Chefes do Poder Executivo e Legislativo, o Procurador-Geral da República,
a Ordem dos Advogados do Brasil, os partidos políticos de representação nacional e as
Confederações Sindicais de âmbito Nacional
podem propor essas ações.
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF): instrumento processual previsto no artigo 102,
parágrafo 1º, da Constituição Federal, que
permite a denúncia do descumprimento sistemático e contínuo dos preceitos fundamentais previstos na Constituição Federal, por ato
do Poder Público, notadamente os relacionados aos artigos 5º a 14º. Podem propor essa
ação os mesmos legitimados para propor a
ADI e a ADC.
Por fim, deve-se compreender a importância do Ministério Público nas etapas
de desenvolvimento das políticas públicas. O Ministério Público pode ser instado
através de denúncias específicas, que preferencialmente devem conter elementos
detalhados, para que assim possa dar início
a um Inquérito Civil para apurar fatos e, a
partir destes, estabelecer um Termo de
Ajustamento de Conduta ou ainda propor
Ação Civil Pública específica.
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AS POLÍTICAS
DE JUVENTUDE
IMPLEMENTADAS
NO BRASIL
por rebeca ribas

A

s políticas de juventude1 são entendidas pelo Conselho
Nacional de Juventude como ações governamentais
que apresentam uma preocupação com a especificidade da condição juvenil. A partir dessa definição, elas podem ser:
1) POLÍTICAS ESTRUTURAIS: “são políticas continuadas,
relacionadas à garantia de direitos fundamentais”. Exemplos:
educação básica, assistência social, etc;
2) PROGRAMAS: são programas governamentais, subordinados ou não às políticas estruturais, que em geral têm prazo
definido de existência e têm o objetivo de atuar sobre uma realidade social mais específica ou circunscrita. O Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) e o Programa Universidade para Todos (ProUni) são exemplos deste tipo de política;
3) AÇÕES: trata-se de iniciativas de curto prazo ou restritas a
um público determinado. Articulam-se ou não com as políticas
estruturais e os programas. Um exemplo seriam os Pontos de
Cultura, que é uma ação dentro do Programa Cultura Viva.

1. Política Nacional de Juventude – Diretrizes e Perspectivas,
publicado pelo Conselho Nacional de Juventude, em 2006.
Disponível em: www.juventude.gov.br

AS POLÍTICAS DE JUVENTUDE IMPLEMENTADAS NO BRASIL

46

O primeiro ciclo das políticas públicas de
juventude coincidiu com a gestão do Presidente Lula, quando a política nacional foi implantada. Este momento inaugural foi caracterizado por um papel mais executor da Secretaria
Nacional de Juventude (SNJ) e foi importante
para o desenvolvimento e disseminação de
alguns conceitos e modelos e para a experimentação de possibilidades de parcerias com
outros ministérios e secretarias.
O ciclo atual foi inaugurado com o Plano
Plurianual (2012-2015) do Governo Federal,
que reuniu as políticas existentes num programa específico denominado Autonomia e
Emancipação da Juventude. De acordo com
o documento de Balanço da Secretaria Nacional de Juventude, “o programa conta com
objetivos e iniciativas sob responsabilidade
de diversos órgãos de governo, prevê metas
relacionadas ao aprimoramento das políticas
para juventudes, com a perspectiva de superação das desigualdades, e de ampliação
da participação dos jovens”. Nesse período,
a ênfase está na ação articuladora da SNJ
e na realização de uma política de juventude
mais transversal, orientada para o diálogo, a
complementaridade e a continuidade entre
os programas.

AS POLÍTICAS DISPONÍVEIS
Para monitorar as políticas públicas é fundamental conhecer os programas e ações governamentais existentes. Além do olhar dirigido
aos resultados obtidos por cada uma delas, é
importante perceber qual a concepção de juventude que orienta o desenho que elas apresentam (estratégias, interfaces, etc).
A tabela seguinte contém algumas informações sobre as políticas públicas de
juventude, propostas pelo Governo Federal,
que estão em andamento.
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Programa

Foco

Responsável

Estação da Juventude
Para saber mais:
http://www.juventude.
gov.br/guia/programasda-secretaria-nacionalde-juventude/programa-estacao-juventude

Ampliação do acesso de jovens de 15 a
29 anos – sobretudo os que vivem em
áreas de vulnerabilidades sociais – às
políticas, programas e ações integradas no território que assegurem seus
direitos de cidadania e ampliem a sua
inclusão e participação social.
Fonte: Site Secretaria Nacional de Juventude (SNJ).

Secretaria Nacional de
Juventude (SNJ), com a
colaboração de outros ministérios.

Participatório:
Observatório
Participativo da
Juventude
Para saber mais:
http://www.juventude.
g o v. b r / g u i a / p r o g r a mas-da-secretaria-nacional-de-juventude/
participatorio-2013-observatorio-participativoda-juventude

Espaço virtual interativo voltado à pro- Secretaria Nacional de Judução do conhecimento sobre/para a ventude (SNJ)
juventude brasileira, com participação
e mobilização social.
Fonte: Site Secretaria Nacional de Juventude (SNJ)

Programa Mais
Educação
Para saber mais:
http://portal.mec.gov.
br/index.php?option=com_content&view=article&id=12372&Itemid=589

Aumento da oferta de educação, prioritariamente em escolas públicas de
baixo Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) em capitais e
regiões metropolitanas, por meio de
atividades complementares e optativas em áreas como acompanhamento
pedagógico, meio ambiente, esporte e
lazer, direitos humanos, cultura e artes,
cultura digital, prevenção e promoção
da saúde, educomunicação, educação
científica e econômica.
Fonte: site do Ministério da Educação
(MEC)

Ministério da Educação
(MEC) / Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI)

AS POLÍTICAS DE JUVENTUDE IMPLEMENTADAS NO BRASIL

48

Programa

Foco

Responsável

Projovem Urbano
Para saber mais:
http://portal.mec.gov.
br/index.php?option=com_content&view=article&id=17462&Itemid=817

Destina-se a jovens de 18 a 29 anos,
que sabem ler e escrever, mas não concluíram o ensino fundamental. Oferece
elevação de escolaridade, com a conclusão do ensino fundamental, qualificação
profissional, participação em ações de
cidadania e uma bolsa mensal.
Fonte: Site Secretaria Nacional de Juventude (SNJ)

Ministério da Educação
(MEC) / Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e
Inclusão (SECADI) e Secretaria Nacional de Juventude (SNJ)

Projovem Campo
http://portal.mec.gov.
br/index.php?option=com_content&view=article&id=17441&Itemid=817

Elevação de escolaridade em Ensino Fun- Ministério da Educação
damental, para jovens agricultores(as)
familiares, com idade entre 18 a 29 anos,
excluídos do sistema formal de ensino,
com qualificação profissional inicial, respeitadas as características, necessidades
e pluralidade de gênero, étnico-racial,
cultural, geracional, política, econômica e
produtivas dos povos do campo.
Fonte: site do Ministério da Educação
(MEC)

Programa Brasil
Alfabetizado
Para saber mais:
http://portal.mec.gov.
br/index.php?option=com_content&view=article&id=12280&Itemid=817

Alfabetização de jovens, adultos e idosos. É desenvolvido em todo o território
nacional, com o atendimento prioritário a municípios que apresentam taxa
de analfabetismo igual ou superior a
25%, que recebem apoio técnico na implementação das ações do programa,
visando garantir a continuidade dos estudos aos alfabetizandos.
Fonte: site do Ministério da Educação
(MEC)

Programa
Universidade para
Todos (ProUni)
Para saber mais:
http://siteprouni.mec.
gov.br/

Concessão de bolsas de estudos inte- Ministério da Educação
grais e parciais a estudantes de cursos
de graduação ou sequenciais de formação específica, em instituições privadas
de educação superior. As instituições
que aderem ao programa recebem
isenção de tributos.
Fonte: site do Ministério da Educação
(MEC)

Ministério da Educação
(MEC) / Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI)
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Programa

Foco

Responsável

Fundo de
Financiamento ao
Estudante do Ensino
Superior (FIES)
Para saber mais:
http://sisfiesportal.mec.
gov.br/

Financiamento da graduação na edu- Ministério da Educação
cação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas.
Podem recorrer ao financiamento os
estudantes matriculados em cursos
superiores que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação.
Fonte: site do Ministério da Educação
(MEC)

Programa de
Apoio a Planos de
Reestruturação
e Expansão das
Universidades
Federais (REUNI)
Para saber mais:
http://portal.mec.gov.
br/index.php?option=com_content&view=article&id=12261&ativo=503&Itemid=502

Todas as universidades federais aderi- Ministério da Educação
ram ao programa e apresentaram, ao
ministério, planos de reestruturação.
As ações preveem, além do aumento
de vagas, medidas como a ampliação
ou abertura de cursos noturnos, o aumento do número de alunos por professor, a redução do custo por aluno, a
flexibilização de currículos e o combate
à evasão.
Fonte: site do Ministério da Educação
(MEC)

Lei da Aprendizagem
(10.097/2000 e
11.180/2005)
Para saber mais:
http://portal.mte.gov.
br/politicas_juventude/
aprendizagem.htm

Estabelece, para jovens entre 14 e Ministério do Trabalho e
24 anos e pessoas com deficiência, a Emprego
aprendizagem como um contrato de
trabalho especial, com prazo determinado, podendo ser prorrogado por
dois anos, no qual o empregador se
compromete a assegurar, ao aprendiz,
formação técnico-profissional e direitos trabalhistas, como vale-transporte,
seguro-desemprego, 13º salário, férias
e adicional de 1/3 de férias. A cota de
aprendizes está fixada entre 5 e 15%
do total de empregados do estabelecimento.
Fonte: Reflexões sobre a Política Nacional de Juventude (Conselho Nacional
de Juventude)
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Programa

Foco

Responsável

Contrato de Estágio
(Lei 6.494/1977 e
11.788/2008)
Para saber mais:
http://portal.mte.gov.br/
politicas_juventude/cartilha-lei-do-estagio.htm

Estabelece o estágio como vínculo Ministério do Trabalho e
educativo profissionalizante, supervi- Emprego
sionado e desenvolvido como parte do
projeto pedagógico e do itinerário formativo de alunos do ensino superior,
cursos profissionalizantes de nível médio e cursos supletivos. O contrato se
dá mediante termo de compromisso
celebrado entre a empresa contratante e o estudante, com interveniência da
instituição de ensino.
Fonte: Reflexões sobre a Política Nacional de Juventude (Conselho Nacional
de Juventude)

Programa Nacional
de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego
(Pronatec)
Para saber mais:
http://pronatec.mec.gov.
br/

Envolve um conjunto de iniciativas, que Ministério
têm o objetivo de: a) expandir, interiori- (MEC)
zar e democratizar a oferta de cursos
de educação profissional técnica de
nível médio e de cursos de formação
inicial e continuada ou qualificação
profissional presencial e a distância; b)
construir, reformar e ampliar as escolas que ofertam educação profissional
e tecnológica nas redes estaduais; c)
aumentar as oportunidades educacionais aos trabalhadores por meio de cursos de formação inicial e continuada ou
qualificação profissional; d) aumentar
a quantidade de recursos pedagógicos
para apoiar a oferta de educação profissional e tecnológica; e) melhorar a
qualidade do ensino médio.
Fonte: site do Ministério da Educação
(MEC)

Projovem Trabalhador
Para saber mais:
http://portal.mte.gov.
br/politicas_juventude/
projovem-trabalhador-1.htm

Preparação do jovem para o mercado Ministério do Trabalho e
de trabalho e para ocupações alterna- Emprego (MTE)
tivas geradoras de renda. Podem participar os jovens desempregados com
idades entre 18 e 29 anos e que sejam
membros de famílias com renda per
capita de até meio salário mínimo.
Fonte: site do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE)
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Programa

Foco

Responsável

Sistema Nacional de
Emprego (SINE)
Para saber mais:
http://portal.mte.gov.br/
sine/

Intermediação de mão de obra, implan- Ministério do Trabalho e
tando serviços e agências de colocação Emprego (MTE)
em todo o país (postos de atendimento), além de outras ações relacionadas
a essa finalidade, como organizar um
sistema de informações sobre o mercado de trabalho e identificar o trabalhador por meio da Carteira de Trabalho e
Previdência Social.
Fonte: site do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE)

Programa de Inclusão
Produtiva, Formação
Cidadã e Capacitação
para Geração de
Renda da Juventude
Rural
Para saber mais
http://www.juventude.
g o v. b r / g u i a / p r o g r a mas-da-secretaria-nacional-de-juventude/
programa-de-inclusao-produtiva-formacao-cidada-e-capacitacao-para-geracao-de-rendada-juventude-rural

Promoção de ações que articulem e in- Secretaria Nacional de Jutegrem troca de experiência, formação ventude (SNJ)
cidadã e o acesso a tecnologias sociais,
na perspectiva de estimular a produção
agroecológica e as práticas de geração
de renda agrícola e não agrícolas sustentáveis para fortalecer as condições
necessárias para a permanência dos
jovens no campo.
Fonte: site da Secretaria Nacional de
Juventude (SNJ)

Primeira Terra
Para saber mais:
http://portal.mda.gov.
br/portal/sra/programas/credito/2444654

Voltado para os jovens rurais com ida- Ministério do Desenvolvide entre 18 e 28 anos, prevê recursos mento Agrário (MDA)
para aplicação em Subprojeto de InfraEstrutura Comunitário (SIC) de até R$
1.000,00 por participante de grupo organizado em associação de jovens.
Fonte: Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA)
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Programa

Foco

Responsável

Programa Nacional
de Fortalecimento da
Agricultura Familiar /
PRONAF Jovem
Para saber mais:
http://portal2.mda.gov.
br/acessoainformacao/
acoes-e-programas/

Linha de crédito destinada a jovens Ministério do Desenvolviagricultores, entre 16 e 29 anos, que te- mento Agrário (MDA)
nham concluído ou que estejam cursando o último ano em Centros Familiares
Rurais de Formação por Alternância ou
Escola Técnica Agrícola de nível médio.
Também podem participar aqueles que
tenham feito curso ou estágio de formação profissional com carga horária
superior a 100 horas. O financiamento
conta com reembolso de até dez anos,
com até três anos de carência, e juros
de 1% ao ano.
Fonte: site da Secretaria Nacional de
Juventude (SNJ)

Programa Saúde na
Escola (PSE)
Para saber mais:
http://portal.mec.gov.
br/index.php?option=com_content&view=article&id=16795&Itemid=1128

Contribui para a formação integral dos Ministério
estudantes por meio de ações de pro- (MEC)
moção da saúde, prevenção de doenças
e agravos à saúde e atenção à saúde,
visando o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno
desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens da rede pública de
ensino. Atua a partir de ações de avaliação das condições de saúde, promoção da saúde e prevenção de doenças
e agravos dos alunos da rede pública;
capacitação de profissionais de saúde e
educação e jovens e monitoramento e
avaliação do programa e da saúde dos
estudantes.
Fonte: site do Ministério da Educação
(MEC)

Juventude Viva
Para saber mais:
http://www.juventude.
gov.br/guia/programasda-secretaria-nacionalde-juventude/plano-juventude-viva

Prevenção à violência contra a juventude negra e o combate à banalização da
violência no Brasil.
Fonte: site da Secretaria Nacional de
Juventude (SNJ)

da

Educação

Secretaria Nacional de Juventude, com a colaboração de outros ministérios,
estados e municípios
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Programa

Foco

Responsável

Programa Nacional de
Segurança Pública –
PRONASCI
Para saber mais:
http://tinyurl.com/
l2f3teo

Realiza diversas ações na área da segu- Ministério da Justiça, em
rança com cidadania. Dentre as ações parceria com outros minisrealizadas pelo programa, a atenção térios
à faixa etária entre 15 e 24 anos, segmento mais vulnerável à violência, é
priorizada. Dessa forma o programa
funciona mantendo diversos projetos
para jovens em situação de risco ou que
se encontram ou já estiveram em conflito com a lei, como o Projeto de Proteção de Jovens em Território Vulnerável
(Protejo), Jovem Detento e Geração
Consciente.
Fonte: site da Secretaria Nacional de
Juventude (SNJ)

Pontos de Cultura
Para saber mais:
http://www2.cultura.
gov.br/culturaviva/ponto-de-cultura/

Viabiliza recursos para instalação dos Ministério da Cultura/SePontos de Cultura apoiando a aquisição cretaria da Cidadania e da
de material multimídia e a realização Diversidade Cultural
das iniciativas culturais voltadas à população de baixa renda, em especial
jovens de 17 a 29 anos. O objetivo é fortalecer as manifestações culturais e a
produção audiovisual nas comunidades
e escolas priorizando as áreas de maior
vulnerabilidade social.
Fonte: site da Secretaria Nacional de
Juventude (SNJ)

Prêmio Agente Jovem
de Cultura
Para saber mais:
http://www.cultura.gov.
br/culturaviva/premio-agente-jovem-de-cultura/

Concessão de prêmios a jovens agentes
culturais que comprovem a realização
de iniciativas culturais nos seguintes
segmentos: comunicação, articulação
e mobilização cultural; cultura e tecnologia; pesquisa, acervo e diálogos
intergeracionais no campo da cultura;
formação cultural; produção e expressão artística e cultural; intercâmbios e
encontros culturais e cultura e sustentabilidade.
Fonte: site do Ministério da Cultura
(MinC)

Ministério
da
Cultura
(MinC) \ Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural (SCDC), em
parceria com o Ministério
da Saúde e Ministério do
Desenvolvimento Agrário
(MDA)
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Programa

Foco

Responsável

Programa Educação e
Cultura
Para saber mais:
http://www.cultura.gov.
br/educacao-e-cultura

da
Cultura
Desenvolvimento de uma Política Na- Ministério
cional de Integração entre Educação e (MinC) / Secretaria de PoCultura que promova o reconhecimento líticas Culturais
das artes como campo do conhecimento e dos saberes culturais como elemento estratégico para qualificação do
processo cultural e educativo.
Fonte: site do Ministério da Cultura
(MinC)

Praça de Esporte e
Cultura
Para saber mais:
http://www.cultura.gov.
br/praca-dos-esportes-e-da-cultura-pac-2-

A ação integra o Programa de Acelera- Ministério da Cultura
ção do Crescimento-PAC 2 no eixo Comunidade Cidadã. O objetivo é integrar
num mesmo espaço físico programas
e ações culturais, práticas esportivas e
de lazer, formação e qualificação para
o mercado de trabalho, serviços sócio-assistenciais, políticas de prevenção
violência e inclusão digital, de modo a
promover a cidadania em territórios de
alta vulnerabilidade social das cidades
brasileiras.
Fonte: site do Ministério da Cultura
(MinC)

Centro de Iniciação ao
Esporte
Para saber mais:
http://www.esporte.gov.
br/cie/default.jsp

Integra o Programa de Aceleração do Ministério do Esporte
Crescimento (PAC 2). Tem o objetivo
de ampliar a oferta de infraestrutura de
equipamento público esportivo qualificado, incentivando a iniciação esportiva
em territórios de alta vulnerabilidade
social das grandes cidades brasileiras.
Reúne, num só espaço físico, atividades
e a prática de esportes voltados ao esporte de alto rendimento, estimulando
a formação de atletas entre crianças e
adolescentes.
Fonte: Site do Ministério do Esporte
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Programa

Foco

Responsável

Programa Bolsa
Atleta
Para saber mais:
http://www.esporte.gov.
br/snear/bolsaAtleta/
default.jsp

Apoio financeiro aos atletas, possibili- Ministério do Esporte
tando-lhes condições de dedicação ao
treinamento esportivo e de participação em competições. Abrange quatro
categorias: atleta de base, estudantil,
nacional, internacional e olímpica/paraolímpica. A bolsa varia de acordo com
a categoria.
Fonte: Reflexões sobre a Política Nacional de Juventude (Conselho Nacional
de Juventude - Conjuve) e site do Ministério do Esporte.

Programa Segundo
Tempo
Para saber mais:
http://www.esporte.gov.
br/snelis/segundotempo/default.jsp

Democratização do acesso à prática e à Ministério do Esporte
cultura do esporte de forma a promover
o desenvolvimento integral de crianças,
adolescentes e jovens, como fator de
formação da cidadania e melhoria da
qualidade de vida, prioritariamente em
áreas de vulnerabilidade social. Oferece, no contraturno escolar, prática
esportiva, reforço escolar, supervisão
pedagógica e alimentação para estudantes da rede pública expostos a risco
social.
Fonte: Site Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) e site do Ministério do
Esporte

Programa Esporte
e Lazer da Cidade
(PELC)
Para saber mais:
http://www.esporte.gov.
br/snelis/esporteLazer/
default.jsp

Ampliação, democratização e univer- Ministério do Esporte
salização do acesso à prática e ao conhecimento do esporte recreativo e de
lazer, integrado às demais políticas públicas, favorecendo o desenvolvimento
humano e a inclusão social, por meio
da promoção de ações educativas. Proporciona a prática de atividades físicas,
culturais e de lazer, que envolvam todas as faixas etárias e as pessoas portadoras de deficiência, estimula a convivência social, a formação de gestores
e lideranças comunitárias, fomenta a
pesquisa e a socialização do conhecimento, contribuindo para que o esporte
e o lazer sejam tratados como políticas
públicas e direito de todos.
Fonte: site do Ministério do Esporte
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Entrevista
FICHA LIMPA: QUÃO LONGE
PODEMOS CHEGAR JUNTOS?
Frequentemente citada como “uma conquista histórica”, a Lei da Ficha Limpa
regulamentou um cenário que se mostrava contrário a qualquer medida de bom
senso. Até 2012, quando passou a ser
aplicada, mesmo uma pessoa acusada
de cometer crimes hediondos poderia ser
candidata a prefeito, vereador, deputado...
Por isso, a Ficha Limpa foi, sim, uma conquista – ao estabelecer critérios que qualificam o processo eleitoral – e fez história,
ao mobilizar toda a população brasileira
por uma causa muito mais nobre que final
de Copa do Mundo.
O caminho percorrido até a aprovação da Lei foi marcado por trabalho duro,
muita colaboração e uma boa dose de
oportunidades bem aproveitadas. É o que
revela o nosso entrevistado sobre esse
tema: Luciano Santos, advogado, membro
do Movimento de Combate à Corrupção
Eleitoral (MCCE) e um dos autores do
Projeto de Lei da Ficha Limpa.
“A Ficha Limpa nasceu como um projeto do MCCE. Já havíamos elaborado e
aprovado a Lei 9840/99, que determina a
cassação de candidatos por compra de votos e, nove anos depois, continuávamos nos
perguntando o que mais poderia ser feito
para qualificar o processo eleitoral”, lembra.
Em 2006, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio de Janeiro indeferiu
várias candidaturas de candidatos que
tinham muitos processos, como Eurico
Miranda e outros tantos envolvidos no Escândalo dos Sanguessugas. Mas, quando
os recursos chegavam ao Tribunal Superior Eleitoral, não podiam ser barrados,
por uma questão de trâmites legais. “Neste processo, entendemos que a única solução seria uma alteração legislativa”, diz
Santos, “então, em 2008, elaboramos o

PL da Ficha Limpa, registramos em cartório e começamos a coleta de assinaturas”.
Vale lembrar que tanto a Lei 9840
quanto a Lei da Ficha Limpa são Projetos de Lei de Iniciativa Popular, ou seja,
sua apresentação à Câmara dos Deputados demanda a coleta de assinaturas de,
pelo menos, um por cento do eleitorado
nacional, distribuído por, no mínimo, cinco estados, com não menos de 0,3% dos
eleitores de cada um deles. Em números
atuais, isso corresponde a cerca de 1,38
milhão de assinantes.
Mas muitos passos seriam dados antes que o presidente Luiz Inácio Lula da
Silva sancionasse a Lei Complementar nº.
135/2010, que prevê a Lei da Ficha Limpa.
Os parágrafos abaixo convidam: vamos por partes?

A COLETA DE ASSINATURAS
A Campanha pela Ficha Limpa ganhou
o Brasil em abril de 2008. A missão era
coletar um milhão e trezentas mil assinaturas, exigidas para a apresentação de
qualquer Lei de Iniciativa Popular.
“Não era uma coisa fácil, porque a
legislação exige a inserção do número
do título de eleitor e a maior parte das
pessoas não anda com esse documento.
Então, se a pessoa concorda em assinar
mas não tem o título, você tem que pedir
também o nome da mãe e a data de nascimento, entrar no site da Justiça Eleitoral
para só então obter aquele número”, explica o advogado Luciano Santos.
Apenas as assinaturas recolhidas
fisicamente – ou seja, em papel – têm validade jurídica neste caso. “As assinaturas
recolhidas pela Internet serviram como
reforço, pois também foram encaminhadas para o Congresso, demonstrando que
a iniciativa tinha um peso social e político
muito grande”, diz Santos.
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Não há informações sobre quantas
pessoas se envolveram na coleta das assinaturas. Especialmente porque predominava o trabalho voluntário e qualquer
um podia levar páginas extras para casa
e coletar assinaturas junto à família, amigos ou colegas de trabalho.
Esse trabalho de formiguinha de
cada cidadão que se envolveu e as ações
mais amplas lideradas pelas diversas organizações que aderiram à causa – como a
OAB, a CNBB (Confederação Nacional dos
Bispos no Brasil), a Amarribo, os Comitês
9840, entre outras – resultou na coleta de
um milhão e seiscentas mil assinaturas
físicas após um ano e meio de trabalho.
Comitês 9840
A Lei 9840, de 1999, determina a cassação
do registro de candidatos que compram votos, através de uma representação da Justiça
Eleitoral. Como essa instância funciona apenas
se for provocada, o Movimento de Combate à
Corrupção Eleitoral (MCCE) ajudou a criar os
Comitês 9840.
Espalhados pelo Brasil inteiro, esses Comitês
recebem as denúncias feitas pelos cidadãos.
Depois disso, preparam o documento que formaliza a denúncia e apresentam-na ao Ministério Público (MP), representante da sociedade
junto à Justiça Eleitoral. Sozinho, o cidadão comum não pode pleitear tais processos.
Os Comitês 9840 são formados por indivíduos
que atuam sob a supervisão do MCCE. Saiba
mais sobre a iniciativa, acessando o endereço
www.comite9840pr.org.br.

A TRAMITAÇÃO DA LEI
A linha de frente do Projeto de Lei da Ficha Limpa sabia que, após a coleta de assinaturas, a batalha estava apenas começando. E foi aí que entraram em cena dois
aliados fundamentais.
“Quando o Projeto da Ficha Limpa
já estava prestes a ser entregue ao Con-

gresso, a grande mídia começou a demonstrar interesse e a cobrir maciçamente a iniciativa. Mas como isso não significa
aprovação, entrou também o apoio da
Avaaz, que fez uma movimentação online
para pressionar os deputados. Alguns reclamavam que estavam recebendo 20 mil
e-mails por dia, solicitando a aprovação
do PL”, lembra Luciano Santos, advogado
e membro do Movimento de Combate à
Corrupção Eleitoral (MCCE).
Santos afirma que, sem essa pressão, o projeto poderia não ter se concretizado, já que muita gente não acreditava
que os deputados aprovariam uma lei
que poderia prejudicá-los. Além disso, o
fato de ter tramitado em ano de eleições
presidenciais (2010) fez com que os parlamentares não tivessem coragem de votar contra o Projeto, que foi aprovado por
unanimidade na Câmara dos Deputados e
no Senado.
Santos afirma que – ao contrário do
que alguns pensam – os deputados tinham plena consciência da dimensão da
proposta. “E eles tentaram barrar isso de
todas as formas: apresentaram emendas,
criaram dificuldades... Mas a pressão popular foi muito forte!”, pontua.

E DEPOIS?
Após a aprovação, havia a expectativa
de que a Ficha Limpa seria aplicada ainda nas eleições de 2010, mas o Supremo
Tribunal Federal definiu (por 6 votos a 5,
após um longo processo) que a aplicação
começaria apenas nas eleições de 2012.
Antecipando o que viria, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral
(MCCE) solicitou à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) que entrasse com um
processo junto ao Supremo para avaliar
e validar a constitucionalidade de alguns
pontos da Lei da Ficha Limpa. Como o Supremo declarou a Lei constitucional, não
houve dúvidas da viabilidade da sua aplicação em 2012. E assim foi.
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Na entrevista abaixo, o advogado Luciano
Santos fala sobre a avaliação do MCCE
sobre este primeiro ano de Ficha Limpa.
Aracati – Qual foi o impacto da Lei da
Ficha Limpa nas eleições de 2012?
Luciano Santos – Foram mais de mil
candidatos barrados. Para efeito comparativo, em 10 anos da Lei 9840, barramos
cerca de mil. A Ficha Limpa já ultrapassou
essa marca em seu primeiro ano.
Mas houve notícias negativas também... Sobre os casos em que a Lei não
conseguiu barrar alguns candidatos,
por exemplo.
LS – A imprensa precisa fazer notícia.
Para isso, ela pode até prestar um desserviço à população, enfatizando pontos negativos ou demonstrando ignorância sobre os requisitos legislativos. A aplicação
da Lei teve 95% de êxito. Mas a imprensa
foca nos 5% que conseguiram escapar.
Veja o caso de Osasco: dois candidatos
que lideravam as pesquisas foram afastados por conta da Lei e um terceiro, que era
Ficha Limpa, terminou assumindo. É isso
que se espera. E a população vai entendendo essa dinamicidade da legislação. E
nisso estamos trabalhando: identificar as
falhas, para corrigi-las na próxima eleição. Esse é o nosso trabalho.
Além do número de candidatos barrados, que outros indícios confirmam
que a Lei “pegou”?
LS – Hoje, com o exemplo da Ficha Limpa,
há diversos movimentos coletando assinaturas para mudar a legislação. Toda a
campanha do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) para as eleições de 2012 foi baseada na Ficha Limpa.
Além disso, tem o efeito pedagógico da
Lei, ao estimular o cidadão a refletir sobre

o processo eleitoral e avaliar se determinado candidato é bom para representá-lo
ou não. São duas grandes reflexões que
queremos estimular – a importância de
votar em um candidato Ficha Limpa e a
força efetiva de mecanismos de participação direta, como é o caso do Projeto de Lei
de Iniciativa Popular.
Mas essa participação direta não é
simples para quem não conhece os caminhos nem o vocabulário próprio da
legislação...
LS – Olha, no caso do Ficha Limpa um dos
fatores que nos favoreceram – além de uma
boa ideia – foi sermos um grupo com experiência e conhecimento na área jurídica.
Organizações sociais devem buscar apoio
jurídico sempre. E o indivíduo tem que contatar um advogado, procurar atuar de forma
associada ou buscar informação nas casas
legislativas, onde os funcionários públicos
que entendem dos trâmites legais, como
procuradores e assessores jurídicos, têm a
obrigação de dar informações sobre como
as coisas funcionam. Contar com esse “tradutor jurídico” é muito importante.
Um tradutor jurídico e muita perseverança. Esse é o caminho?
LS – O caminho leva à mudança de cultura, à conscientização. O cidadão quer o
asfalto na sua porta, o ponto de ônibus na
sua porta... Mas a gente tem que pensar é
na coletividade. Quando um cidadão vende seu voto, ele está prejudicando toda a
comunidade, que vai ter problema com
saúde, educação e outros serviços básicos no futuro. Porque um candidato que
compra voto, certamente, vai desviar o
dinheiro depois.
Então o cidadão tem que se preocupar
não apenas com o seu voto, mas com a
aplicação do orçamento. Como provocar
mudanças senão por esse caminho?
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MATERIAL DE CONSULTA
Para ter uma visão completa do processo e acompanhar as ações relacionadas à Ficha Limpa e a outros Projetos de Lei de Iniciativa Popular, visite
os sites da ABRACCI - (Articulação
Brasileira Contra a Corrupção e Impunidade), do Movimento de Combate à
Corrupção Eleitoral (MCCE) e do próprio movimento Ficha Limpa.
Você pode assistir também ao documentário produzido pelo MCCE, que explica todo o trâmite da Ficha Limpa, no
endereço redearacati.wordpress.com.
Visite os sites:
ABRACCI - www.abracci.org.br
MCCE - www.mcce.org.br
Ficha Limpa - www.fichalimpa.org.br
Amarribo – www.amarribo.org.br
Saiba mais:
www.cgu.gov.br
www.planalto.gov.br
www.mcce.org.br
www.escoladegoverno.org.br
www.transparenciabrasil.org.br
www.contasabertas.org.br
www.gife.org.br
www.ethos.org.br
www.abong.org.br
www.polis.org.br
www.observatoriodasmetropoles.net
www.mcce.org.br
www.reformapolitica.org.br
www.cidadessustentaveis.org.br
www.nossasaopaulo.org.br
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ORÇAMENTO
PÚBLICO
por rogério grof

INTRODUÇÃO
Para que um governo possa fazer uma boa administração, é
crucial que tenha dinheiro para cobrir as despesas relacionadas a suas atividades, como construir escolas e hospitais,
construir estradas e outros investimentos em infraestrutura
ou ainda contratar servidores para atender aos contribuintes.
Esse dinheiro é obtido principalmente através dos tributos pagos pela população em geral e pelas empresas.
Quando alguém paga um imposto, uma taxa ou uma contribuição – que são espécies do gênero tributos – é como se estivesse financiando com os valores depositados todas as despesas necessárias à execução de todas as atividades dos governos.
Aqui falaremos principalmente do orçamento público federal, pois entendendo seu funcionamento teremos uma base
para entender os orçamentos públicos dos outros entes federativos, já que estes seguem os mesmos modelos de criação,
tramitação, execução e controle.
No endereço eletrônico http://www.planejamento.gov.
br/secretarias/upload/Arquivos/spi/publicacoes/130611_
PPA%20municípios.pdf, você encontra o Programa de Apoio
à Elaboração e Implentação dos PPAs (Planos PluriAnuais)
Municipais, que traduzirá as informações contidas nesse ca-
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pítulo para a realidade dos processos orçamentários municipais.
O orçamento público traduz as ações
que um governo deseja desenvolver ao longo
dos quatro anos de sua gestão. Nele têm de
estar previstos tanto os volumes de dinheiro
que serão aplicados, como as metas a serem
atingidas e em qual período.

PARA ENTENDER O
ORÇAMENTO PÚBLICO
O orçamento público é um contrato firmado entre o governo e a sociedade, no qual as
contribuições da sociedade, através de taxas, contribuições e impostos (receitas) são
transformados em ações do governo (despesas) sempre para o período de um ano.
O orçamento público é utilizado para
gerenciar e controlar a aplicação dos recursos públicos e monitorar os gastos realizados
pelo governo.
Como os recursos são limitados – recursos são sempre limitados, ao contrário
das demandas que são sempre ilimitadas – e
o orçamento é feito para o período de um ano,
torna-se necessário planejar quais ações deverão ser executadas e como isso será feito.
O planejamento e a escolha de quais
ações serão executadas passa por um processo de decisão política negociada, que demonstrará quais as reais intenções do governante para o período de sua gestão. Portanto,
se na campanha eleitoral, o candidato coloca
como promessa algum tipo de ação de governo, no caso de vitória do processo eleitoral,
ele necessariamente terá de colocá-la como
proposta no Plano Plurianual (PPA), na Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), instrumentos estes
que ainda serão aqui discutidos.
Importante: é fundamental que você grave bem estas siglas – PPA, LDO e LOA. Além
de citadas muitas vezes no texto, você vai ouvir
falar muito delas no ambiente da Ação Política!
Os dois quadros abaixo mostram os
valores de receitas e despesas do Governo
Federal Brasileiro para 2013, como forma de
ilustração do aqui tratado:

Orçamento 2013 R$ 2,14 trilhões

Despesa primária e financeira
Transferências Juros e
Demais
a Estados e Encargos da
Despesas
Dívida
Municípios
Financeiras
7,6%
9,3%
4,6%
Pessoal e
Encargos
Demais
Sociais
Despesas
9,7%
Obrigatórias
2,7%

Desp.
Discricionárias Todos Poderes
11,7%

Reserva de
Contigência
Primária
0,3%

Benef. Previd.
e Assist.
19,7%

Amortização
da dívida
34,4%

Despesas
Discricionárias

Poder Executivo - R$ 249,4 trilhões

Defesa
7,3%

Ciência, tecnologia
e inovação
2,9%

Demais
8,3%
Saúde
34%

Brasil sem
miséria
12,8%
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16,3%

Pac
18,2%
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Como se vê, o orçamento público prioriza algumas ações em detrimento de outras e
isso pode e deve ser monitorado e influenciado pela sociedade civil, tanto no poder executivo quanto no poder legislativo.
O orçamento público deve ser visto
como um instrumento legal para materializar interesses. Através dele, a Presidência da
República, os governadores e os prefeitos podem cumprir suas promessas de campanha e
executar seus planos de governo.
Durante sua tramitação no Congresso,
os parlamentares podem alterar partes do
orçamento por meio de emendas, com o objetivo de adequar a proposta aos interesses
da sociedade, ou simplesmente beneficiar
suas bases eleitorais.
As principais determinações legais para
a construção do orçamento estão presentes:
• Na Constituição Federal (Capítulo II, as Finanças Públicas, Art 165 a 169);
• Na Lei 4.320/1964, que estabelece as normas específicas sobre elaboração e organização orçamentária; e
• Na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar 101 de 2000).

utilizado por técnicos e gestores da área de
planejamento e orçamento. Fruto de um trabalho conjunto que envolve diversas áreas do
governo federal, o Manual foi elaborado com
o intuito de consolidar aprimoramentos recentemente promovidos no processo de elaboração da proposta orçamentária da União.
O MTO é atualizado anualmente, de
preferência no início do processo de elaboração da proposta orçamentária do ano seguinte. Por isso a disponibilização da nova versão
sempre coincide com o início do processo de
elaboração do Projeto de Lei Orçamentária
(PLOA). Além disso, à medida que os processos orçamentários são atualizados ou a
legislação é modificada, o MTO é revisto.
Acesse: https://gestao.orcamentofederal.gov.br/informacoes-orcamentarias/manual-tecnico/MTO_2014.pdf
Outro link que deve ser acessado é o
http://www.orcamentofederal.gov.br/arquivoofat/Orcamento_Federal_2013_WEB.pdf
que apresenta um documento de educação
orçamentária chamado “ORÇAMENTO FEDERAL AO ALCANCE DE TODOS”, iniciativa
do governo federal em simplificar a intrincada linguagem dos orçamentos públicos.

Se quiser saber mais sobre a legislação orçamentária, acesse:
• http://www.camara.gov.br/Internet/orcament/
Principal/default.asp			
• https://www.portalsof.planejamento.gov.br/bib/
legislacao;				
• http://www.planejamento.gov.br/orcamento/
index.htm;				
• http://www.senado.gov.br/sf/orcamento/siga/
siga.asp;				
• http://www.cgu.gov.br/sfc/9dez/cartilha/index.
html ;				
• http://www.transparencia.gov.br

Um Instrumento determinante para
entender o Orçamento Público é o Manual
Técnico de Orçamento (MTO). O manual é
um importante instrumento de apoio nos
processos orçamentários da União e é muito
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PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS
Princípios Orçamentários Clássicos
• Unidade: cada unidade governamental
deve possuir um orçamento.
• Universalidade: o orçamento deve conter
todas as despesas e receitas do governo.
• Anualidade ou periodicidade: o orçamento deve ser elaborado e autorizado para um
período determinado, geralmente 1 ano.
• Orçamento bruto: todas as parcelas da
receita e da despesa devem aparecer no orçamento em seus valores brutos, isto é, sem
dedução.
• Discriminação ou especialização: as receitas e as despesas devem aparecer no orçamento de maneira discriminada para que
se possa conhecer a origem dos recursos e
sua aplicação.
• Equilíbrio: havendo desestabilização no
sistema econômico (estagnação e desemprego) compete ao governo criar condições para
a retomada do crescimento.
• Legalidade: o orçamento precisa virar lei e
ser elaborado conforme normas legais para
poder valer.

Princípios Orçamentários
Tradicionais
• Não Afetação das receitas: é a exigência
de que as receitas não sejam vinculadas aos
gastos.
• Exclusividade: a lei orçamentária deverá
conter apenas matéria financeira, isto é, não
deve abordar nenhum assunto que não se relacione com a estimativa de receita e com a
fixação da despesa para o próximo exercício.
• Clareza: o orçamento deve ser apresentado em linguagem clara e compreensível.
• Publicidade: o orçamento deve ser amplamente divulgado.
• Exatidão: o orçamento deve retratar a realidade e a efetiva capacidade de intervenção
do setor público.
• Programação: o orçamento deve expressar
as realizações pretendidas de forma progra-

mada, isto é, especificando os meios necessários para sua efetivação: pessoal, material,
serviço, etc., em termos físicos e financeiros.

CICLO ORÇAMENTÁRIO
O modelo orçamentário brasileiro é definido
na Constituição Federal de 1988 do Brasil.
Compõe-se de três instrumentos: o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA.
CF/88 Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais.
O PPA, com vigência de quatro anos,
tem como função estabelecer as diretrizes,
objetivos e metas de médio prazo da administração pública. Cabe à LDO, anualmente,
enunciar as políticas públicas e respectivas
prioridades para o exercício seguinte. Já a
LOA tem como principais objetivos estimar
a receita e fixar a programação das despesas para o exercício financeiro. Assim, a LDO,
ao identificar no PPA as ações que receberão
prioridade no exercício seguinte, torna-se o
elo entre o PPA, que funciona como um plano
de médio-prazo do governo, e a LOA, que é o
instrumento que viabiliza a execução do plano de trabalho do exercício a que se refere.
De acordo com a Constituição Federal,
o exercício da função do planejamento é um
dever do Estado, tendo caráter determinante para o setor público e indicativo para o
setor privado.
CF/88 Art. 174. Como agente normativo
e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções
de fiscalização, incentivo e planejamento,
sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.
Assim, o planejamento expresso no
Plano Plurianual assume a forma de grande moldura legal e institucional para a ação

ORÇAMENTO PÚBLICO

66

nacional, bem como para a formulação dos
planos regionais e setoriais.
O § 1º do inciso XI do art. 167 da Constituição Federal é um argumento forte em
relação à importância que os constituintes
deram ao planejamento no Brasil:
§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano
plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão,
sob pena de crime de responsabilidade.

Plano Plurianual – PPA
Um importante instrumento de planejamento governamental é o Plano Plurianual.
Quanto mais bem elaborado o planejamento, maior a chance de os governos
atingirem os resultados para a população. E
quanto maior a participação da população no
processo de planejamento, maiores serão os
benefícios para essa população.
É nesse momento que os governos e
suas equipes, quer sejam eles municipais,
estaduais ou federal, junto com a população,
elaboram as propostas de ação.
O PPA, como importante peça de planejamento que se transforma em Lei, orienta os
Gestores Públicos na execução dos gastos e
na aplicação dos investimentos. É um grande
plano de governo que organiza as demandas
da sociedade nas áreas de saúde, educação,
ciência e tecnologia, assistência social, segurança pública, justiça, trabalho e renda, agricultura, entre outras.
A nossa Constituição Federal de 1988,
em seu artigo 165, estabelece a exigência da
elaboração de um Plano Plurianual Regionalizado para a definição de “diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas
de duração continuada.”
O PPA define a orientação estratégica do
governo, as metas e prioridades para um período de 4 anos, iniciando no 2º ano de um governo
e terminando no 1º ano do governo seguinte.
O PPA é tão importante para a popula-

ção que é uma lei, aprovada pelo Poder Legislativo. É obrigatório para a União, para o
Distrito Federal, para os Estados e para todos
os Municípios.
O Plano Plurianual é organizado numa
base estratégica composta de princípios, diretrizes, resultados estratégicos de governo, programas e ações. Eis a definição de cada um:
PRINCÍPIOS são os balizadores que orientam a elaboração e execução do PPA. São
exemplos de princípios: ÉTICA, TRANSPARÊNCIA, EFICIÊNCIA, RACIONALIZAÇÃO,
PARTICIPAÇÃO.
DIRETRIZES são orientações mais gerais,
com as quais o Governo se compromete
quando define os seus programas e ações.
RESULTADOS ESTRATÉGICOS são grandes
objetivos que devem ser alcançados pelos
Governos, geralmente, ao final dos 4 anos de
mandato, e que tem grande impacto para a
população, como a redução da pobreza, criação de emprego e geração de renda, aumento
da segurança, melhoria da educação etc.
PROGRAMAS são uma das formas pelas
quais a ação do Governo se organiza. Os programas visam solucionar problemas, atender
demandas ou ainda criar oportunidades de
desenvolvimento e crescimento para as populações das cidades e do campo.
AÇÕES são projetos ou atividades que visam
proporcionar um bem ou serviço para atendimento das demandas da sociedade.
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ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO PPA

1) Objetivos estratégicos dos Governos
Os governos e suas equipes elaboram os objetivos estratégicos tendo por base os compromissos assumidos no processo eleitoral.
Esses objetivos estratégicos são propostas
que depois se tornam grandes resultados
para a população nas áreas social, econômica, de infraestrutura e gestão.
Os objetivos estratégicos dos governos são
na verdade a concretização da visão de futuro
para a população.
2) Construção dos Objetivos Estratégicos
Setoriais
Depois de elaborados os objetivos estratégicos de governo – tanto federal, quanto
estaduais ou municipais – as Secretarias de
Governo das áreas de Saúde, Educação, Ação
Social e Trabalho, Infraestrutura etc. elaboram as suas propostas, agora mais focadas
nas necessidades da população.
3) Identificação e Pactuação das Prioridades Regionais
O governo e sua equipe deverão promover
vários encontros a fim de aproximar mais a
população das tomadas de decisões. Afinal, o
que importa é saber o que a população quer
e pensa acerca de seu município e sua região.
A identificação e pactuação das prioridades regionais da população é um importante passo para elaboração do PPA. Um pouco
adiante saberemos mais sobre a elaboração
do PPA participativo.

5) Aprovação do Plano Plurianual
O Plano Plurianual, após aprovado pelo Legislativo do Ente federativo, se transforma em Lei.
A importância deste fato é que o Administrador Público [Presidente(a), Governador(a) ou Prefeito(a)] fica vinculado a esse
compromisso, sendo que qualquer ação governamental só poderá ser realizada se estiver estipulada no PPA.
A tarefa de elaborar um PPA ganhou
muita importância depois da elaboração da
Constituição Federal Brasileira de 1988, pois
é o instrumento com o qual se decide quais
são os investimentos prioritários para um
projeto de desenvolvimento. O debate para a
elaboração do PPA evidencia questões fundamentais, como:
• Qual o conjunto de políticas mais adequado
para estimular os diversos setores da produção;
• Quais as melhores políticas para gerar trabalho, emprego e renda;
• Quais são as ações necessárias para reduzir
as desigualdades regionais;
• Quais os projetos de desenvolvimento e infraestrutura que vão receber prioridade e recursos;
• Quais são os ramos da pesquisa científica e
tecnológica fundamentais para o crescimento do país;
• Quais são as políticas e programas sociais
necessários para o desenvolvimento humano
da população, a inclusão social e a melhor
distribuição da renda.

4) Consolidação do Plano Plurianual
Realizadas as etapas anteriores, serão reunidas e consolidadas todas as propostas num
único documento, que se transforma em Projeto de Lei do Poder Executivo.
O Projeto de Lei é enviado ao Legislativo, que aprecia as propostas, podendo ainda
incluir novas propostas (chamadas de emendas). Em seguida, esse Projeto é votado pelos
deputados e se transforma em Lei.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

DECLARAÇÃO  DE  DESPESA  E  RECURSOS  –  ANEXO  DE  METAS  DO  PLANO  PLURIANUAL  –  2010/2013

ÓRGÃO:
PROGRAMA DE GOVERNO

01  –  CAMARA  MUNICIPAL  DE  VEREADORES
01.01
Informatização dos serviços do Poder Legislativo
DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS
Ampliar e qualificar os serviços da Câmara de Vereadores, equipando-a de maneira adequada para o
efetivo desenvolvimento das funções Legislativas.
INDICADOR ESTABELECIDO NO PLANO PLURIANUAL
2010/2013

INDICADOR NO MOMENTO DO PLANEJAMENTO

Dispor de um sistema de informatização que permita armazenar documentos
relacionados a tópicos específicos, com base de dados que possa ser pesquisada e
classificada, permitindo a consulta através dos campos dos documentos, com suporte e
manutenção mensal, bem como adquirir equipamentos e material mais modernos a fim
de qualificar o trabalho e o retorno à população em geral.
Necessida de digitalização e informatização dos documentos e procedimentos do Poder
Legislativo.

CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO
CÓDIGO
01.01.1
01.01.2

01.01.3

DESCRIÇÃO DA AÇÃO
Aquisição de Equipamentos e material
permanente
Aquisição e implantação de sistema
aplicativo de Gestão de Proposições
Legislativas e Legislação Municipal
Divulgação dos atos da Câmara
Municipal através de meios de
comunicação como rádio, jornal,
informativo e site de internet

PRODUTO
Digitalização e Informatização dos documentos e procedimentos do
Poder Legislativo

CUSTO PREVISTO PARA O PERÍODO R$ E
FONTES DE FINANCIAMENTO
PRÓPRIOS VINCULADOS
TOTAL
45.000,00
45.000,00
72.000,00

-

72.000,00

32.000,00

-

32.000,00

149.000,00

-

149.000,00

Publicidade dos atos da Câmara de Vereadores

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA R$

Exemplo de Plano Plurianual

Problemas do PPA
Encontram-se, na literatura orçamentária e financeira, indicações de alguns problemas relacionados com o funcionamento do modelo orçamentário
acima descrito. Decorrem, em sua maioria, da inexistência da lei complementar mencionada no § 9º
do art. 165 da CF.

§ 9º - Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização
do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual;
II - estabelecer normas de gestão financeira
e patrimonial da administração direta e indireta bem como condições para a instituição e
funcionamento de fundos.
Em relação ao PPA, a primeira questão que pode
ser colocada neste contexto se refere à interpretação da expressão “de forma regionalizada”. Sua
finalidade está ligada ao mandato constitucional
de “redução das desigualdades regionais” (§ 7º do
art. 165 da CF 88). Ou seja, sendo apresentado de

forma regionalizada, o plano permitirá ser devidamente avaliado em relação àquele objetivo.
Mas que regiões seriam estas a que se refere a
Constituição? Uma primeira indicação encontrase no art. 35 do Ato das Disposições Transitórias
Constitucionais (ADCT). Consulte no site www2.
planalto.gov.br/presidencia/legislacao.
De acordo com o Ato, o disposto no art. 165, § 7º,
da CF, será cumprido de forma progressiva, no prazo de até dez anos, distribuindo-se os recursos entre as regiões macroeconômicas em razão proporcional à população, a partir da situação verificada
no biênio 1986-87(biênio anterior à promulgação
da CF/88).
Além disso, é mister lembrar que a regra constitucional exige que estados, municípios e o Distrito Federal
também pratiquem o sistema de planejamento esboçado na Carta Magna. Nesse caso, quais seriam os
parâmetros da regionalização a ser adotada?
A terceira questão refere-se ao termo “programa
de duração continuada”. O que seria isso? Não
existe ainda nenhum delineamento satisfatório
para este conceito. Sua definição, apesar do destaque constitucional, não consta nem mesmo dos
projetos orçamentários apresentados.
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Um passo paralelo foi dado pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal):

Art. 17o Considera-se obrigatória de caráter
continuado a despesa corrente derivada de
lei, medida provisória ou ato administrativo
normativo que fixe para o ente a obrigação
legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.
Então, um programa que abrigue tal tipo de despesa corrente poderia ser caracterizado também
como programa de duração continuada! Foram
nesse sentido as interpretações dadas por ocasião
do PPA 1991-96 e na apreciação dos Projetos de
Lei Complementar nº 222, de 1990, e nº 135, de
1996. Todas focalizavam apenas no caráter finalístico das ações.
Felizmente, e por acaso, uma definição objetiva, mas esdrúxula, surge no Substitutivo do PPA
2004-07 do Senador Sibá Machado. A redação do
art. 2º da Proposta do PPA era a seguinte:

Art. 2º Os Programas, no âmbito da Administração Pública federal, como instrumento de
organização das ações de Governo, ficam restritos àqueles integrantes do Plano Plurianual.
Ou seja, dada a exigência da compatibilidade da Lei
Orçamentária com o PPA, o programa nela proposto deveria constar necessariamente deste Plano.
Mas, qual o problema com esse dispositivo? Vários programas que constam da Lei Orçamentária
Anual não necessariamente constam do PPA (programas de suporte administrativo, por exemplo).
Portanto, alguma alteração havia que ser feita
para consertar o problema. Qual foi o substitutivo
para esse dispositivo?

Art. 2º Os Programas, no âmbito da Administração Pública Federal, para efeito do art.
165, § 1º, da Constituição, são os integrantes
desta Lei.
Assim, ao tentar resolver um problema, resolveuse outro, o da definição do “programa de duração
continuada”. Agora são aqueles que integram a Lei
que institui o PPA.

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO
Uma das principais funções da LDO é estabelecer parâmetros necessários à alocação
dos recursos no orçamento anual, de forma
a garantir, dentro do possível, a realização
das metas e objetivos contemplados no PPA.
É papel da LDO ajustar as ações de governo previstas no PPA às reais possibilidades
de caixa do Tesouro Nacional, ou, no caso de
estados e municípios, às receitas correspondentes a estes entes federativos e selecionar
dentre os programas incluídos no PPA aqueles que terão prioridade na execução do orçamento subsequente.
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias
compreenderá as metas e prioridades
da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o
exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária
anual, disporá sobre as alterações na
legislação tributária e estabelecerá a
política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
“Prioridades da administração pública
federal” podem ser determinadas tanto pela
ordem quanto pela importância de uma ação
ou situação sobre as demais opções. Em geral,
é definida em razão da gravidade da situação
ou da importância de certa providência para
a eliminação de pontos de estrangulamento.
Também se considera a relevância do empreendimento para a realização de objetivos
estratégicos de política econômica e social.
MOGNATI (2008) observa, entretanto, que
a importância do Anexo de Metas e Prioridades
da LDO para a lei orçamentária tem sido relativizada pelo governo federal nos últimos orçamentos, sendo isso, inclusive, motivo de crítica
por parte do Tribunal de Contas da União.
Da SILVA (2007) questionou a existência
de compatibilidade entre as metas constan-
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tes no PPA, na LDO e na LOA: “Se esses instrumentos de planejamento devem manter
perfeita sintonia entre si, então, depreendese que a inconsistência de um refletirá no resultado do outro.”
Ao observar os dados do seu estudo,
constatou falta de consonância, compatibilidade e integração entre o PPA, a LDO e a
LOA. Dentre as principais inconsistências encontradas cita:

Lei Orçamentária Anual – LOA
A lei orçamentária da União estima receitas
e fixa as despesas para um exercício financeiro. De um lado, permite avaliar as fontes
de recursos públicos no universo dos contribuintes e, de outro, quem são os beneficiários
desses recursos. Reza o § 5º do artigo 165 da
Constituição de 1988:

• falta de coerência entre o que foi planejado
no PPA e as metas físicas estabelecidas nas
LDOs;
• execução orçamentária de programas do
orçamento de investimento das estatais acima da dotação autorizada na LOA;
• divergências entre as metas prioritárias estipuladas pelo Governo na LDO e as efetivamente registradas na LOA; e
• programas prioritários que não foram executados.
Apesar da existência de vários problemas
relacionados com este importante instrumento de planejamento, não há dúvidas de que ele
continua sendo útil em antecipar o debate dos
grandes problemas orçamentários (como por
exemplo, salário mínimo, compensações a estados e municípios, alterações tributárias, política de pessoal) no fórum adequado, isto é, no
plenário do Poder Legislativo.

§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e
entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público;
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital
social com direito a voto;
III - o orçamento da seguridade social,
abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração
direta ou indireta, bem como os fundos
e fundações instituídos e mantidos pelo
Poder Público.

Exemplo de Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE

O Orçamento Fiscal abrange os três poderes,
seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive as
fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público. Compreende também as empresas
públicas, sociedades de economia mista e
demais controladas que recebam quaisquer
recursos do Tesouro Nacional, exceto as que
percebam unicamente sob a forma de participação acionária, pagamento de serviços
prestados, ou fornecimento de bens, pagamento de empréstimo e financiamento concedidos e transferências para aplicação em
programa de financiamento. Este último refere-se aos 3% do IR e do IPI destinados aos
FNO, FCO, FNE, e 40% das contribuições do
PIS/PASEP, destinados ao BNDES.
O ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Particularmente, constitui o detalhamento
dos montantes de receitas vinculados aos
gastos da seguridade social – especialmente as contribuições sociais nominadas no art.
195 da Constituição. Compreende também
outras contribuições que lhe sejam asseguradas ou transferidas pelo orçamento fiscal, bem como o detalhamento das programações relativas à saúde, à previdência e à
assistência social que serão financiadas por

tais receitas. Esse orçamento abrange todas
as entidades e órgãos vinculados à seguridade social, da administração direta e indireta,
bem como fundos e fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público.
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
DAS ESTATAIS

As Estatais, operando nas condições e segundo as exigências do mercado, não teriam
obrigatoriedade de ter suas despesas e receitas operacionais integrando o orçamento público. As despesas de custeio das empresas
estatais vinculadas ao Executivo (entendidas
como empresas públicas e as sociedades de
economia mista, subsidiárias, controladas)
terão seus orçamentos organizados e acompanhados com a participação do Ministério de
Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG),
mas não são apreciadas pelo Legislativo.
A inclusão de seus investimentos é justificada na medida em que tais aplicações
contam com o apoio do orçamento fiscal e
até mesmo da seguridade, que fornecem os
recursos, ou com o apoio do Tesouro, que
concede aval para as operações de financiamento, ou com “lucros e excedentes” de aplicações de recursos públicos. Por uma questão de racionalidade, de transparência e para
evitar a dupla contagem não se incluem neste orçamento as programações de estatais cujos trabalhos integrem os orçamentos
fiscal e da seguridade social.

Exemplo de Lei Orçamentária Anual.
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CICLO DE PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO
O PPA é peça de mais alta hierarquia dentre
a tríade orçamentária, embora esta seja somente constituída de leis ordinárias. Esse é o
modelo disposto em nossa Carta Magna, que
determina em seu art. 165, § 7º, que os orçamentos devem ser compatibilizados com
o plano plurianual. O § 2º desse artigo exige que a LOA deve ser elaborada conforme
dispuser a LDO. E o art. 166, § 3º, I, prevê a
admissão de emendas ao orçamento somente se compatíveis com o plano plurianual e
com a LDO.
A técnica utilizada na elaboração dessas leis orçamentárias – a do Orçamento
Programa –, ao possibilitar uma linguagem
unificada nas relações entre essas três leis,
permite a desejada e preconizada integração
entre o planejamento e o orçamento.
Todas as leis orçamentárias são de iniciativa do Poder Executivo que as envia, sob
a forma de proposta, para apreciação e aprovação do Poder Legislativo. Cabe ao Chefe do
Poder Executivo sancioná-las e executá-las.
Compete ao Poder Legislativo acompanhar e
fiscalizar sua execução.
MOGNATTI (2008) descreve, de forma
sucinta, o processo de apreciação do orçamento no Congresso Nacional. Esse procedimento pode ser entendido como modelo para
todos os entes federativos. Reconhece que é
o Poder Executivo que determina a formação
da agenda para o conjunto de políticas públicas a serem formalizadas no orçamento.
No âmbito do Poder Legislativo, a apreciação das peças orçamentárias cabe à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) (Art. 166, § 1º, I e II,
CF), composta por trinta Deputados Federais
e dez Senadores da República, com igual número de suplentes, regida pela Resolução nº
1 do Congresso Nacional, de 26 de dezembro
de 2006 (Resolução nº 1/06-CN).
A CMO emite parecer e delibera sobre
os projetos de lei do plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamentos anuais e

suas alterações (créditos adicionais), além de
outras matérias de cunho orçamentário. Em
seu âmbito são apresentadas as emendas aos
projetos para inclusão dos interesses dos parlamentares, respeitando os prazos, limites e
condições determinados pela Resolução.
Cada proposta de PPA, LDO ou LOA recebe proposições acessórias durante sua tramitação, que auxiliarão na análise das proposições principais e determinarão regras para
atuação dos relatores e a apresentação de
emendas. Dentre essas proposições acessórias destacam-se o parecer preliminar, os relatórios setoriais (somente no caso do projeto
da LOA), as emendas e os destaques.
As emendas podem ser apresentadas
pelos parlamentares de forma individualizada ou coletiva. As emendas individuais são
apresentadas por qualquer parlamentar e
também por relatores das propostas, sendo
estas limitadas à correção de erros ou omissões contidas nos projetos em análise. As
emendas coletivas derivam do consenso dos
parlamentares reunidos em comissões permanentes de cada Casa do Congresso Nacional – Emendas de Comissão – ou dos parlamentares pertencentes à mesma unidade
da federação – Emendas de Bancada. No
caso das Emendas de Comissão, sua apresentação fica condicionada à aprovação pela
maioria de seus membros, e as Emendas de
Bancada devem constar de ata assinada por,
no mínimo, 3/4 (três quartos) de deputados
federais e 2/3 (dois terços) de senadores da
respectiva unidade da federação para serem
submetidas à apreciação da CMO.
Esse procedimento deve ser adaptado
em relação à tramitação nos municípios e/ou
estados e deverão estar explicitados, no caso
dos Estados na Constituição Estadual; e no
caso dos Municípios, na Leio Orgânica do Município. Um resumo desse procedimento pode
ser visualizado no desenho criado por Marcos
César de Farias Mognatti (2008):
As datas em que o executivo envia as
leis orçamentárias ao legislativo variam entre estados e municípios e entre municípios
de um mesmo estado.
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Fonte: MOGNATTI (2005, p.19).
RREO1: Relatório Resumido da Execução Orçamentária
RGF2: Relatório de Gestão Fiscal
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Muitos seguem a data prevista para a
União, como a seguir:
• Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): até
15 de abril.
• Lei Orçamentária Anual (LOA): até 30 de
agosto.
• Lei do Plano Plurianual (PPA) (proposta de
PPA no primeiro ano de governo e, a cada
ano, revisões): até 30 de agosto.
Em muitos lugares, a LDO costuma ser enviada em maio e a LOA e o PPA tendem a ser
enviados até 30 de setembro.

Interação PPA, a LDO e a LOA
União, estados e DF

Municípios

PPA 2012 - 2015 LDO 2012

LOA 2012

PPA 2014 - 2017 LDO 2014

LOA 2014

LDO 2013

LOA 2013

LDO 2015

LOA 2015

LDO 2014

LOA 2014

LDO 2016

LOA 2016

LDO 2015

LOA 2015

LDO 2017

LOA 2017

Fases do Ciclo Orçamentário
Revisão do PPA
PPA
Avaliação de
Programas

Controle Interno

Controle Externo

Execução
Orçamentária

Julgamento

Prestação
de Contas

LDO
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OS PAPÉIS DOS PODERES NO
ORÇAMENTO PÚBLICO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A classificação orçamentária nada mais é do
que o formato utilizado pelos gestores para
organizar e ordenar os documentos que compõem o orçamento. Os dados que compõem o
orçamento podem ser classificados por função:

EXECUTIVO
Elaboração, execução e controle interno - O
controle interno é realizado pelos órgãos do
próprio poder público, como órgãos de auditoria interna ou contabilidade, que cuidam
para que todo o processamento da receita e
despesa respeite as leis existentes.

• Da instituição
• Da estrutura funcional
• Da estrutura programática
• Da natureza da despesa

LEGISLATIVO
Apreciação, aprovação e controle externo - O
controle externo, que tem o objetivo de verificar a legalidade das contas públicas é exercido pelo poder legislativo, com o auxílio dos
Tribunais de Contas.

1) Função: constitui o maior nível de agregação das diversas áreas de despesas que compõem o setor público.
Ex: Agricultura – Função 20
2) Subfunção: é a subdivisão da função, que
agrega os subconjuntos de despesas do setor
público.
Ex: Promoção da Produção Vegetal – subfunção 601

JUDICIÁRIO
Julgamento de irregularidades aferidas no
controle.
MINISTÉRIO PÚBLICO
Quando acionado, realiza investigação e abre
processo para incriminar os responsáveis por
irregularidades.

3) Programa: é o instrumento de organização da ação governamental, visando a alcançar os objetivos pretendidos. Ex: Produção de
Biofungicidas – Programa 0362
Para exemplificar temos o quadro abaixo:

Classificação Programática

Indica a finalidade ou o objetivo da despesa, isto é, para que
os recursos são gastos em determinada ação. Decifrando:
Classif.
Instit.

Classificação
Funcional

Cadastro
das Ações

22903.20.601.0362.2147.0001
Subtítulo: Biofungicida
Produzido (KG) - 32000
Atividade: Produção
de Biofungicidas
Programa: Desenvolvimento das
Regiões Produtoras de Cacau
Subfunção: Promoção da Produção Vegetal
Função: Agricultura
Fundo Geral do Cacau
Ministério da Agricultura e
do Abastecimento
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A LINGUAGEM ECONÔMICA
Para entender melhor a linguagem utilizada para
os tipos de despesas nas discussões sobre os Orçamentos Públicos temos a tabela a seguir:

Classificação Econômica da Despesa
Indica o que será adquirido e qual é o efeito econômico da
realização de uma determinada despesa. Decifrando:

Categorias Econômicas

Grupos

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes

Despesas de Capital

Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE
NO ORÇAMENTO PÚBLICO:
CONTROLE SOCIAL
O Art. 48 da Lei Complementar 101/00 (LRF)
estabelece que:
“São instrumentos de transparência
da gestão fiscal, aos quais será dada
ampla divulgação, inclusive em meios
eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e
o respectivo parecer prévio; o relatório
resumido da execução orçamentária e
o relatório da gestão fiscal; e as versões
simplificadas desses documentos”.

Quem gerencia,
controla e monitora?
O poder executivo gerencia

O poder legislativo controla

“Parágrafo Único: A transparência será
assegurada também mediante incentivo
à participação popular e realização de
audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos
planos, lei de diretrizes orçamentárias e
orçamentos”.
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O orçamento público como
instrumento de controle

Indica o que será adquirido e qual é o efeito econômico da
realização de uma determinada despesa. Decifrando:

O Acompanhamento e o
monitoramento do orçamento
é a maneira mais tradicional de
realizar o controle social sobre
os atos do Executivo.
Esse controle da execução
orçamentária pode ser utilizado
tanto pela Sociedade, quanto
pelos órgãos de Controle
interno e Externo.

O controle interno é realizado
pelos órgãos do próprio
poder público, como órgãos
de auditoria interna ou
contabilidade, que cuidam para
que todo o processamento da
receita e despesa respeite as
leis existentes.

O acompanhamento e o monitoramento
do orçamento é a maneira mais tradicional
de realizar o controle social sobre os atos do
executivo.

O controle externo, que
tem o objetivo de verificar
a legalidade das contas
públicas é exercido pelo poder
legislativo, com o auxílio do
Tribunal de Contas.

Conselhos e fundos são instituições que se destinam ao controle direto da definição e cumprimento do programa de trabalho previsto no contrato orçamentário.

• A participação popular se dá das mais variadas formas:
• Na campanha eleitoral.
• Na negociação do PPA, da LDO e da LOA.
• No monitoramento da execução orçamentária.
• No controle dos conselhos e fundos.
Fundos Orçamentários são contas especiais criadas por lei, com o objetivo de promover o controle da entrada de recursos para
determinada finalidade e a sua saída para determinado fim. Permitem que as entidades
da sociedade civil conheçam a situação das
políticas sociais e participem diretamente da
tomada de decisão da implementação dessas políticas.
Quando o PPA, a LDO e a LOA estiverem
em tramitação no Congresso Nacional e/ou
nos legislativos estaduais e municipais, a sociedade pode e deve apresentar sugestões de
emendas aos parlamentares e exercer mecanismos de pressão para que suas demandas
possam ser atendidas.
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CONCLUSÃO
Em seus primeiros passos, o orçamento é
um projeto de lei, de iniciativa do Poder Executivo. Durante a análise do Legislativo, são
apresentadas emendas – propostas de alteração a um projeto de lei. É normal que os
legisladores não concordem integralmente
com a proposta de orçamento enviada pelo
chefe do executivo.
Entre 31 de agosto, quando a proposta
de orçamento é enviada ao Legislativo, e o
mês de dezembro, quando é encerrada a sessão legislativa, os parlamentares podem, mediante apresentação de emendas, remanejar,
incluir e cancelar gastos de acordo com o que
consideram necessário para o País.
NÚMERO DE EMENDAS
No caso do orçamento federal, cada Deputado Federal (513 no total) e cada Senador
(81) podem apresentar até 20 emendas individuais para modificar a programação de
despesa do orçamento da União. Além das
emendas individuais, existem também:
• Emendas de bancada, ou seja, as emendas
de cada estado. O número de alterações - de
18 a 23 - é proporcional ao número de deputados do estado que, por sua vez, é proporcional à população da unidade da federação;
• Emendas das bancadas regionais. Cada
região brasileira pode apresentar até duas
emendas de seu interesse;
• Emendas das comissões permanentes do
Senado Federal e da Câmara, que podem
chegar a cinco para cada comissão. Essas
emendas devem abordar despesas relacionadas às áreas temáticas (à jurisdição) de
cada comissão.

AGORA AQUI CABE UMA PERGUNTA:
POR QUE SE IMPORTAR COM O
ORÇAMENTO PÚBLICO?
Porque você tem tudo a ver com isso. Afinal
de contas, se faltar dinheiro no orçamento,
com certeza, o seu dia a dia será afetado.
Sem um planejamento correto e sem emendas parlamentares pode faltar dinheiro no

orçamento anual para a conservação ou pavimentação da rua que você mora; vaga para
o seu filho na escola; médicos nos hospitais
públicos da sua cidade e até recursos para as
despesas de um concurso público que você
aguarda há anos.

E COMO PARTICIPAR?
Se você não quiser ficar alheio à elaboração
do orçamento, processo importante para
qualquer cidadão, não deixe de escolher com
critério os seus representantes.
Preste bastante atenção no que os candidatos prometem (que tal anotar tudo?). Depois,
confira se o seu parlamentar está cumprindo o
que prometeu durante a campanha eleitoral.
Fique de olho também nas emendas
que o seu representante apresenta ao orçamento enviado pelo executivo, quer seja ele
federal, estadual ou municipal.
São elas que irão beneficiar o seu estado, cidade, bairro. Verifique como ele vota, e,
principalmente, como participa na discussão
de projetos de lei e votações em Plenário.
É importante ter sempre em mente que
o governo deve utilizar os recursos públicos
visando a solução dos problemas públicos –
não individuais –; ou seja, o dinheiro público
é para os casos em que uma ação coletiva se
faz necessária, não para beneficiar essa ou
aquela pessoa.
E para acompanhar o que faz, diz e pensa o parlamentar que você elegeu, sintonize
os veículos de comunicação e leia jornais e
as notícias das agências pela internet. Eles
transmitem o dia a dia dos vereadores, deputados e senadores.
Além de acompanhar o trabalho do seu
representante, você também pode cooperar
para solucionar os problemas da sua comunidade. Procure o seu vereador e sugira a ele
que apresente emendas ao orçamento que
possam beneficiar sua cidade.
A Lei do Orçamento dos Municípios é
votada uma vez por ano. Em muitas cidades
do Brasil, a população participa efetivamente do processo de elaboração do orçamento. É o chamado orçamento participativo. O
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ideal é que as sugestões de emendas sejam
encaminhadas ao seu representante até o
mês de setembro.

FIQUE ATENTO!
Saiba ainda que as prefeituras devem informar à população sobre seus gastos. Isso é lei!
No caso dos municípios, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) diz que a prefeitura deve
incentivar a participação popular na discussão de planos e orçamentos e que todos os
cidadãos devem ter acesso às suas contas.
A legislação também determina que as
prefeituras devem comunicar por escrito aos
partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores e às entidades empresariais sobre
a chegada da verba do orçamento da União
em um prazo máximo de dois dias úteis (Art
2º Lei 9.452, de 20/03/1997).
O governo federal deve avisar às câmaras municipais quando o dinheiro for liberado
para as prefeituras.
Caso não haja a comunicação obrigatória prevista na LRF, faça a sua parte: avise a
Controladoria Geral da União (CGU). Informese como fazer no escritório da CGU em seu
estado ou no site: www.presidencia.gov.br/
cgu . O Tribunal de Contas da União – TCU
também recebe denúncia de qualquer cidadão. O site do TCU é: www.tcu.gov.br

Orçamento juventude
Costuma-se dizer que, sem recursos, não há política pública. Neste sentido, o acompanhamento do
orçamento público torna-se uma estratégia fundamental de controle social, já que concretiza o que
está planejado pelo governo. Através dele, é possível visualizar quais são as prioridades e o que está
sendo de fato realizado pelo Executivo.
Diferente do Orçamento Mulher, Criança, Saúde e outros, o Orçamento Juventude ainda não é
institucionalmente reconhecido e disponibilizado
no Siga Brasil, ferramenta do Senado que facilita
o acesso e o entendimento do SIAFI. As informações sobre ele encontram-se dispersas. Uma
primeira iniciativa nesta linha foi implementada
pela Ágere – Cooperação em Advocacy, organização não governamental que integra o Conjuve, que
propôs uma metodologia para o monitoramento do
orçamento, realizando uma análise dos recursos
aplicados pelo Governo Federal, na área de juventude, entre 2003 e 2010.
O estudo divide o orçamento em direto e indireto. O
primeiro inclui os programas destinados especialmente para a juventude, a exemplo do Projovem. O
segundo reúne iniciativas que atendem os jovens,
mas não são de destino exclusivo a este segmento,
como é o caso do Programa Saúde da Família.
A análise global do orçamento realizada pela
Ágere revela que os recursos destinados às políticas de juventude cresceram progressivamente
ao longo do período. Entretanto, a série histórica
do percentual que ele representa no orçamento
geral demonstra que menos de 5% do recurso liquidado é destinado para ações voltadas para o
público juvenil.
Em relação ao Plano Plurianual Atual, apesar da
juventude ser uma das agendas transversais, o
que, em tese, poderia facilitar o monitoramento do
orçamento, na prática, não representou um avanço
porque há uma desconexão entre o que foi planejado (PPA) e o que foi orçado (LDO/LOA).
Esse cenário aponta para uma necessidade ainda
maior de estarmos mais atentos ao orçamento, já
que os subsídios obtidos através do seu acompanhamento são importantes para identificar o que
realmente é uma prioridade governamental.
Rebeca Ribas

ORÇAMENTO PÚBLICO

80

Entrevista
CONTAS ABERTAS:
VISÃO ALÉM DOS NÚMEROS
Ler e entender uma planilha financeira pode ser desafiador para boa parte da
população brasileira. No entanto, aí reside
um conhecimento basilar para quem atua
ou deseja atuar politicamente. “Eu só consigo conceber o acompanhamento de uma
política pública se ele estiver alinhado com
a análise do orçamento”, afirma Gil Castello Branco, secretário-geral da organização
Contas Abertas (CA), da qual também é
um dos fundadores e idealizadores.
Castello Branco sabe bem do que
está falando. Na década de 90, ele e outras
pessoas que hoje integram o CA acompanhavam o orçamento da União em auxílio
a parlamentares. “Naquela época, só era
possível consultar o Sistema Integrado
de Administração Financeira do Governo
Federal - SIAFI, no qual estão registradas
as receitas e despesas da gestão pública,
estando dentro de um gabinete, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado, do Tribunal de Contas,
do Ministério Público... Nós, por exemplo,
trabalhamos em diversos gabinetes, realizando levantamentos e análises que eram
utilizados pelos parlamentares”, relembra, frisando que a prestação de tal serviço nunca teve qualquer tipo de vínculo
partidário e que ele próprio não é filiado a
nenhum partido.
O cenário mudou quando se tornou
possível acessar o SIAFI e outros sistemas criados com finalidade semelhante
de qualquer lugar do mundo, graças à
Internet e aos avanços tecnológicos. “Foi
aí que criamos o CA, que tem como particularidade o fato de não receber recursos
públicos, porque entendemos que este é
um requisito fundamental para fiscalizar
a execução orçamentária de forma inde-

pendente e absolutamente apartidária”,
explica Castello Branco.
De acordo com o secretário-geral, o
CA atua no sentido de fomentar a transparência e o acesso à informação, julgando que esses fatores colaboram para o
aprimoramento do controle social. “Com a
sociedade acompanhando a gestão pública, nós teremos a melhoria da qualidade
e legalidade dos gastos e, provavelmente,
mais recursos para investir nas funções
do Estado, como educação, transporte e
segurança”. Hoje, a organização, sediada
em Brasília, acompanha prioritariamente
os gastos da União, por não ter a estrutura necessária para realizar o acompanhamento aprofundado do orçamento público
em níveis estadual e municipal.
Ainda assim, Castello Branco afirma
que, atualmente, existem muito mais ferramentas e portais de consulta aos orçamentos públicos – nos planos federal, estadual e municipal – do que capacidade de
utilizá-los. “Esta multiplicidade de oferta
facilita o acesso pelo cidadão interessado
ou pela sociedade civil organizada”, assegura. Dicas para tirar melhor proveito disso estão na entrevista a seguir.

ENTREVISTA GIL CASTELLO
BRANCO: O CAMINHO DO
ORÇAMENTO É ÁRIDO,
MAS POSSÍVEL
Acompanhar o orçamento público exige
muito mais do que boa vontade. Mas o desafio começa a ser vencido quando se procuram as fontes certas. Gil Castello Branco, secretário-geral da organização Contas
Abertas, destaca duas leis capazes de ampliar, e muito, a capacidade do cidadão de
acompanhar as contas do governo.
A Lei Complementar 131/2009 determina a disponibilização, em tempo
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real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira
da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios (retirado do Portal da
Transparência). Já a a Lei 12.527/2011
(conhecida como Lei de Acesso à Informação) permite que qualquer cidadão recorra a um órgão público e indague sobre assuntos do seu interesse. O órgão público
em questão tem a obrigação de fornecer
os dados solicitados e, se negar, terá que
fazê-lo por escrito.
“Mas na prática as dificuldades ainda
são enormes. De qualquer forma, como
marcos legais, essas iniciativas são relevantes”, assegura Castello Branco. “E além
daqueles portais, temos o do Tribunal de
Contas, o da Secretaria do Tesouro Nacional, o Siga Brasil, do Senado e outros de
várias instâncias – inclusive de organizações não governamentais – que também
oferecem informações relevantes para o
acompanhamento das contas públicas”.
Uma vez encontrada a informação, o
que fazer com ela? Confira na entrevista
abaixo.
Aracati – Ter acesso ao orçamento é o
primeiro passo. No entanto, a dificuldade não acaba por aí, já que nem todo
mundo consegue ler uma planilha e
entender o dizem os números...
Gil Castello Branco - De fato, o linguajar
orçamentário é árido. E é difícil simplificá-lo de tal maneira que qualquer pessoa,
sem nenhuma dificuldade, possa entendê-lo. Mas, a meu ver, é essencial que se conheçam as fases da execução orçamentária, porque é o orçamento que espelha as
políticas públicas e é pela sua execução
que se pode avaliar se aquilo que o governo planejou ou prometeu está sendo realizado de fato.
Por este motivo, acredito que as entidades sociais interessadas em realizar esse
tipo de acompanhamento, em qualquer

nível, terão, forçosamente, que se aprimorar e se especializar no sentido de ampliar
cada vez mais o entendimento sobre o aspecto do orçamento que lhe interessa. O
CFEMEA, por exemplo, é uma referência
de organização que, hoje, realiza análises
rigorosas por ter conhecimento orçamentário especializado e direcionado ao seu
público de interesse.
E no caso das políticas de juventude
que, na maioria das vezes, não constam como uma rubrica orçamentária
dos órgãos que as empreendem?
GCB – Neste caso, o caminho é examinar
as várias pastas cujas ações beneficiam
esse público, mas que não estão devidamente discriminadas no orçamento. E
então as entidades devem lutar para que
as ações voltadas ao público que ela representa sejam melhor discriminadas na
planilha orçamentária.
Vale o que está escrito?
GCB – A luta é travada em várias fases.
Em primeiro lugar, deve estar a luta para
que determinada ação seja incluída no orçamento, porque, se não houver recursos
planejados para ela, é pouco provável que
a ação aconteça.
Sem esse planejamento, o discurso fica
vazio, pois os problemas serão discutidos
apenas conceitualmente, sem as informações necessárias para fazer questionamentos ou pressionar mais fortemente
o poder público.
E quais são os passos seguintes?
GCB – Uma vez que a ação tenha sido
incluída no orçamento, começa o trabalho para que a verba seja efetivamente
liberada, pois não é raro que o governo
tenha dificuldades de caixa para liberar
os recursos em determinadas áreas ao
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longo de um ano, por exemplo. Com a
liberação, além do acompanhamento financeiro, é importante realizar também
o acompanhamento físico: quantas pessoas foram beneficiadas? Quantas casas
foram construídas, quantas bolsas foram
oferecidas e quantas foram efetivamente
concedidas?
Os dados físicos também representam conhecimento orçamentário e, sem eles, fica
muito difícil lutar pelas políticas públicas. E
não é necessário ser economista nem pósgraduado para acessar essas informações
e entender a aplicação dos recursos.
Em resumo, o caminho das pedras
passa pelos números e também pelas
boas perguntas?
GCB - O essencial é conhecer determinados conceitos orçamentários: saber 1)
quem gasta (se é a União, se é um Estado ou uma secretaria do município); 2)
de onde vem o recurso; 3) de que forma
o dinheiro foi gasto (ações, programas e
iniciativas contemplados no orçamento);
4) a quem o recurso está sendo pago.
Também é importante conhecer as fases
da execução orçamentária. Na maioria das
vezes, a aprovação da execução do orçamento é só a primeira etapa. Depois dela,
o governo faz um empenho (compromisso
orçamentário para pagamento posterior)
e, na sequência, liquida o empenho (reconhece que o serviço foi feito). Só então ele
realiza o pagamento.
Quem trabalha com determinada causa
deve conhecer essas fases e, de preferência, ter na memória qual é o orçamento destinado ao seu público naquele ano,
quanto já foi executado e quanto existe já
previsto para ser discutido no Congresso
Nacional ou na Câmara de Vereadores
para o ano seguinte. Deve saber também
se o investimento na sua área, previsto
pelo poder público para determinado ano,
é maior ou menor do que o executado no

ano anterior e que ações foram executadas ou não até aquele dia.
Obter essas respostas facilita o diálogo com o poder público?
GCB – Não apenas facilita. Essas informações me parecem essenciais e questionamentos desse tipo só podem ser realizados junto ao poder público se a pessoa
conhecer, de fato, o orçamento. O ideal é
que cada organização da sociedade civil
conheça o orçamento público destinado
à sua área de atuação, nos níveis federal,
estadual e municipal, para que o acompanhamento resulte em ampliação de recursos e resultados.
Caminho das Pedras (ou das notas)
O coordenador geral da Campanha Nacional
pelo Direito à Educação, Daniel Cara, aponta
as principais estratégias que, acredita, ajudam
qualquer organização a mergulhar nas planilhas e emergir com valiosas dicas sobre que
caminhos percorrer. A primeira é bem simples:
não ter medo de número.
“Parece tolo, mas 90% das pessoas param por
aí. E quando falo em número, falo de orçamentos que, no Brasil, por menor que seja o município, ultrapassam a casa dos milhões”, diz Cara.
“Essa é a prioridade? O dinheiro está sendo
bem executado? É o melhor investimento? As
melhores perguntas do orçamento são essas.
Não as que se referem ao montante”.
A segunda estratégia é acreditar que, na prática, a leitura de um orçamento é simples. “Você
precisa, basicamente, de soma, subtração, multiplicação e divisão”, garante. A terceira, é enfrentar o conteúdo das palavras, mesmo que
seja necessário investir em um curso sobre orçamento público. “É preciso estar consciente de
que a lei é mesmo feita para dificultar o entendimento do cidadão. Nas emendas propostas pela
Campanha, por exemplo, a gente sempre tenta
ser o mais didático que a situação permite. Tem
que ter essa paciência ou não adianta o esforço”,
afirma o coordenador.
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Para ele, se todo cidadão pudesse se dedicar um pouco ao entendimento dos orçamentos mais relevantes, os números se
desmistificariam rapidamente.
Orçamento para a juventude
Entender os valores relacionados às políticas de juventude exige um pouco mais de
perseverança porque esta não é uma rubrica orçamentária. “A pessoa tem que ser
ainda mais paciente e fazer as junções para
criar volume orçamentário. Os orçamentos
mais importantes, neste caso, são os de
educação, saúde e cultura”, explica Daniel
Cara.
Este fato não multiplica, necessariamente,
as pedras do caminho. “Quem pergunta e
participa, aprende. Tem que se lançar no
mundo e, se tiver dúvidas, procurar um professor, um vereador ou alguém na diocese
que entende de contabilidade. Também tem
muita coisa na Internet”, indica.
Em resumo, o segredo é enfrentar os números e transformá-los em aliados. Para Cara,
“isso significa olhar o orçamento público
como meio e não como fim da sua análise.
Se você analisar como fim, vai ficar preso no
binário. Se analisar como meio, vai conseguir complexificar as perguntas. E este é o
passo fundamental”.

Ficha da organização
CONTAS ABERTAS
Entidade da sociedade civil, sem fins
lucrativos, que reúne pessoas físicas
e jurídicas, lideranças sociais, empresários, estudantes, jornalistas, bem
como quaisquer interessados em contribuir para o aprimoramento do dispêndio público, notadamente quanto à
qualidade, à prioridade e à legalidade.
Fundação: 2005
Site: www.contasabertas.com.br
Veja também:
SIAFI – http://pt.wikipedia.org/wiki/
SIAFI
Portal da Transparência - www.portaltransparencia.gov.br/faleConosco/
perguntas-tema-transparencia-leicomplementar.asp#1
CEFEMEA - www.cfemea.org.br
Glossário:
Para um glossário completo, o melhor
é acessar:
http://www2.camara.gov.br/internet/
glossario
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/
servicos/glossario/glossario_a.asp
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por rebeca ribas

A

participação pode ser entendida como a atuação, individual ou coletiva, nas questões que acontecem ao
nosso redor e no mundo, mesmo que elas não nos atinjam diretamente. Significa ter consciência da nossa cidadania
e procurar conhecer e se envolver em ações e decisões sobre o
que queremos para a nossa sociedade.
Esse conceito, no plano teórico, está intimamente ligado
à ideia de democracia. Quer dizer, participar envolve também
um sistema de governo em que um número cada vez maior de
pessoas pode ter acesso a espaços sociais, políticos e econômicos; tomar decisões que influenciam as suas próprias vidas
e as de suas famílias e comunidades; e estar mobilizadas em
iniciativas que contribuem para o bem comum.
A participação cidadã, como é definida por Elenaldo Teixeira, demarca a atuação política, é uma forma de controle
do Estado e de orientação das ações públicas. “Uma relação
em que atores, com os recursos disponíveis nos espaços
públicos, fazem valer seus interesses, aspirações e valores,
construindo suas identidades, afirmando-se como sujeitos de
direitos e obrigações”1.
Para Teixeira e Cruz, o exercício da participação pode gerar o empoderamento e a inclusão dos envolvidos por meio
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da unificação das forças, da valorização das
diferenças e do reconhecimento da própria
organização. Isto acontece porque a participação ativa no debate das políticas que lhes
dizem respeito representa uma possibilidade
real de mudar a sua própria condição de vida.

BREVE PERCURSO DA PARTICIPAÇÃO
NO BRASIL
A construção da democracia brasileira é marcada por séculos de dominação de uma política oligárquica e autoritária, em que opinar sobre questões públicas sempre foi privilégio de
poucos. Nesse contexto, a participação popular foi algo quase utópico. Quando se fez presente, foi conquistada a custa de muita luta.
As marcas dessa história ainda hoje se fazem
presentes na cultura política brasileira.
O período da Ditadura Militar, que durou
dos anos 60 aos anos 80 do século passado,
talvez tenha sido o mais marcante, pois a
militância política vivia na clandestinidade e
os direitos políticos eram negados. Havia um
controle excessivo do Estado, criminalização
e tortura de quem se colocava em defesa dos
direitos. Contraditoriamente, é também nesse mesmo período, principalmente nos anos
70, que surgem muitas entidades que se destacam entre os movimentos sociais atuais.
Teixeira e Cruz afirmam que foi na década de 70 o início do processo de redemocratização na sociedade brasileira. Apesar da forte
presença do Regime Militar, havia um movi-

mento contra a ditadura e em prol do fortalecimento de valores contrários ao autoritarismo.
Estudantes, intelectuais, artistas, operários se
uniram em torno de questões políticas e institucionais relativas ao regime vigente, como a
anistia, a censura à imprensa, o pluripartidarismo e a tortura de presos políticos.
Mas é só na década de 80 que o esgotamento do regime repressor e o aquecimento
dos movimentos começam a provocar a abertura política, que culmina com as mobilizações
pelas eleições diretas para a Presidência da
República e para a inclusão e universalização
de direitos na Constituição. É nesse cenário
que começa a se configurar a sociedade civil
organizada, como a entendemos hoje, conceituada por Teixeira como “uma rede de associações autônomas, com interesses comuns,
que devem exercer o controle sobre o Estado,
utilizando-se para isso de meios não só institucionais, como não convencionais”.
A atuação se dá, contudo, de forma distinta do que era proposto por partidos políticos, sindicatos e entidades religiosas, no
sentido de promover mudanças de ordem
mais estrutural. Projetos de caráter mais socialista tinham sido abandonados por conta
de mudanças no cenário internacional, que
provocaram descrença nos ideais de transformação e conflitos dentro dos movimentos.
Nas manifestações de rua, na organização de agrupamentos sociais, nas eleições, na organização dos trabalhadores
urbanos e rurais, na organização e luta
das mulheres contra a discriminação e
pela conquista de direitos, dos negros,
dos estudantes, enfim, do empresariado,
dos políticos, nas mais variadas formas

1. Teixeira, 2002, p.26.
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de manifestações. O processo de abertura abriu espaço para uma diversidade
de interesses e de projetos colocados na
arena social e política
(Maria de Lourdes Alves Rodrigues.
Formação de Conselheiros em Direitos Humanos)

Havia também uma crise fiscal e administrativa, que já não dava mais conta de responder às demandas sociais, um desprestígio
do sistema partidário e um agravamento dos
conflitos sociais. Aliados à crescente conscientização de vários segmentos, vão se desenvolvendo novas alternativas de participação e vai
se abrindo caminho para a redemocratização.
Autores como Rodrigues, Teixeira e Benevides reconhecem que, nesse sentido, a
Constituição de 1988 significou um avanço.
Ela institucionaliza mecanismos de participação e representação e também empodera os órgãos que possuem esta atribuição,
transformando-os em espaços normativos,
deliberativos e definidores das políticas. O
texto constitucional toma a democracia participativa como um paradigma e estabelece
novas regras norteadoras das relações dos
cidadãos com o poder público (direito de consulta, informação, participação em planos e
conselhos), bem como inclui mecanismos
característicos da democracia direta, como o
referendo, o plebiscito e a iniciativa popular
legislativa, obviamente que sob muita pressão dos movimentos.
Também assegura o exercício dos direitos sociais e individuais e contempla uma
revisão no modelo de gestão pública, fortalecendo a Federação e propondo a descentralização político-administrativa, tida na época
como uma estratégia inovadora, que promoveria efeitos positivos tanto na administração
como no exercício da democracia.

2. Dados do IPEA – Instituto de Pesquisa Avançada –
demonstram que o número de instituições privadas sem
fins lucrativos no Brasil cresceu 157% no período entre
1996 e 2002 (Ferreira, 2005).

É claro que a Constituição, por si só, não
intensificou o controle social, mas, ao menos,
instituiu dispositivos formais para que ele
acontecesse. Se ela não pode ser considerada
uma ruptura da ordem anterior, ela significou
um marco no que se refere a uma mudança
institucional, resultado de uma transformação que já se processava na sociedade.
Na década de 90, então, começa a se
configurar um novo modelo de atuação no
âmbito dos movimentos sociais. Há um maior
reconhecimento sobre os direitos de grupos
de perfis específicos, como mulheres, negros,
homossexuais, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, entre outros. Também um
interesse crescente por temas mais objetivos
como o combate à corrupção, violência, degradação do meio ambiente. É nesse período que
as ONGs se popularizam e aumenta significativamente a quantidade de inciativas2.
É somente na última década que começa a ganhar força um entendimento de
que a sociedade civil não pode assumir responsabilidades que são do Estado, mas sim
exercer uma função política de controle das
suas ações. Esta mudança levou a uma maior
ocupação das esferas públicas3 e também à
constituição de espaços de diálogo não institucionalizados, implementados em organizações e coletivos sociais.

3. Segundo Elenaldo Teixeira, as esferas públicas são
espaços mistos, institucionalizados, de diálogo entre a
sociedade civil e o Estado a exemplo dos conselhos.
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DEMOCRACIA REPRESENTATIVA X
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
A palavra “demokratia” tem sua origem na
Grécia antiga, cunhada pelo filósofo Aristóteles, significando governo do povo ou da
maioria, embora naquela época nem todos
tivessem o direito de participar das decisões.
Como forma de governo, no entanto, a
democracia é relativamente recente. O conceito tem sua origem a partir das ideias de
Rousseau (que inspiraram os princípios da
liberdade, igualdade e fraternidade, que permearam a Revolução Francesa), como um
sistema no qual a soberania popular e a possibilidade efetiva de o povo decidir e participar do sistema político estavam postas como
princípios centrais.
Ao longo dessa trajetória, a concepção
e as práticas democráticas apresentaram
feições diferenciadas, com limites e potencialidades que variaram de acordo com o
contexto histórico e os sistemas políticos e
econômicos nos quais elas se inseriam.
Avritzer e Santos contam que, antes do
século XVIII, a democracia não era uma forma
de governo bem vista e os principais teóricos
não acreditavam em sua viabilidade. Poucos países se tornaram democráticos nesse
período: apenas EUA, França e Inglaterra. A
“desejabilidade” da democracia foi o primeiro
debate travado na primeira metade do século
XX. Resultou, concretamente, “em uma restrição das formas de participação e soberania ampliadas em favor de um consenso em
torno de um procedimento eleitoral para a
formação de governos”.
As condições estruturais para o desenvolvimento da democracia, suas formas e
variações foram as discussões que aconteceram em seguida. Contraditoriamente, quanto
mais se formulava uma concepção hegemônica e restrita da democracia, mais se abria
espaço para uma degradação das práticas
democráticas. Os países do Sul, como Brasil
e África do Sul, somente viveram este processo nas décadas de 80 e 90. Em todas
estas situações, a ampliação da democracia
também implicou uma redefinição do seu

significado cultural e uma tentativa de incorporação de novos atores e temas na política.
A configuração inicial da democracia se
deu na sua forma representativa, na qual a
participação popular restringe-se ao voto
para escolher os seus representantes. Com a
democracia participativa, os cidadãos podem,
não só, acompanhar o que os seus representantes estão fazendo, mas também contribuir com a formulação das políticas e tomar
decisões sobre algumas de suas dimensões.
Nesse modelo, o cidadão colabora e fiscaliza
a gestão pública.
Essas duas possibilidades – participação e representação -, entretanto, não são
excludentes. Ao contrário, é importante que
haja uma combinação entre elas. Através
dessa comunicação que se estabelece entre
os cidadãos e o poder público é que se torna
possível o controle sobre a ação pública e a
sua realização de maneira mais equacionada
às demandas sociais.
No Brasil, essa articulação entre representação e participação também tem
favorecido a criação e institucionalização de
novos espaços em que a sociedade protagoniza o processo de decisão, sobretudo após
a promulgação da Constituição Federal e,
especialmente, no nível local, onde diversas
experiências proliferaram.
Entre as experiências brasileiras deste
modelo democrático, estão as audiências públicas, as conferências, os orçamentos participativos, os conselhos, o plebiscito, o referendo
e a lei de iniciativa popular. Vamos vê-las mais
adiante distribuídas entre os espaços e os instrumentos de participação direta.

ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO
INSTITUCIONAIS
Conselhos
Os conselhos de direitos (também conhecidos como conselhos gestores ou de políticas
públicas) são órgãos permanentes, integrados à estrutura do Poder Executivo, que reúnem representantes governamentais e da

PARTICIPAÇÃO

90

sociedade civil. Funcionando em âmbito municipal, estadual ou nacional, têm o papel de
formular, monitorar e avaliar as políticas públicas com foco na área de atuação do órgão
ao qual estão vinculados.
Em sua maioria, foram instituídos a partir da Constituição Federal de 88, com o propósito de serem um mecanismo de partilha
do poder de decisão e da garantia do controle
social das ações e políticas públicas. Também
têm a função de normatizar, definir diretrizes
para as políticas, mas nunca executá-las.
A sua composição deve ser paritária
(governo e sociedade civil), mas isto vai depender do seu processo de criação, do seu
campo de atuação, etc. Alguns conselhos
também possuem mais representantes da
população do que do governo. O fundamental
é que esta composição seja representativa
da diversidade dos segmentos interessados
na política em questão.

FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS
Colaboração Ágere –
Cooperação em Advocacy
Para que um conselho funcione adequadamente, é necessário que tenha legitimidade,
representatividade, efetividade e eficácia.
• Em geral, há maior legitimidade nos conselhos cuja criação foi efetivada a partir de
um processo de discussão ou de mobilização
social. É também importante que a relação
entre o conselho e o órgão gestor ao qual
está afeto seja adequada. A legitimidade de
um conselho depende da forma como foi
constituído; do grau de representatividade
dos seus membros; de como está organizado
e da atitude do Poder Público (os conselhos
são canais de participação onde o poder é
compartilhado). Ou seja, há uma forte relação entre o funcionamento dos conselhos e
como foi o seu processo de formação.
• Para que o conselho tenha representatividade é necessário que o conselheiro não se
distancie da entidade ou do movimento que o
indicou; represente e defenda os interesses da
sociedade, ou seja, o conselheiro não deve se
limitar à defesa dos interesses específicos da
entidade ou movimento que representa; atue
como interlocutor de suas bases, levando ao
conselho as suas demandas e retornando com
as decisões de interesses das bases. Os representantes governamentais devem ter poder de
decisão, para que as decisões do conselho não
fiquem condicionadas a consultas aos superiores do conselheiro e para que este não se exima
da responsabilidade de manifestar opiniões.
• Para o conselho ter efetividade é preciso
ter paridade quali-quantitativa entre os seus
membros; funcionamento regular; representatividade e capacidade de mobilização
social para que a deliberação se concretize;
capacidade de articulação; respeitabilidade;
ser reconhecido pela sociedade como órgão
de defesa do interesse público; não ser visto
pelo Poder Público como órgão para referendar iniciativas governamentais e cumprir exigência legal no repasse dos recursos.
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• A eficácia de um conselho é medida pelo
conhecimento da máquina administrativa
por parte dos membros do conselho; regularidade das reuniões; participação na
formulação do orçamento; formulação de
propostas e deliberações e sua capacidade
de articulação e de mobilização social.

Alguns desvios na trajetória dos conselhos
Apesar da lei determinar o caráter deliberativo de um conselho, em geral ele é tratado pelo
poder público como tendo um caráter eminentemente consultivo. Cabe lembrar que nem todos
os conselhos são deliberativos, isso precisa estar explicitado na lei que cria o conselho.
Há também, em muitos casos, certa dificuldade e resistência do poder público em permitir a
publicização das ações do conselho. A transparência e socialização de informações, porém, são
fundamentais para que os conselhos exerçam o
controle social.
Também dificulta o funcionamento dos conselhos a ausência de esquemas próprios de divulgação e comunicação com a sociedade.
Outro problema sério é a falta de autonomia.
Na prática dos conselhos, fica evidente a dependência quanto às condições administrativas, financeiras e técnicas para com o poder
público, tirando autonomia do conselho.
É importante identificar caso a caso esses desvios para procurar resolvê-los e também buscar
formas de minimizar as possibilidades de ocorrerem essas práticas, que sabotam o funcionamento do conselho, e assim fortalecê-lo.
Colaboração Ágere –
Cooperação em Advocacy

CONDIÇÕES PARA O FORTALECIMENTO
DOS CONSELHOS
Colaboração Ágere –
Cooperação em Advocacy
• Autonomia – É importante que o conselho tenha sua própria infraestrutura (espaço físico, secretaria executiva, dotação
orçamentária) e condições de funcionamento autônomo;
• Transparência e socialização de informações – São fundamentais para controlar o orçamento e os gastos públicos;
• Visibilidade – A divulgação e publicização
das ações dos conselhos são importantes
para que a população em geral se informe
sobre a atuação do Conselho e possa também participar de suas atividades;
• Integração – Deve-se continuamente
criar estratégias de articulação e integração de um conselho com os demais,
através de agendas comuns e fóruns mais
amplos, que contribuam para superar a
setorialização e a fragmentação das políticas públicas;
• Articulação – A articulação dos conselhos com outras instâncias de controle
social como os fóruns e comissões temáticas amplia a participação da sociedade
no controle social das políticas públicas;
• Capacitação continuada dos conselheiros – O desenvolvimento de um processo
contínuo de formação dos conselheiros os
mune de instrumentos para o efetivo exercício do controle social.
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Conferências
As conferências não são uma novidade no
Brasil. A primeira, de âmbito nacional, na
área de saúde, aconteceu ainda no Governo
Vargas, em 1941, e dela participaram representantes dos três níveis governamentais e
especialistas do campo.
No formato atual, elas se constituem
como grandes espaços de diálogo entre o poder público e a sociedade civil. Geralmente,
são convocadas pelo Poder Executivo (gestor
ou o conselho relativo à área) para avaliar e/ou
formular propostas para as políticas públicas
do município, do estado, ou mesmo para todo
o país. O Poder Executivo também se incumbe
de definir regras para a sua organização.
Podem ser de caráter consultivo ou
deliberativo e devem ser realizadas periodicamente, em espaços de tempo regulamentados institucionalmente. Quando elas
acontecem no primeiro ano das gestões, assumem um significado maior, já que podem
orientar o que será implementado ao longo
de todo o percurso, podendo estabelecer, inclusive, mecanismos para que a sociedade
consiga monitorar o que está sendo feito.
Segundo dados da Secretaria Nacional
de Articulação Social da Secretaria Geral da
Presidência da República, entre 1941 e 20124,
aconteceram 119 conferências nacionais, 74

(62%) delas entre 2003 e 2010, durante a
gestão do Presidente Luís Inácio Lula da Silva. No mesmo período, estima-se que estes
eventos reuniram mais de quatro milhões de
pessoas integrantes de movimentos sociais,
organizações comunitárias e associações.
O volume de iniciativas implementadas
e atores mobilizados, entretanto, não garante, por si só, a sua efetividade. Ao contrário,
seu percurso aponta para uma série de desafios ainda a serem superados. Entre as
primeiras conferências realizadas e as que
sucederam à Constituição existem algumas
diferenças. As atuais são mais institucionalizadas, sendo regulamentadas por decretos
ou previstas em lei. Há uma ampliação da
participação popular e a integração das unidades da federação através da realização de
etapas municipais, estaduais e nacional.
Entendendo a dinâmica das conferências
• As conferências costumam ser organizadas em
temas, que são debatidos desde as etapas locais
até a nacional;
• O desenho e a metodologia da conferência devem
facilitar a participação de todos os interessados
nos temas em debate, promovendo o aprofundamento das discussões;
• A programação frequentemente inclui alguns
momentos básicos, como a aprovação do regimento interno, que deve acontecer logo no início
do evento; plenárias para exploração dos temas;
grupos de trabalho, que se dedicam à formulação
e um espaço para aprovação das deliberações;
• Os participantes das conferências podem ser delegados (que têm direito a voz e voto) ou observadores (que não podem votar). É possível acontecer
que, em uma conferência, todos os participantes
possam ser delegados. Seja qual for a opção, todos
os perfis devem estar identificados no crachá para
que os demais possam reconhecer, durante as deliberações, quem poderá votar ou não.

4. Dados contabilizados até junho de 2012.
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Orçamento participativo
Apesar das primeiras experiências de orçamento participativo terem ocorrido após a
Constituição, ele não é um dispositivo legal
por ela previsto. Os registros remontam sua
origem a iniciativas realizadas pela prefeitura
de Porto Alegre, que inspiraram municípios
de outros estados.
No capítulo sobre Orçamento Público, já vimos o que é o orçamento público e
como funciona o seu processo de elaboração
e controle. O orçamento participativo é uma
estratégia da gestão para compartilhar com
a população o poder de decisão sobre os recursos públicos, a partir de limites e critérios
pré-definidos.
Em geral, as prefeituras ou governos
estipulam um percentual de todo o orçamento do município ou estado que deverá ser
alvo do debate e deliberação popular. Como
todo espaço de participação, os momentos
de debate devem ser os mais amplos possíveis, acontecendo de forma descentralizada,
em todas as regiões da cidade. Devem ser
definidos parâmetros para o atendimento
das demandas e para a participação. Durante os debates, é importante que a população
tenha informações que a subsidiem no processo de tomada de decisão, para evitar que
elas sejam fruto apenas de disputas entre
as regiões e demandas.

Audiências públicas
A audiência pública é um espaço de consulta
à população sobre algum tema ou proposta
concreta de programas, políticas, marcos
legais, entre outros. É um recurso obrigatório ou facultativo (depende da matéria em
questão), que também pode ser acionado
para avaliar ou prestar contas de uma ação
ou empreendimento que já esteja em curso.
É uma reunião aberta, convocada pelos
Poderes Executivo ou Legislativo, Ministério
Público ou por qualquer ente federativo (município, estado, União). Pode ser coordenada
em parceria com coletivos e entidades da so-

ciedade civil que atuam no foco do que será
debatido e acontecer em qualquer período, podendo ser solicitada diretamente ao representante por qualquer cidadão ou organização.

INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO
O artigo 14 da Constituição Federal assegura
alguns instrumentos de participação direta,
que, segundo o texto, além do sufrágio universal e do voto direto e secreto, ajudam a
garantir a soberania popular. São eles o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular.
Como prescreve a Constituição, estados e municípios poderão utilizar-se destes
instrumentos, desde que obedeçam a sua
competência prevista de legislação restrita a
questões locais.
• PLEBISCITO
O plebiscito é uma consulta prévia do Poder
Legislativo ao cidadão sobre alguma questão
política ou institucional. No Brasil, o primeiro
aconteceu em 1993, perguntando à população qual tipo de governo deveria ser adotado:
presidencialismo, parlamentarismo ou monarquia.
• REFERENDO
O referendo também é um instrumento de
consulta popular, só que realizada pelo Congresso Nacional, após a elaboração da lei, cabendo ao cidadão apenas rejeitar ou aprovar
o que foi proposto. A proibição do comércio
de armas de fogo e munição, que aconteceu
em 2005, é um exemplo de referendo já realizado no Brasil.
• INICIATIVA POPULAR
A iniciativa popular é uma proposição de
legislação apresentada diretamente pelo
cidadão (entidades de classe, sindicatos, organizações da sociedade civil etc). Também
é permitida aos conselhos e outros órgãos e
instituições da administração pública direta e
indireta, desde que tenham paridade na sua
composição. É vedada a iniciativa aos partidos políticos e organismos internacionais.
O projeto de lei de iniciativa popular pode
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ser apresentado no âmbito municipal, estadual e federal e, para ser aceito, deve ter um
mínimo de assinaturas dos eleitores, a partir
de critérios que variam de acordo com a esfera. A Lei da Ficha Limpa, que impõe critérios
mais rígidos sobre quem pode se candidatar,
foi um projeto apresentado pelos movimentos sociais ao Congresso Nacional em 2009,
com 1,3 milhão de assinaturas, sendo sancionada pelo Presidente Lula em 2010.

POSSIBILIDADES E LIMITES DA
PARTICIPAÇÃO
A aproximação e o estreitamento do diálogo
da sociedade com seus representantes têm
gerado um comportamento mais responsivo
dos agentes públicos, que se veem obrigados
a prestar contas dos seus atos, fazer consultas ou mesmo atender ao que é deliberado,
facilitando o accountabillity vertical. Por outro lado, Avritzer acredita que, à medida que
a população participa, vai se construindo uma
cultura cívica na sociedade, que passa a ficar
mais atenta aos acontecimentos políticos,
econômicos, sociais etc.
Esse percurso, contudo, também tem
apresentado alguns desafios, como a institucionalização de formas diferenciadas de
participação para que elas efetivamente
contribuam com os processos de decisão; a
articulação entre as distintas possibilidades
de participação, sejam elas institucionalizadas ou não e, finalmente, a integração entre
a atuação no campo da democracia participativa com a democracia representativa, tendo
em vista que a convocação para participação
ainda tem sido muito mais orientada para a
expressão, com um caráter mais simbólico,
do que para uma influência concreta no processo de decisão.
Para que isso seja possível, Pontual
lembra que é preciso que existam mais espaços institucionais de debate, com autonomia
e diversidade de formatos, e, principalmente,
garantindo momentos de deliberação. O diálogo deve acontecer também de uma forma
mais transversal e não-fragmentada entre as
diferentes instâncias de poder público.

Autores como Dahl, Teixeira, Anastasia
e Inácio sugerem algumas orientações básicas que podem promover uma participação
mais democrática. Primeiro, é necessário incluir todos os afetados; distribuir igualmente
as oportunidades de participação do processo político; garantir igual direito ao voto nas
decisões e na escolha dos tópicos e da agenda. As regras de funcionamento das instâncias de participação devem ser conhecidas
por todos, fixas e estabelecidas, de maneira
que os indivíduos tenham condições iguais de
atuarem, dominando os procedimentos democráticos. Assim, é possível que haja uma
“sinergia entre as instâncias participativas e
representativas na direção à ação pública democrática e responsável”.
Um ponto importante é que o Estado
precisa assumir, em alguma medida, a necessidade de uma preparação para a participação,
tarefa que tem sido quase que exclusivamente
exercida pela sociedade civil. É preciso fornecer
informação (também no sentido da transparência) e oportunidades de formação que possibilitem a compreensão de forma articulada dos
assuntos em questão, e estimulem contribuições consistentes no processo decisório.
Todos esses desafios não significam
empecilhos à participação, mas que indicam
é preciso um esforço intenso e coletivo (sociedade e governo) para que os avanços se
concretizem e amadureçam a nossa cultura
política. O importante é não desanimar, pois,
embora as mudanças dificilmente aconteçam de uma hora para a outra, elas com certeza vão trazer um futuro mais justo para as
gerações que nos sucederão.
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Entrevista
ICEP: A BASE DA MOBILIZAÇÃO
É A CONFIANÇA NA CAPACIDADE
DO OUTRO
Quem já teve alguma oportunidade de trabalhar com o tema sabe que mobilização
social e política não acontece por mágica ou
geração espontânea. Um olhar mais atento
sobre a história do Icep (Instituto Chapada
de Educação e Pesquisa) confirma as suspeitas de que, além de um bom planejamento, mobilizar exige a habilidade de conviver
com as diferenças enquanto se alimenta
um desejo comum de transformação.
Em 2013, o Icep concentra seus esforços de mobilização no projeto Mobiliza pela
Educação, que passa a abrigar o Comitê Estratégico e as Comissões de Avaliação das
Ações dos Fóruns de Educação (Caafes).
Enquanto o Comitê Estratégico reúne todos
os secretários de educação dos municípios
parceiros do Icep para planejar o desenvolvimento das ações no território, as Caafes são
formadas por indivíduos responsáveis por
acompanhar a gestão da educação pública
em seus municípios.
Comitê e Caafes são, portanto, os
agentes responsáveis pela mobilização
dos gestores públicos e da sociedade
como um todo para a causa da educação,
com ênfase no acompanhamento das políticas implementadas. Para isso, as duas
instâncias realizam encontros formativos
periodicamente.
“Esse espaço de formação contribui
para esclarecer que qualquer mobilização
deve pressupor que seu resultado será
positivo. Quando a gente se junta para
construir algo, tem que vir junto um ambiente, um clima que vai alavancar alguma coisa que será muito nossa e que fará
acontecer coisas muito boas”, pondera
Cybele Amado, presidente do Icep.
Para ela, essa caraterística compõe

o DNA da organização. “O Projeto Chapada, anterior à formação do Instituto,
nasceu em uma reunião de secretários
de educação, representantes de associação, professores e quem mais viesse para
roda. A escrita coletiva desse projeto já
foi o primeiro passo de uma mobilização”,
relembra. “E não é que todo mundo concordasse. Pelo contrário. Os motivos que
levavam todo mundo a tirar uma conclusão igual nunca eram os mesmos”.
O que gerou o clima favorável à elaboração do Projeto Chapada – que, seis
anos depois, se transformaria em Instituto – foram os bons resultados de uma
pequena experiência de formação de professores, desenvolvido na Escola de Caeté-Açu, distrito rural do município de Palmeiras, na Bahia.
Hoje, o Icep ampliou seu território de
atuação e, segundo Cybele, nunca perde
de vista a valorização das boas práticas
que já acontecem em um território quando é convidado a atuar nele. Para entender como isso acontece na prática, basta
acompanhar a entrevista abaixo.

CRENÇA INCONDICIONAL NA
AUTORIA COMPARTILHADA
Presidente e diretora-executiva do Icep
(Instituto Chapada de Educação e Pesquisa), Cybele Amado é a principal responsável pelas estratégias da linha de ação Mobilização Social e Política até o momento.
Em 2013, no entanto, ela começa a passar o bastão, com a formação de mobilizadores que, aos poucos, devem assumir
as atividades da área.
“Esses mobilizadores foram selecionados entre pessoas que já conhecem a
proposta do Icep há muito tempo. Todos
eles já foram secretários de educação e
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entendem a premissa de que os muros na
nossa frente têm que se transformar em
saídas e caminhos para a resolução dos
nossos problemas”, explica.
Confira abaixo a entrevista com
Cybele sobre muros e caminhos na senda
da mobilização.
Aracati – Por onde começa a mobilização social e política?
Cybele Amado – De preferência, pelos
bons resultados. É preciso partir do que
já existe de bom em um lugar e, daí, chegar ao que precisa ser transformado. Por
isso, deve-se garantir que os encontros
tenham espaços de partilha. Toda vez que
um município vem à reunião da Rede Icep
e conta como os professores receberam
as últimas propostas ou quais foram as
soluções encontradas para determinado problema, isso colabora para manter
o clima propositivo. Então acho que uma
boa dica para manter o clima é assegurar
esse espaço desde o início, dar o tempo
necessário para a lamentação (que é inevitável) e dedicar mais energia a apontar
os caminhos disponíveis.
Mas isso não parece suficiente...
CA – E não é. O segredo para manter a
chama acesa – se é que é segredo – é
compartilhar a autoria, permitir sempre a
emergência de novos autores. Esse sentimento de autoria é o que dá a liga! E
não é uma coisa narcisista. É ser sujeito,
participativo, atuante, que discute, tá na
roda, pergunta, encaminha. E ainda não
é suficiente. O grupo precisa estar aberto ao que cada autor coloca e demonstrar
flexibilidade para rever suas decisões. Isso
também vai dando força.
Com tantos autores, como fica a percepção da liderança?

CA – São vários autores e vários líderes.
Se tem uma criatura que incentiva, toma
a frente, faz o grupo avançar, ela não deve
ser central, pois são várias figuras, funções
e papéis importantes na roda da mobilização. Se aquela pessoa que ajuda a sistematizar o que foi discutido não vai à reunião,
esse conhecimento faz falta. A coisa fica
capenga. A nossa tendência é achar que
só quem vai à frente sustenta o processo,
mas ele também despenca se os outros
elementos saem. Então essas diversas e
distintas lideranças vão se equilibrando.
Você acredita que essa visão contribui
para que secretários de educação dos
municípios parceiros do Icep sintamse à vontade para falar em nome do
Instituto, por exemplo?
CA – Sim, isso acontece. Mas vale pontuar que o Icep tem uma longa história e
passou por modelos diferentes de mobilização. Passamos um longo período com
o modelo do líder que todos seguem.
Depois, vivemos uma época em que o líder foi questionado à exaustão. E, hoje,
estamos avançando para a autogestão
cooperada, que vai impactar inclusive na
forma como a organização será gerida no
futuro. Eu acredito que o passo seguinte
de uma mobilização verdadeira é a autogestão cooperada.
Você pode nos dar detalhes de como a
mobilização política do Icep se realiza
na prática?
CA – Em 2013, teremos o projeto Mobiliza
pela Educação, com um grupo de formadores-mobilizadores. Eles serão responsáveis
pela formação das Caafes (Comissões de
Avaliação das Ações dos Fóruns de Educação) que, por sua vez, são os coletivos responsáveis pela mobilização da população
para que ela acompanhe a gestão das políticas públicas de educação no município.
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Você comentou que esses formadoresmobilizadores já ocuparam, em algum
momento, o cargo de secretário municipal de educação...
CA – Exatamente. Essas pessoas vêm de
Municípios Parceiros do Icep, mas serão
enviados para municípios diferentes dos
seus. Com isso, esperamos provocar um
“efeito-pólen”: ao levar consigo seu repertório e a experiência na sua região, os formadores-mobilizadores terão uma troca
mais rica com as Caafes dos municípios
onde irão trabalhar.
Acredito nisso porque, quando chegamos
a um novo território, precisamos construir
um “terceiro”. Não será o que já é, nem
a minha ideia do que deveria ser. É outra
coisa. E todo mundo precisa se abrir para
que esse terceiro seja construído.
Aí, entra a importância de criar vínculos de confiança, confere?
CA – Mobilizar é confiar no sentido exato
da palavra, que é fiar junto. É preciso ter
uma crença inabalável na capacidade do
outro e na sua capacidade de trabalhar
junto com ele.
Qual é o maior risco que organizações
novas correm ao iniciar um projeto de
mobilização política?
CA – Não dá para fazer mobilização sem
um dispositivo do lado. No caso do Icep,
é a formação continuada. Então, se nossa
bandeira é a erradicação do analfabetismo, investimos na formação de professores, coordenadores pedagógicos, diretores escolares etc. Bandeira e ação têm
que andar juntas. Mesmo que uma organização queira se dedicar apenas à mobilização por uma causa, ela sempre pode
encontrar outra que atua naquela mesma
área e unir forças.

Existe alguma situação em que a mobilização é desnecessária?
CA – Será que a mobilização é necessária
para ser desnecessária? Ou ela é um movimento orgânico da natureza humana?
Não sei a etimologia da palavra mobilizar,
mas observo a natureza, a nossa história
humana e, nesse conjunto, parece natural
cooperar. E o ato de cooperar é uma mobilização. Por isso, acredito que mobilizar
é movimento e movimento faz parte da
condição humana, que nem respirar.
Às vezes, este movimento parece adormecido. Mas eu não conheço um lugar no
planeta em que a situação humana está
muito difícil que não guarde, pelo menos,
um movimento mínimo de resistência.
Se a gente olhar bem, alguma coisa está
acontecendo, tem gente que não está
concordando com aquilo, porque isso é
da natureza humana, que não suporta a
estagnação. O sopro que coloca as coisas
em movimento está sempre ali.

Ficha da organização
INSTITUTO CHAPADA DE
EDUCAÇÃO E PESQUISA (ICEP)
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), o Icep se organiza
como uma rede capaz de mobilizar toda a
comunidade escolar – de secretários municipais de educação a professores – para
a causa da educação pública e gratuita de
qualidade. Tem sede na Chapada Diamantina, na Bahia.
Fundação: 2006
Site: www.institutochapada.org.br
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ADVOCACY
por luíza almeida e iradj eghari

O QUE É ADVOCACY?
Advocacy é um termo da língua inglesa que significa defesa
de uma causa. A origem etimológica da palavra remonta à expressão latina ad vocare que significa precisamente “dar voz”.
Uma tradução possível para advocacy e adotada por algumas organizações é ação política pela causa. Com a expressão, respeita-se, a um só tempo, a origem da palavra e o significado corrente do vocábulo inglês.
Estes são exemplos de definições de advocacy utilizadas
por organizações da sociedade civil:
“Advocacy é um contínuo processo que objetiva mudança
de atitudes, ações, políticas e leis, por meio da influência
de pessoas e organizações com poder, sistemas e estruturas de diferentes níveis capazes de trazer melhorias que
afetem as pessoas, relacionadas à questão advogada. “
(Referência: Adaptado de advocacy skills-building workshop, India HIV/
AIDS Alliance, India, November 2002.)
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Importante: Advocacy é um processo contínuo e
não uma ação pontual e isolada; é necessário que
haja uma mudança de atitudes, isto é, não basta
que mudem as leis, pois estas, se não forem lastreadas por uma mudança de atitudes que leve a
mudança de ações e por conseguinte de políticas,
cairão em descrédito. É necessário obter o apoio
de pessoas e organizações que têm influência,
para que os sistemas e estruturas se modifiquem.
São estas pessoas que têm voz forte em cada sociedade. Não se consegue um resultado efetivo
se mudarem apenas as leis e não mudarem as
atitudes. Por isso, quando alguém toma posição
em uma causa, também está praticando advocacy, ainda que não haja ação política, pois assim se
provocam debates e se põe o tema em foco.

“Advocacy feminista é um fazer nitidamente político que requer rediscutir o
papel do Estado e da sociedade civil na
construção democrática e ao mesmo
tempo exige repensar as estratégias de
incidência feminista na promoção das
transformações políticas, econômicas e
culturais.”

“Advocacy significa ampliar a voz. Mas
a questão fundamental que os ativistas
enfrentam é voz de quem e para que
propósito.”

(Libardoni, Marlene. “Fundamentos teóricos e vi-

(Referência: http://www.hrconnection.org/print/

são estratégica da Advocacy”. Revista Estudos Fe-

advocacy/people.htm (CHRF Manual)

ministas, v.8, n.2, p.207-222, 2º semestre, 2000.)

“Advocacy significa agir com/em nome
das crianças para influenciar as políticas
e ações de outros para alcançar os direitos das crianças.”

Atenção: é importante ter clareza sobre os objetivos das ações de advocacy, para que se possam
prever as possíveis consequências que a ampliação
de vozes pode ter sobre a política pública em questão. Há muitas vezes uma disputa por espaço de
grupos antagônicos em que ambos fazem advocacy em questões em que não há consenso. Persuasão é uma palavra importante em advocacy.

“A Save the Children existe para lutar
pelos direitos da criança à vida, ao desenvolvimento, proteção e participação.
Jamais alcançaremos esses direitos sozinhos. Para alcançar isto, aqueles que
têm poder sobre as crianças devem ser
persuadidos a se comportarem de forma mais justa. Isto é advocacy.”
(Save the Children UK Organizational Advocacy
Plan, Oct 2001.)

Movimentos sociais, grupos e organizações podem utilizar um conceito de advocacy que mais
se adapte à sua causa. Assim, o advocacy adquire
maior sentido para a organização e deixa claro o
que se pretende com suas ações.
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Desses conceitos, podemos concluir
que advocacy significa defender uma ideia,
uma causa. Entendendo de forma mais específica, advocacy consiste em estabelecer
objetivos e ações de modo a influenciar a formulação e execução de políticas públicas.
Ação política pela causa, ou advocacy, é
um novo conceito construído para expressar
a ação propositiva de organizações não governamentais, distinguindo-a de outros tipos
de ação política, como a realizada pelos partidos políticos e pelos movimentos sociais.
Diz respeito a ações de defesa de interesses
e direitos expressos em uma determinada
causa, cujo sentido é público. Um sentido público, no entanto, que emerge da sociedade
civil organizada.

FUNDAMENTOS DE
GOVERNANÇA POLÍTICA
As ações de advocacy com frequência envolvem trabalhar junto ao setor público para
influenciar a formulação e implementação,
bem como acompanhar o monitoramento e
avaliação de políticas públicas.
Para atuar no setor público, é importante entender como ele se organiza. Para tanto,
convém ter noções da organização do Estado
e da Administração Pública.
O termo ESTADO significa que a sociedade está politicamente organizada. Trata-se de um ente personalizado, dotado de
soberania (externamente) e, internamente,
reconhecido como pessoa jurídica de direito
público, capaz de adquirir direitos e contrair
obrigações na ordem jurídica.

Agora formule o conceito de advocacy de sua
organização, aplicando-o à sua causa:

Organização do Estado brasileiro
Como visto no capítulo 2, o Estado brasileiro
é dividido primordialmente em três esferas
de poder: Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
PODER EXECUTIVO

O chefe do poder executivo é o/a presidente
da República, eleito/a pelo voto direto para
um mandato de quatro anos, renovável por
mais quatro.
O Brasil possui vinte e seis estados e um
Distrito Federal, cada qual com um/a Governador/a eleito/a pelo voto direto para um
mandato de quatro anos renovável por mais
quatro, assim como acontece com os/as Prefeitos/as.
Cabe ao Poder executivo administrar
o município, estado ou país, aplicando as
leis e distribuindo os recursos advindos dos
impostos para os programas constantes do
Orçamento.
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PODER LEGISLATIVO

O parlamento brasileiro é bicameral, ou seja,
possui duas instâncias ou Casas:
• Câmara dos Deputados - são eleitos os
deputados federais para dividirem as cadeiras
segundo a proporcionalidade de habitantes
de cada estado, para um período de quatro
anos, representando a população brasileira.
• Senado Federal - cada estado é representado por 3 senadores/as para um mandato
de oito anos cada. Assim, a cada eleição se
renovam 1/3 e 2/3 dos senadores, alternadamente.
Tanto os estados quanto os municípios têm
apenas uma casa parlamentar:
• em nível estadual, os deputados estaduais
são eleitos para 4 anos na Assembléia Legislativa.
• em nível municipal, os vereadores são eleitos para a Câmara Municipal para igual período (4 anos).
PODER JUDICIÁRIO

Tem como objetivo garantir o cumprimento
das leis e a resolução de conflitos entre interesses divergentes. Realiza o controle de
constitucionalidade das leis, fazendo com
que as leis vigentes no país estejam em acordo com a Constituição Federal.
São algumas dessas instâncias: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de
Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais do Júri, Vara da Justiça Comum, Vara da
Justiça Especial, etc.
Como veremos abaixo, o poder Judiciário faz parte da estrutura do Estado, mas não
é Governo.
Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Cada um deles tem sua função
principal, mas também exercem funções secundárias pertencentes aos outros poderes:
o poder legislativo tem função administrativa

internamente e também exerce função judicante quando instala Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs); o poder judiciário
estabelece resoluções para definição do
funcionamento interno do poder e também
exerce função administrativa dentro de seus
órgãos; o poder executivo também exerce
função judiciária quando julga os processos
disciplinares administrativos e a legislativa
quando cria resoluções para serem seguidas
internamente.

Diferenças entre Estado e Governo
É preciso atentar que há uma diferença conceitual entre os termos “Estado” e “Governo”. É muito comum confundir Estado com
o Poder Executivo, quando, na verdade, o Estado está dividido em Poderes e organizado
segundo Funções específicas de cada poder:
Executivo, Legislativo e Judiciário, aos quais
correspondem, respectivamente, a função
administrativa, as funções de elaboração das
leis e de fiscalização e a função jurisdicional.
Vale lembrar que os municípios têm
apenas Poder Executivo e Legislativo municipais, o Poder Judiciário que atende os municípios é o Estadual. Os três poderes existem
para que haja limitações e equilíbrio ao Poder
do Estado, buscando evitar que o mesmo seja
exercido de forma autoritária.
Em um Estado Democrático, há eleições
periódicas em que cidadãos se candidatam,
por meio de partidos políticos, para representarem os demais cidadãos no processo
de tomada de decisão e para implantar seus
programas de governo. Dessa forma, os representantes eleitos fazem parte de governos,
pois partilham parcelas do Poder do Estado.1
No caso do Poder Judiciário, os detentores de parcelas de poder nos tribunais
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superiores são indicados e necessitam da
aprovação dos outros dois Poderes para que
exerçam legitimamente sua função. A escolha dos demais membros desse poder é feita
por concurso público.
Já o termo Governo, ou administração
pública, é utilizado para caracterizar uma administração que atua por um período específico. Aí, sim, pode-se também utilizar a palavra
Governo para caracterizar o Poder Executivo,
lembrando-se de especificar de que governo,
em que período, se está falando.

O que é exigido da Administração
Pública?
Como a ação de advocacy incide sobre os
entes estatais, e dentre eles de forma marcante o poder executivo, vale saber que a Administração Pública segue princípios que são
definidos pela Constituição Federal. Vejamos
cada um deles.
Princípios Expressos (Art. 37 da CF/88):

LEGALIDADE – Toda a atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Ao contrário
dos cidadãos, que não podem ter sua ação
restrita a não ser em virtude de lei, a Administração Pública só pode agir de acordo com
o disposto expressamente pela legislação.
Assim, conhecendo a legislação que se aplica
a um órgão específico, pode-se saber o que
o agente público pode ou não fazer e, assim,
cobrar dele ações que estejam de acordo
com o que a lei prevê.
IMPESSOALIDADE – Pressupõe a igualdade
de tratamento a ser dispensada a todos os
administrados que se encontrem em idêntica
situação jurídica. Tem como alvo o interesse
público. Este princípio procura garantir que
não haja concessão de benefícios ou restrições devido à pessoa ou órgão que estabelece qualquer tipo de relação com a Administração Pública.
MORALIDADE – Realça os preceitos éticos
que devem presidir a conduta do administrador
público. O agente público deve observar este
princípio em sua conduta pessoal, pois dele depende a imagem do órgão que representa.
PUBLICIDADE – Ampla divulgação dos atos
administrativos (transparência), permitindo
ao administrado verificar a legalidade desses
atos e sua eficiência. A lei de acesso à informação regulamentou o exercício desse princípio, garantindo que qualquer cidadão que
peça informações as obtenha em período determinado (30 dias), tendo o agente público
de justificar o porquê de não dar a informação
no prazo, cabendo processo administrativo.
EFICIÊNCIA – Permitir a aferição da qualidade dos serviços públicos prestados à coletividade (Emenda Constitucional - EC 19/98).
O princípio foi reiterado na EC 45/04, garantindo como direito fundamental (art. 5°, LXXVIII) a razoável duração do processo. Ou seja,
tem-se de fazer o melhor possível no menor
tempo possível para que não se gaste nem
tempo nem recursos demais com uma ação.
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“Política Pública pode ser entendida
como a atividade estatal de elaboração,
planejamento, execução e financiamento de ações voltadas à consolidação do
Estado Democrático de Direito e à promoção e proteção dos direitos humanos”
(Orlando Honorato da Silva)

“Política pública é o programa de ação
governamental que resulta de um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados visando coordenar
os meios à disposição do Estado e as
atividades privadas, para a realização de
objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados”
(Maria Paula Dallari)

“Políticas Públicas compreendem o
conjunto das decisões e ações relativas
à alocação imperativa de valores. Geralmente envolvem mais do que uma
decisão e requerem diversas ações estrategicamente selecionadas para implementar as decisões tomadas. Têm
caráter imperativo. Envolvem atividade
política (resultam do processamento
pelo sistema político das demandas externas e internas ao sistema político)”.

Políticas Públicas
Como visto no capítulo 3, políticas públicas
são um conjunto de ações coletivas voltadas
para a garantia dos direitos sociais, configurando um compromisso público que visa a dar
conta de determinada demanda, em diversas
áreas. Expressa a transformação daquilo que
é do âmbito privado em ações coletivas no
espaço público.
Existem diferenças entre decisões políticas e políticas públicas. Nem toda decisão
política chega a ser uma política pública. Decisão política é uma escolha dentre um leque de alternativas, conforme a hierarquia
das preferências dos atores envolvidos,
expressando certa adequação entre os
fins pretendidos e os meios disponíveis.
Já política pública, que engloba também
a decisão política, pode ser entendida como
sendo um nexo estabelecido entre a teoria e
a ação.2 Assim, nem toda decisão política
constitui uma política pública, mas toda
política pública envolve decisão política.
Vejamos algumas definições de Política
Pública:

(David Easton)

É importante ressaltar que sem definição orçamentária (alocação de valores), não
há política pública. Pode haver planejamento,
mas não existe base para a ação. Havendo orçamento, é necessário que haja também um
plano (ações estrategicamente selecionadas)
de como executar os recursos.
Dessa forma, planejamento e orçamento estão fortemente ligados e a política pública precisa dos dois para funcionar de forma
que atenda objetivos socialmente relevantes
e promova a consolidação do Estado Democrático de Direito, além da proteção dos direitos humanos.
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Como são previstos e realizados
os gastos com as intervenções das
políticas públicas?
Como vimos no capítulo 4, o Orçamento Público é o mecanismo de previsão da arrecadação e gasto dos recursos públicos. Mostra as
prioridades para a implantação de políticas
públicas.
Isso se aplica a qualquer política pública
(de saúde, de educação, de desenvolvimento
urbano ou rural etc), pois a origem dos seus
recursos, bem como as ações que serão executadas estão detalhadas no Orçamento Público.
Quando falamos do Orçamento Público,
estamos falando das leis que norteiam a gestão pública orçamentária (Plano Plurianual PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e
Lei Orçamentária Anual - LOA).

Participação Cidadã e Controle Social
Controle Social é a capacidade que a sociedade organizada tem de atuar nas políticas
públicas, em conjunto com o Estado, para
estabelecer suas necessidades, interesses e
controlar a execução destas políticas.
O exercício do Controle Social envolve
trabalhar a dinâmica da atividade pública em
diversos aspectos que são necessários para
que este controle tenha efetividade. Assim,
a socialização de informações, o acompanhamento e fiscalização das ações governamentais, o controle do orçamento público, a
fiscalização dos fundos públicos, a avaliação
do desempenho das políticas públicas, a realização de reuniões abertas e a realização de
audiências, assembleias e fóruns para ampliar a participação da sociedade no controle das Políticas Públicas são extremamente
importantes.
Há três tipos de controle sobre a ação
pública, realizados por órgãos específicos.
Cada Poder tem instâncias internas de controle em seus diversos órgãos, na forma de ouvidorias ou controladorias: é o Controle Interno. O Controle Externo é exercido pelo Poder
Legislativo (Congresso Nacional, Assembleias

Legislativas, Câmara Distrital do DF e Câmaras de Vereadores). Os Tribunais de Contas (da
União, dos Estados e dos municípios, quando
existentes) são órgãos auxiliares do Legislativo no controle externo. Os Controles Interno
e Externo privilegiam os aspectos formais da
ação pública, a eficiência.
Além desses dois tipos de Controle,
a Constituição Federal também prevê e garante o Controle Social, que tem seu foco na
efetividade da ação pública e sua relevância,
privilegiando a eficácia. O Controle Social é
realizado pela sociedade tanto nos espaços
institucionais de participação, como Conselhos e Conferências, quanto nos espaços de
articulação da própria sociedade, como nas
Redes e Fóruns.
Assim, o conjunto dos controles garantem
tanto a eficiência quanto a eficácia da ação pública e para que o controle social seja exercido
é necessário que a sociedade civil se organize e
participe dos órgãos de controle social.

ESTRATÉGIAS DE ADVOCACY
Além da participação nos órgãos de controle
social, a organização também pode ter outras formas de atuação e participação para
que suas demandas sejam efetivadas na
ação pública. Vejamos abaixo algumas recomendações para esse propósito.

Como ter uma efetiva
participação e atuação no
campo das Políticas Públicas
Uma organização se torna influente nas decisões políticas que dizem respeito a sua área
de atuação, quando passa a ser uma entidade
de referência em sua temática. Para chegar a
essa posição, é importante que a organização
tenha um bom número de associados e faça
com que seus posicionamentos sejam veiculados nos meios de comunicação e, por meio
de notas técnicas, entregues diretamente
aos gestores públicos, legisladores e a quem
mais influencie no processo.
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O desenvolvimento de atividades concernentes à temática da organização pode
ser realizado para abrir portas à participação
em canais e espaços políticos mais amplos
para o debate de políticas públicas, como
fóruns, redes, câmaras setoriais, conselhos
e conferências. Isso amplia a visibilidade do
potencial de contribuição que a organização
pode dar, dentro da sua área temática, para
as políticas públicas, decisões governamentais e para a opinião pública. Assim se criam
mais possibilidades de influenciar no processo de formulação das políticas.3
O papel de uma ação em rede é fundamental, pois quanto mais atores estão representados pela ação de advocacy, mais força
tem a causa junto ao poder público, por causa
da quantidade de pessoas envolvidas. A lógica do gestor público, parlamentar e políticos
em geral é a dos grandes números, por isso
juntar várias organizações é relevante para a
efetividade da ação.

Orçamento
É importante entender e acompanhar o Orçamento Público, pois, como já visto, sem
orçamento não há política pública. É papel
também da sociedade, no exercício do controle social, fiscalizar o orçamento.
Reflexão: quantos domicílios há em seu município
e quanto você paga de IPTU? Quanto de recursos
pode potencialmente ser gerado e quanto é de fato
previsto na LDO e na LOA? Vá até a prefeitura do
seu município e peça uma cópia do orçamento e
faça a conta!

Construindo capacidades
Para realizar ações de advocacy é importante organizar um projeto e também medir a
capacidade da organização em efetuar essas ações, pois é preciso, também, monitorá-las e aperfeiçoá-las continuamente.
Fortalecer a organização na sua capacidade
gerencial é fundamental para o sucesso da
ação de advocacy.

ROTEIRO DE PROJETO DE ADVOCACY
Pode-se seguir o seguinte roteiro para a realização das ações de advocacy:
1. Identificação do problema
É importante definir bem qual é o problema
que se quer resolver para a definição do objetivo da ação de adovocacy.
2. Definição do Objetivo
O que a organização pretende alcançar com
a ação de advocacy? O que causa o problema? Quais são os obstáculos para solucionar
o problema? Elaborar um objetivo para cada
causa/obstáculo identificado.
3. Análise da Situação
Elaboração de um “estado da arte” da situação
que envolve o problema identificado: um breve
histórico, antecedentes e contextualização.
4. Identificação de Atores Sociais
Quais são os atores envolvidos? A quem o
problema afeta? Quem tem interesse em solucionar a questão? Quem tem interesse em
que a situação não se solucione?
5. Investigação e Documentação
Reunir todos os documentos necessários
para entender a questão.

3. MOTA. VIEIRA. CARVALHO. LIMA. Relações
Governamentais: Interagindo democraticamente no
processo decisório brasileiro. RJ: Moderna, 2013.
PP. 61-64.

6. Escolha de Métodos
Escolher uma metodologia para analisar os
documentos reunidos e também definir que
tipo de ações serão implementadas.
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7. Planejamento de Atividades
Definir atividades para alcançar os objetivos.
Estabelecer um calendário com as atividades
pretendidas e o que se quer alcançar com
cada atividade.
8. Alianças
Que outras organizações estariam interessadas em juntar-se para a solução do problema
e poderiam investir em ações de advocacy
nesse sentido? Identificadas, pode-se buscar
essas organizações e formar parcerias.
9. Execução
Colocar em prática as atividades planejadas.
10. Monitoramento
Acompanhar a execução e verificar se as
ações executadas têm efetividade, se há situações que não foram previstas e se há resultados sendo obtidos que não levam ao objetivo.
O monitoramento foca o resultado, a efetividade do que está sendo realizado, é fundamental para que não se perca tempo. É importante
que o monitoramento seja constante.

11. Ajustes
Se no monitoramento foram identificadas dificuldades, é necessário que se façam ajustes e mudanças a fim de alcançar o objetivo.
12. Avaliação
A avaliação verificará se o que foi realizado está
de acordo com o planejamento, utilizando indicadores e critérios claros, para que se possam
fazer comparações futuras e medir o impacto
da ação de advocacy. Com a avaliação, pode-se
melhorar o Planejamento de Atividades.

As habilidades para realizar um bom
trabalho de advocacy
Para realizar um bom trabalho de advocacy,
há que se desenvolver 8 habilidades destacadas no diagrama a seguir. Todas são autoexplicativas e o fortalecimento de uma reforça
o crescimento das demais.
Quanto mais distante do centro da Teia
de Aranha, melhor a capacidade da sua organização em determinada habilidade.
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SAIBA MAIS:
Há vários meios de consulta na internet com
publicações que auxiliam as organizações
em suas ações de Advocacy.
• Todas as publicações da Editora Câmara,
entre outros documentos, estão disponíveis
na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados - http://bd.camara.leg.br/
• O Curso de Formação de Conselheiros em
Direitos Humanos, a publicação Orçamento
da Juventude, o livro Ideias e Ideais – Capacitação de Gestores em Direitos Humanos e o
livro História e Cultura Afro-brasileira e Africana na Escola estão disponíveis na página
da Ágere – Cooperação em Advocacy - http://
www.agere.org.br/
• Cartilha Olho Vivo no Dinheiro Público disponível em http://www.esaf.fazenda.gov.br/
educacao_fiscal/pnef/publicacoes/colecao-olho-vivo-no-dinheiro-publico

EXEMPLOS DE ADVOCACY
Apresentação de Projeto de Lei
Ao detectar a necessidade de uma legislação
específica e verificar que não há iniciativas
legislativas que vão ao encontro do que se
precisa, pode-se apresentar a um parlamentar uma proposta de Projeto de Lei. Primeiro,
articula-se essa proposta entre os setores
interessados para obter apoio (redes, fóruns),
depois, apresenta-se ao deputado a proposta
e ele apresenta o Projeto de Lei. A partir daí,
é acompanhar a execução junto à assessoria.
Também é possível apresentar um projeto
na Comissão de Legislação Participativa, que
tramitará como projeto de Comissão com o
nome da sua organização na autoria.
O caso concreto: O PL 2531/2011, que
trata da obrigatoriedade de notificação por
parte de autoridades da saúde competentes
no caso de acidentes envolvendo crianças e
adolescentes foi apresentado por uma ONG

ao Dep. Eduardo Barbosa, que o apresentou
e já recebeu parecer favorável do Dep. Darcísio Perondi. Este recebeu documentos da
ONG explicando a importância do projeto e
também chamou outros setores interessados para discutir a questão. Agora o projeto
aguarda votação na Comissão de Seguridade
Social e Família da Câmara dos Deputados.
O passo a passo:
1. Identificação da necessidade
2. Busca na base de dados da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal de Projetos
de Lei (PL) em tramitação
3. Não encontrando PL que atenda à necessidade, parte-se ao estudo do tema e elaboração de um projeto de lei, com base na lei
complementar nº 95/1998. (Na página do
Parlamento Jovem há um curso sobre como
elaborar um projeto de lei: http://www.camara.gov.br/internet/diretoria/cefor/tutoriais/
cursoprojetodelei/projeto_de_lei/Modulo3/
loader.html
4. Elaborado o projeto, buscar um deputado
que tenha afinidade com a causa para que
apresente o PL. Há também a possibilidade
de apresentar projetos de lei pela via da lei
de iniciativa popular (que precisa de coleta
de assinaturas) ou apresentá-lo diretamente
à Comissão de Legislação Participativa, conforme instruções: http://www2.camara.leg.
br/participe/sua-proposta-pode-virar-lei
5. Apresentado o PL, acompanhar a tramitação, realizar ações de advocacy para torná-lo
conhecido e mostrar a importância de sua
aprovação.
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Ações de Advocacy para conseguir
apoio a um projeto polêmico

O passo a passo:

No caso de um projeto polêmico, podem-se
promover mobilizações sociais, matérias jornalísticas, “twittaços”. É possível, com o apoio de
um deputado da comissão onde o PL se encontra, realizar seminários e audiências públicas
para debater o assunto de que o PL trata. Isso
auxilia os deputados na tomada de decisão.
O caso concreto: ao identificar a importância de restringir a venda de álcool líquido,
uma ONG buscou um projeto que tivesse esse
teor e encontrou o PL 692/2007. Com o apoio
dessa ONG, junto a uma deputada, se fez um
seminário para debater o álcool líquido. Esse
seminário foi importante para a aprovação do
Projeto na Comissão de Seguridade Social e
de Família. Havia, no entanto, outras organizações interessadas no projeto, contrárias à restrição da venda. Esse outro grupo conseguiu
um relatório contrário ao Projeto na Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania, mas
a ONG interessada falou com um deputado da
Comissão onde ele se encontra e este apresentou um Voto em Separado, apoiando a restrição da venda de álcool líquido. Por causa
disso, o projeto agora se encontra parado. Mas
enquanto ele não anda, se consegue tempo
para obter apoio junto aos outros deputados
e derrubar o relatório contrário ao projeto.
Também foi promovido um “twittaço” pedindo
que a relatora altere seu relatório. Além disso,
periodicamente são publicadas matérias em
blogs e jornais sobre o assunto.

1. Identificar o projeto. Buscar como foi sua
tramitação anteriormente, quais deputados
e grupos são favoráveis ou contrários à sua
aprovação.
2. Buscar aliados entre deputados e outras
organizações.
3. Pedir aos deputados aliados que requeiram e aprovem um seminário para debater
a questão e tornar o projeto mais conhecido,
orientando-os por meio de especialistas.
4. Levar os resultados e falas dos seminários
aos demais parlamentares para que se informem sobre o projeto.
5. Reunir-se com a relatoria para esclarecer
os pontos mais polêmicos e buscar seu apoio.
6. Caso não haja apoio do parlamentar relator, buscar entre outros deputados o apoio
para apresentação de voto em separado,
para criar uma tensão e suspender a tramitação do projeto até que se consiga mudar a
opinião da relatoria ou mudar o relator do PL.
7. Buscar apoio junto a grupos favoráveis à
proposta para apresentação de documentos
de apoio a serem entregues aos parlamentares membros da comissão onde tramita o PL.
8. Caso se consiga grande quantidade de
apoios (a maioria dos parlamentares), podese pedir aos líderes que coloquem o PL em
pauta, para que seja rejeitado o relatório e
votado o Voto em Separado.

Voto em separado
Voto alternativo de parlamentar ao do relator de
determinada matéria. Ocorre quando o autor do
voto em separado diverge do parecer dado pelo
relator de um projeto de lei, conforme Glossário
Legislativo em www.senado.gov.br. Uma votação
é feita para que se defina se tem mais votos a proposta do relator ou aquela apresentada no voto
alternativo.
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Entrevista
CAMPANHA NACIONAL PELO
DIREITO À EDUCAÇÃO: NA LINHA
DE FRENTE, EM NOME DA REDE
O nome é Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Mas poderia ser organização, movimento, rede... Quase quinze
anos após o início das suas atividades,
a Campanha segue se reinventando, ao
tempo em que mantém duas características importantes para quem representa
a defesa de uma causa junto ao poder público: um grupo coeso (embora diverso) e
um discurso constante (embora revisitado
periodicamente).
Criada em 1999, a Campanha surgiu
da articulação mundial direcionada para a
construção de coalizões nacionais capazes de pressionar os governos a cumprir
as diretrizes do Programa Educação para
Todos da Unesco. Assim, em diferentes
países, organizações da sociedade civil se
aliaram para intensificar sua atuação no
âmbito das políticas educacionais.
A Campanha brasileira aconteceu de
forma articulada, porém independente do
que estava ocorrendo em nível internacional – adotando, inclusive, um modelo de
governança diferenciado e menos hierarquizado que seu equivalente global. “Na
prática, a gente se organiza como uma
rede que tem uma coordenação geral.
Essa coordenação é a porta-voz das decisões e dos encaminhamentos feitos pela
rede em consonância com o nosso conselho diretivo, que determina a linha política e o posicionamento público da Campanha”, explica Daniel Cara, coordenador
geral da organização.
Hoje, a Campanha tem cerca de 260
organizações parceiras e 24 Comitês Regionais espalhados pelo Brasil, que reúnem instituições dos mais diversos perfis.
No centro da roda, a bandeira: uma edu-

cação pública, gratuita, de qualidade e laica – e que, dentro desses princípios, seja
diversa e inclusiva.
No que se refere à atuação da Campanha pela causa, tanto a solução dos desafios quanto a consolidação das conquistas
obtidas até agora encontram-se fortemente atrelados a uma palavra: advocacy.
Sendo este um conceito relativamente novo no Brasil – que sequer possui tradução para o Português – a melhor forma de
compreendê-lo é dissecar o processo que
ele define. E é isso o que fazemos no próximo link, em entrevista com Daniel Cara.

UM CAMINHO POSSÍVEL
Desde 2006, Daniel Cara é o coordenador
geral da Campanha Nacional pelo Direito
à Educação. Com a função, ele assume as
principais ações de articulação e advocacy da organização, que já era uma referência no país.
Mesmo com toda a experiência prévia na área e o histórico de movimento
estudantil, o cientista político assegura
que “sofreu muito” no início da sua gestão, para dar conta dos desafios que se
apresentavam. “Somos muitos e diversos,
então temos tensões inerentes ao nosso
formato. Mas também tivemos muitas
conquistas, o que sedimenta nosso vínculo de confiança”, afirma Daniel.
Na entrevista a seguir, ele explica
detalhes do trabalho e identifica estratégias que podem inspirar outras organizações interessadas em colocar seus temas
na pauta do Congresso Nacional.
Aracati – Como são escolhidas as pautas do trabalho de advocacy?
Daniel Cara – Nossa equipe trabalha
na perspectiva de assessoria aos movi-
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mentos. Isso quer dizer que a Campanha nem sempre protagoniza o processo de advocacy de um ponto na agenda
da educação, mas, muitas vezes, age
apoiando outras entidades. Apoiamos a
CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação) na defesa do
piso perante o Supremo Tribunal Federal
e ajudamos o MSU (Movimento dos Sem
Universidade) a conquistar a aprovação
das cotas, por exemplo. Mas a gente
também tem a nossa pauta específica,
que, neste momento, é o Plano Nacional
de Educação.
Além disso, a Campanha vale muito pelas pessoas envolvidas. Os especialistas
que constituem nossa base técnica estão
sempre atentos e isso facilita a identificação de questões que precisam de atenção.
É importante ter competência técnica
para enfrentar os debates políticos.
E uma vez escolhida a pauta, como começa o processo?
DC – Primeiro, a gente mobiliza nossos
ativistas sobre um tema, via redes sociais.
Em seguida, criamos um grupo específico
para analisar o cenário político daquele
tema. O governo é sempre tratado como
mais um ator – nunca aliado ou opositor.
Isso permite que tal análise não ocorra
sobre uma base puramente ideológica,
mas sim com a perspectiva de que temos
um objetivo a conquistar, com votos de todos os partidos, sem nunca negociar nossos princípios: escola pública gratuita de
qualidade e laica e recurso público para a
escola pública.
A partir da discussão sobre o cenário político, identificamos ações que os ativistas
possam conduzir a partir dos seus locais
de trabalho, como conversar com vereadores ou fazer barulho no Twitter.
Então a ideia é fomentar o debate junto
à sociedade antes?

DC – Isso. Só depois disso a gente vai ao
Congresso. Ali, visitamos os gabinetes
e as comissões, onde é importante fazer pressão, chegar junto do deputado e
apontar as questões mais importantes,
os problemas na lei ou nas emendas...
Mas quando a gente chega neste ponto,
já mobilizamos sociedade e imprensa e
enviamos um monte de materiais para
sensibilizar o parlamentar, como artigos e
recortes de jornal.
Como a Campanha identifica o parlamentar fundamental numa ação de advocacy?
DC - Temos dois caminhos quando trabalhamos com o Congresso: trabalhar com
a liderança ou com todos. A Campanha
trabalha com todos. Aceitar que um deputado assuma o protagonismo de uma
causa é um erro enorme, porque ninguém
aprova nada sozinho.
Além disso, como a maior parte dos deputados quer, mais do que qualquer coisa,
progredir na carreira política, a visibilidade
em favor de uma causa nacional é muito
positiva. Todo parlamentar tem algum
ponto de idealismo ou deseja ter uma visibilidade positiva e a gente procura trabalhar neste cenário. Na comemoração da
aprovação do Plano Nacional de Educação
(PNE), por exemplo, estavam membros do
PSOL, PMDB, DEM, PR, PT, PSDB... Todo
mundo celebrando junto.
Que outro aspecto diferencia a Campanha no cenário do advocacy pela causa
da educação?
DC – Agilidade na resposta. O governo lançou o PNE e, três horas depois, já tínhamos
analisado o Plano e divulgado nosso posicionamento – que foi, inclusive, acordado
junto ao Comitê Diretivo. Embora isso gere
certa tensão, as pessoas envolvidas compreendem o quanto é importante.
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E o quanto é importante?
DC – Como somos mais rápidos e sempre chegamos ao Congresso com algum
nível de pressão e sensibilização, temos
uma presença forte. Parlamentares, muitas vezes, abrem mão de pontos que eles
defendem porque consideram mais importante estar com nosso grupo. Por isso,
a gente trabalha com todos os parlamentares e não delega a liderança a nenhum.
Alguma sugestão para as organizações que, como vocês, querem levar
uma causa para os corredores do Congresso?
DC – No Brasil, a conjuntura é tão desfavorável e temos tantos desafios que tentar é fundamental. Tentar de peito aberto,
sem se colocar no lugar de vítima, herói
ou abnegado. Tem muita coisa para fazer
em educação e em todas as áreas. E a solução não é uma só.

cionamento da sua própria organização. E
isso não pode acontecer”, explica Daniel.
Em breve, as ações de advocacy devem ganhar a companhia da formulação
na lista de ações prioritárias da Campanha. “Em paralelo às ações no Congresso, vamos nos dedicar mais a identificar o
que estará na pauta da educação dentro
de dois, três anos, e formular propostas e
soluções”, antecipa o coordenador.
Ele destaca dois momentos de formulação na história da Campanha. O estudo Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi),
lançado em 2007, foi o primeiro. Já em
2010, a Campanha aprovou na Conferência Nacional de Educação (Conae) uma
emenda do Plano Nacional de Educação.
“Formular propostas é cada vez mais
importante, porque o Brasil estuda na escola pública, mas os formadores de opinião
e os principais gestores ainda não conhecem o cotidiano e a realidade da escola
pública”, defende Daniel, “Eu quase diria
que todo ministro da educação deveria ser
antes um gestor municipal da educação”.

NA FRENTE DA LINHA
Apesar do discurso coletivo, boa parte do
trabalho realizado no Congresso Nacional
ainda recai sobre o coordenador geral da
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara.
“Ainda sou eu o cara que conversa
com o deputado, mostra como atuar de
acordo com a nossa visão, fala sobre os
melhores caminhos para a consagração
do direito à educação pública de qualidade... Mas logo esse deputado me pergunta quem representará a Campanha na
audiência pública e, pelas nossas regras,
tem que ser o coordenador geral ou a
coordenadora executiva. Porque se a gente convida alguém de uma organização
parceira, por mais que se esforce para falar apenas a posição da Campanha, essa
pessoa vai terminar falando sobre o posi-

Ficha da organização
CAMPANHA NACIONAL PELO
DIREITO À EDUCAÇÃO
Rede que articula mais de 200 grupos e
entidades distribuídas por todo o país, incluindo movimentos sociais, sindicatos,
organizações não-governamentais nacionais e internacionais, fundações, grupos
universitários, estudantis, juvenis e comunitários, além de centenas de cidadãos
que acreditam na construção de um país
justo e sustentável por meio da oferta de
uma educação pública de qualidade.
Fundação: 1999
Site: www.campanhaeducacao.org.br
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PASSO A PASSO
PARA CONSTRUIR
SEU PLANO DE
AÇÃO POLÍTICA
por fabiana kuriki, fábio munhoz e iradj eghari

A

gora é o momento para experimentar
a construção do seu Plano de Ação
Política. Este passo a passo é uma
sugestão para você desenvolver na sua organização junto com todos os envolvidos.

1) LEVANTAMENTO DE DADOS
E DIAGNÓSTICO

Este passo a passo é composto de duas etapas:

A primeira parte tem como objetivo levantar
experiências em ação política vividas pela organização. A ideia é retomar experiências já
realizadas para avaliar quais os aprendizados
e, principalmente, qual o talento da organização quando empreende uma ação política. E
mais do que apenas sistematizar, é importante também refletir sobre elas.
A participação ou realização de passeatas, conferências, fóruns, conselhos, são
alguns exemplos de ação política, como observamos ao longo dos capítulos deste guia.
Algumas vezes, os detalhes sobre as dificuldades da realização da ação e ainda os
aprendizados que ela trouxe para a organização estão mais claros para as pessoas que se
envolveram diretamente. É importante que,
se for o caso, você converse com os envolvidos e aproveite a oportunidade para compreender melhor o contexto da ação e obter

1) Levantamento de dados e diagnóstico;
2) Sistematização e análise dos dados para a
construção do Plano de Ação Política.

Experiência da Organização –
Roteiro 1
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mais detalhes sobre ela.
O último bloco de perguntas, relacionado aos aprendizados, é um convite para
uma análise sobre os aprendizados da organização com essas experiências. Dedique
atenção não somente aos resultados, mas
também aos pontos de dificuldades, desafios
e até mesmos a possíveis falhas.

Levantamento de dados e
identificação de atores – Roteiro 2
Embora o levantamento de dados não seja
uma tarefa fácil, essa etapa é muito importante para o trabalho que desenvolvemos e,
principalmente, para o diálogo com as esferas governamentais.
Assim como um médico nos pede exames para preparar o nosso diagnóstico antes
de receitar qualquer medicamento, o levantamento de dados tem a mesma finalidade:
saber a real situação do problema que enfrentamos, superando “achismos” ou meras
impressões sobre a questão, de modo a iniciar o diálogo com as políticas públicas que
fazem parte do nosso dia a dia para que possamos, assim, analisá-las.
Aqui é importante você compreender
quais dados são importantes para o seu diagnóstico. Para enxergar melhor essa fotografia,
reflita sobre a seguinte questão: qual pergunta
minha organização quer responder? Exemplo:
Quero saber quantos jovens existem na minha
região, sua situação de renda, como estão a
educação e os indicadores de violência.
A partir disso, você poderá com mais
clareza compreender que universo de dados
precisará levantar junto aos órgãos públicos.
Lembre-se que no dia 16 de maio de 2012
entrou em vigor a Lei de Acesso à Informação,
que tem como objetivo garantir aos cidadãos
brasileiros acesso aos dados oficiais do Executivo, do Legislativo e do Judiciário das esferas
municipal, estadual e federal. Cada órgão público deve ter, a partir deste dia, um Serviço
de Informação ao Cidadão (SIC) para garantir
a transparência dos dados públicos.

O acesso à informação como direito
fundamental também é reconhecido por importantes organismos da comunidade internacional, como a Organização das Nações
Unidas (ONU) e a Organização dos Estados
Americanos (OEA) - “Todo ser humano tem
direito à liberdade de opinião e expressão;
este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e
transmitir informações e idéias por quaisquer
meios e independentemente de fronteiras”.
Por isso, solicite estes dados e faça valer a lei!
Além disso, você pode, a partir de entrevistas, fazer um levantamento paralelo. Para
isso é importante que você estabeleça o diálogo com o poder público local e om outros
atores. Por meio das entrevistas, você identificará as percepções de diferentes atores
no tema Juventude. É uma oportunidade de
ouvir aspectos qualitativos sobre o contexto
dos municípios.
Escolha 5 atores de governo, ONGs,
conselhos ou movimentos que sejam relevantes na temática da Juventude em sua cidade. Marque entrevistas pessoais e procure
ouvir as variadas visões para construir seu
diagnóstico.
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ROTEIRO 1 - DESCRIÇÃO DA
AÇÃO POLÍTICA
Nome da Ação Política:
Ano ou período em que foi realizado:
a) Como surgiu a Ação Política?
b) Descreva a ação política, bem como atividades realizadas.
Relação da organização com a Ação Política:
c) Quais as pessoas da organização que estiveram envolvidas com a Ação? Qual o perfil
dessas pessoas? Por que se envolveram?
d) Quais os motivos que levaram a organização a se envolver? Eles se modificaram ao
longo do tempo? Por quê?
e) Essa Ação Política provocou mudanças
(internas e externas) na organização? Quais?
De que forma?

Estratégia:
l) Como a organização definiu as suas estratégias de ações políticas?
m) Quem participou dessa definição? Foi coletiva?
n) A definição das estratégias levaram em
conta quais critérios?
Mobilização:
o) Como a organização se envolve com os
demais parceiros nas ações políticas? Que
tipo de postura foi mais presente nessas relações?
Ação:
p) Como a organização se envolveu no desenvolvimento das Ações Políticas?
q) A organização assumiu um perfil de protagonista, de apoio ou de coexecutor?

h) Quais foram os desafios que a organização
enfrentou ao longo do envolvimento nessa
Ação Política?

r) As ações das Ações Políticas influenciam o
planejamento e consequentes ações da organização? De que forma?

Análise do contexto:

Avaliação e Continuidade:

i) Como a organização analisa o contexto no
qual as Ações Políticas estão inseridas?

s) A organização avaliou as suas Ações Políticas? Em que momento? De que forma?

j) A organização fez levantamento de dados
e estudos antes da atuação? Como isso foi
feito?

t) Essa avaliação foi coletiva? Quem se envolveu?

k) Qual a importância que a organização deu
para esse momento do desenvolvimento da
Ação Política?

u) Essas avaliações promoveram mudanças
na atuação?
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Aprendizados:
v) De todas as questões analisadas, identifique as fragilidades da organização no exercício de suas Ações Políticas.
x) De todas as questões analisadas, quais
foram os pontos positivos da organização no
exercício de suas Ações Políticas?
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ROTEIRO 2 - LEVANTAMENTO DE
DADOS E IDENTIFICAÇÃO DE ATORES

7. Vamos analisar o Ciclo Orçamentário do
município:

Dados de Juventude (15 a 29 anos)

a) No Plano Plurianual do Município, tente
identificar as ações previstas para a área de
Juventude.

Para os dados a seguir, caso seu município
seja muito grande e sua área de atuação se
restrinja a um recorte regional, você pode fazer um recorte com base em sua realidade.
O IBGE, no último Censo 2012, realizou
um levantamento por setores censitários,
que são ‘recortes’ do seu município. Ou seja,
um município tem vários setores censitários,
dependendo de seu tamanho e dimensão. A
análise por estes setores nos ajuda a ter uma
visão local de onde atuamos.
Procure também a agência local do
IBGE na sua cidade. Eles podem ajudar sua
organização no levantamento destes dados e
na sua compreensão. Acesse no site do IBGE,
www.ibge.gov.br, e conheça o questionário do
CENSO. A partir daí você saberá que tipo de
informação está disponível.

b) Identifique na Lei de Diretrizes Orçamentárias as metas para ações e programas destinados à juventude.
c) Agora observe na Lei Orçamentária Anual
as dotações previstas para ações e programas destinados à juventude.

Sugestão de dados para sua pesquisa:
1. Quais organizações locais atuam no universo da Juventude? O que cada uma faz? Quais
as ações políticas empreendidas por elas?
Quais espaços de participação elas ocupam?
2. Existe conselho/coordenadoria e ou secretaria de juventude no município? Como esse
órgão funciona?
3. Qual o papel desse órgão? O que ele tem
feito nos últimos anos (2 anos)
4. Quais os principais problemas relacionados à juventude no município?
5. Quais as principais conquistas relacionados à juventude?
6. Quais programas e projetos no município
destinados à juventude? Descreva cada um,
tente compreender objetivos e resultados.
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Outros dados que podem ser obtidos a partir
do Censo do IBGE:
- população total do município;
- população jovem (15 a 29 anos) em seu município (tente identificar pelo seu setor censitário também);
- população jovem segmentada por gênero
em seu município;
- população jovem segmentada por gênero e
raça em seu município;
- população jovem segmentada por renda
(em salários mínimos) em seu município;
- distribuição da juventude por regiões no
município – importante destacar aqui a sua
região de atuação;
- características gerais dos domicílios (em local urbano e rural, se é alugado, próprio, cedido ou ‘outro’, além de dados de domicílios
com energia elétrica, coleta de lixo e água);
- perfil dos residentes (sexo, faixa etária e
raça);
- rendimento domiciliar (rendimento nominal
mensal, médio, por salários mínimos);
- média de moradores por domicílio;
- perfil dos chefes de família (por sexo, idade)
– quantos são jovens de 15 a 29 anos?

2) SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DOS
DADOS NA CONSTRUÇÃO DO PASSO A
PASSO DO PLANO DE AÇÃO POLÍTICA
Agora chegou a hora de juntar as informações, analisar e decidir que caminho a Ação
Política da sua organização pode seguir. Para
isso, sugerimos que você sistematize tudo
em fichas, para facilitar esse processo de
construção.
Bom trabalho!
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Descreva aqui as principais conclusões do seu diagnóstico. Leia os resultados do seu levantamento, realizados com o apoio do Roteiro 1 e do Roteiro 2.

Peça 1 – Diagnóstico
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INICIATIVAS REALIZADAS
O que estes atores fazem pela causa em questão.

ATORES

Descreva aqui o nome dos atores existentes na sua cidade
(podem ser iniciativa privada, governo, sociedade civil, pessoas
físicas, imprensa, entre outros)

Peça 2 – Identificação de Atores
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Destaque aqui os principais
pontos do seu diagnóstico
que estejam diretamente
relacionados à atuação da
sua organização

PRINCIPAIS PONTOS DO
DIAGNÓSTICO
Descreva aqui o que sua
organização faz, frente ao
diagnóstico que você identificou

O QUE SUA ORGANIZAÇÃO
FAZ FRENTE A ESTES
PROBLEMAS
O QUE O GOVERNO
FAZ FRENTE A ESTES
PROBLEMAS
Descreva aqui o que o governo
do seu município faz frente ao
diagnóstico que você identificou

O QUE OS OUTROS
PARCEIROS FAZEM FRENTE
A ESTES PROBLEMAS
Descreva aqui o que outros
parceiros fazem frente ao
diagnóstico que você identificou

Peça 3 – Diagnóstico X Atuação da Organização X Iniciativas no Município X Iniciativa de parceiros
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Com base na Teia de Aranha proposta pela Ágere, que você viu no capítulo anterior deste guia, analise as habilidades da sua organização na
execução do seu plano de Ação Política. A leitura do Roteiro 1 poderá ajudá-lo.

Peça 4 – Diagrama da Teia de Aranha
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Quais são as oportunidades,
que você enxerga para a sua
organização atuar em uma ação
de advocacy?

O que a experiência da sua
organização pode ajudá-lo nesta
ação em advocacy?

Quais são os desafios e
dificuldades que você enxerga
para esta ação de advocacy? É
possível resolvê-las? Como?

Peça 5 – Qual a conclusão desta análise? Algumas perguntas orientadoras:
Quais são os possíveis caminhos
sua organização pode seguir, na
ação de advocacy?
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Por que vocês escolheram este foco?

Justificativa do seu Plano de Ação Política

JUSTIFICATIVA DO FOCO DO PLANO DE AÇÃO

Qual resultado este plano quer obter?

Objetivo do seu Plano de Ação Política

FOCO DO PLANO DE AÇÃO

Peça 6 – Hora do Plano de Ação Política
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AÇÕES

ESTRATÉGIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CRONOGRAMA (MÊS A MÊS)

10

11

12

RESPONSÁVEIS

Você pode reproduzir esta ficha quantas vezes quiser, de acordo com o número de estratégias que seu plano contemplar.

CUSTOS
OU
RECURSOS

Peça 7 - Estratégia, ações, cronograma, responsáveis e custos
Estratégia é um guarda-chuva que indica um caminho escolhido por sua organização, para que você alcance seus objetivos. Ações são as
atividades a serem desenvolvidas para cada estratégia.
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Quais as suas expectativas em relação a este
Plano de Ação Política?

Quais os desafios que enxerga na implementação do
Plano de Ação Política?

Como pretendem monitorar e avaliar as estratégias e ações determinadas em seu Plano de Ação Política?

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E AÇÕES

Peça 8 – Monitoramento, Avaliação e Aprendizados
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EXTRAS
por victor vicente barau

Veja um exemplo de projeto de lei que pode
ser proposto pela sociedade civil a fim de
ampliar o acesso a informações públicas, articulando-o a instrumentos de Democracia
Participativa.
“PROJETO DE LEI Nº
Institui mecanismos de controle popular na
gestão fiscal, de participação popular e de
transparência pública na elaboração, gestão
e execução do orçamento municipal, e dá outras providências.
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Artigo 1º. Esta Lei Municipal estabelece os
mecanismos para a efetivação dos princípios
do controle popular, da participação popular
e da transparência da administração pública
a que alude a Lei Complementar nº 101 e a
Lei Orgânica do Município de São Paulo.
Artigo 2º. Na elaboração da Lei Orçamentária Anual, as Secretarias Municipais e as Subprefeituras realizarão, no mínimo, 2 (duas)
Audiências Públicas cada uma, para apresentar a proposta individualizada da respectiva
unidade orçamentária.
Parágrafo único. As audiências públicas de
que trata o caput deverão ser realizadas até
10 (dez) dias antes da apresentação dos respectivos projetos de lei.
Artigo 3º. Na elaboração do Plano Plurianual
e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Prefeitura do Município de São Paulo realizará,
no mínimo, duas audiências públicas, com, no
mínimo, 10 (dez) dias de antecedência com
relação aos respectivos projetos de lei.

Artigo 4º. As audiências públicas de que tratam os artigos 3º e 4º desta lei deverão ser
convocadas por meio de publicação no Diário Oficial do Município, com, no mínimo, 15
(quinze) dias de antecedência, além de ampla
e destacada divulgação nos meios de comunicação locais, inclusive por meios eletrônicos,
jornais, revistas, rádio, televisão e internet.
Artigo 5º. O Poder Executivo Municipal disponibilizará acesso irrestrito para consulta ao
Sistema de Execução Orçamentária no sítio
eletrônico da Prefeitura do Município de São
Paulo.
Parágrafo Único. De forma a garantir a segurança nas informações, deverá o Poder
Executivo Municipal tomar as providências
necessárias que impeçam aos munícipes
realizar qualquer inclusão, alteração e/ou
exclusão de dados no Sistema de Execução
Orçamentária.
Artigo 6º. O Poder Executivo Municipal deverá estabelecer, no decreto que vier a regulamentar a presente lei, mecanismos de controle e execução das metas estabelecidas no
Plano Plurianual e no que se refere o artigo
69 da Lei Orgânica do Município.
Artigo 7º. O Poder Executivo Municipal deverá
disponibilizar no Diário Oficial do Município e
no sítio eletrônico da Prefeitura do Município
de São Paulo, de forma acessível e de fácil
compreensão, relatórios semestrais analíticos e sintéticos, demonstrativos da execução
orçamentária, que levem em consideração,
inclusive, o cumprimento de metas estabelecidas na Lei Orçamentária, na Lei de Diretrizes Orçamentária e no Plano Plurianual.
§ 1º. Os relatórios deverão ser apresentados
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na primeira quinzena subsequente ao fim do
semestre a que fazem referência, e deverão
englobar:
I - quanto às despesas:
a - unidade orçamentária e o equipamento
público correspondente;
b - o tipo de despesa e sua descrição, de acordo com sua classificação orçamentária;
c - o projeto ou a atividade a que se referem;
d - os fornecedores de bens e serviços, as entidades conveniadas, os cessionários de bens
públicos e os concessionários de serviços públicos, o número do respectivo contrato, sua
correspondente remuneração, o prazo de duração da despesa e os restos a pagar;
e - a indicação correlata dos programas previstos no plano plurianual e no plano de metas a que alude o artigo 69 da Lei Orgânica.
f- a indicação, por distrito, das destinações
orçamentárias de cada unidade administrativa da Prefeitura Municipal de São Paulo.
II - quanto às receitas:
a - a consolidação das receitas, ordinárias e
extraordinárias, auferidas no semestre;
b - a comparação entre a previsão orçamentária e sua efetivação;
c - o tipo de atividade econômica correspondente às receitas tributárias;
d - a indicação da subprefeitura correspondente à arrecadação tributária.
§ 2º. Os relatórios a que alude o caput deste
artigo deverão ser disponibilizados no Diário
Oficial do Município e no sítio eletrônico da
Prefeitura do Município de São Paulo.
§ 3º. No decorrer do semestre em que for
apresentado o relatório, deverão ser realizadas audiências públicas de prestação de
contas na Câmara Municipal de São Paulo,
para que sejam ouvidos representantes das
Secretarias Municipais, e nas Subprefeituras,
para que sejam ouvidos seus representantes.
§ 4º. Por equipamento público entenda-se toda
equipamento posto diretamente a disposição
da população, tais como escolas, postos de
saúde, parques, praças, clubes, entre outros.

que sejam concessionárias de serviços públicos deverão disponibilizar, no local em que
realizam suas atividades públicas e na forma
prevista no decreto que vier a regulamentar esta lei, relatório semestral, contendo a
prestação de contas de seus serviços, discriminando gastos e receitas.
Artigo 9º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas, se
necessário.
Artigo 10º. Ficam estabelecidos os seguintes
prazos para o início do cumprimento das determinações contidas nos artigos 5º, 6º e 7º:
I – 90 (noventa) dias para o caso dos artigos
1º., 2º., 3º., 4º. e 8º.
II - 1 (um) ano, no caso do artigo 5º;
III - 2 (dois) anos, nos casos dos artigos 6º e
7º.
Artigo 11º. O Poder Executivo regulamentará
a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias,
a contar de sua publicação.
Artigo 12º. Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Sala das Sessões, em”

Artigo 8º. As entidades privadas que tenham
celebrado termos de parceria, convênios, ou
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Abaixo seguem duas propostas de regulamentação de democracia direta e participativa para os municípios:
“PROJETO DE LEI Nº
Regulamenta o inciso III, do Artigo 9º, da Lei
Orgânica Municipal e estabelece os procedimentos a serem adotados na realização
de Audiências Públicas no Município de São
Paulo
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Artigo 1º - Esta Lei Municipal estabelece os
mecanismos para a efetivação dos princípios
da participação popular, conforme previsto no
artigo 2º da Constituição Federal e no artigo 2º
inciso II e III da Lei Orgânica Municipal, no que
tange às Audiências Públicas realizadas junto
aos Poderes Executivo e Legislativo no âmbito
do Município de São Paulo, estabelecendo procedimentos básicos a serem observados.
Artigo 2º - As audiências públicas de que tratam a presente Lei deverão ser convocadas
por meio de publicação no Diário Oficial do
Município, com, no mínimo, 10 (dez) dias de
antecedência, além de ampla e destacada divulgação nos meios de comunicação locais,
inclusive por meios eletrônicos, jornais, revistas, rádio e televisão.
Parágrafo Primeiro – Os Poderes Executivo e
Legislativo deverão divulgar em suas respectivas páginas principais na internet a agenda
de todas as Audiências Públicas previstas
com amplo destaque, desde a data de sua
convocação até a data de sua realização.
Parágrafo Segundo – A divulgação da convocação das Audiências Públicas nos demais
meios de comunicação deverá ser realizada por, no mínimo, 02 (duas) oportunidades,
com intervalo mínimo de 05 (cinco) dias entre cada convocação, não se permitindo que
a 2ª convocação se dê com prazo inferior às

72 (setenta e duas) horas anteriores à data e
horário previsto para a Audiência Pública.
Parágrafo Terceiro – Sem prejuízo da publicação no Diário Oficial do Município, a divulgação
das Audiências Publica nos meios de comunicação de que trata o caput deverá, no mínimo,
ser realizada em veículos de comunicação que
tenham abrangência de atuação em todo o território municipal, vedando-se sua convocação
meramente em jornais e rádios locais, mas não
se excluindo tais veículos de comunicação.
Artigo 3º – A convocação da Audiência Pública deverá indicar, pormenorizadamente, o
tema a ser debatido, de forma clara e precisa.
Parágrafo Único – É dever do órgão responsável pela convocação da audiência pública
disponibilizar, por meio eletrônico, todos os
documentos relativos ao tema em debate,
tais como quadro orçamentário completo
sobre o tema, contratos públicos, minutas de projeto de lei, relatório de avaliação,
apresentações, entre outros, junto com ato
de convocação, indicando o endereço eletrônico exato para o acesso aos documentos.
Artigo 4º - A participação da sociedade nas
Audiências Públicas não pode sofrer qualquer tipo de restrição, sendo defeso aos Poderes Municipais estabelecerem quaisquer
óbices à participação da sociedade e à manifestação de suas opiniões no decorrer da
realização das Audiências Públicas.
Parágrafo Primeiro – Será assegurado o direito de uso da palavra por todos os cidadãos
interessados em se manifestar no decorrer
da realização das Audiências Públicas de que
trata a presente lei, não se podendo estabelecer um limite de tempo máximo para a duração das Audiências Públicas.
Parágrafo Segundo – De maneira a se propiciar o adequado diálogo, é garantido ao munícipe o direito à réplica e pedido de esclarecimentos, na sequência aos comentários feitos
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pelos componentes da mesa – organizadores
e/ou apresentadores – que estiverem à frente
da Audiência Pública.
Parágrafo Terceiro – O órgão responsável
pela organização da Audiência Pública promoverá o registro dos munícipes presentes a
ela, sem limitação de horário de ingresso dos
mesmos, enquanto os trabalhos estiverem
em andamento.
Parágrafo Quarto – Não é permitida a convocação da audiência pública antes das 08:00
hrs e depois das 19:00 hrs e aos domingos.
Parágrafo Quinto - Caso a audiência pública
ultrapasse as 22:00 hrs e neste momento ainda haja munícipes interessados em exercer o
seu direito à manifestação, a mesma poderá
ser prorrogada para o dia útil subsequente,
devendo-se, nesta hipótese, proceder-se ao
cadastramento dos munícipes presentes interessados em exercer tal direito.
Artigo 5º – O Poder Municipal responsável
pela convocação da Audiência Pública deverá
providenciar estrutura adequada de organização, espaço e recepção da sociedade.
Parágrafo Único – O órgão responsável pela
realização da Audiência Pública deverá disponibilizar sistema de tradução de libras para
os deficientes auditivos, como também garantir a acessibilidade dos portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Artigo 6º – Na tramitação dos Projetos de Lei
e na elaboração de políticas públicas que tratem de assuntos constantes dos Títulos V e
VI e do Capítulo VI do Título IV da Lei Orgânica Municipal é obrigatória a realização de,
no mínimo, 02 (duas) audiências públicas, a
serem realizadas pelo Poder Público que a
convocar, bem como por cada uma das Subprefeituras existentes no Município.
Parágrafo Primeiro – Quando o Projeto de Lei
que trata das matérias indicadas no caput for

de iniciativa do Poder Executivo – iniciativa
esta obrigatória ou facultativa – o mesmo deverá ser precedido das Audiências Públicas
de que trata o caput, sem prejuízo da mesma
ser realizada pelo Poder Legislativo Municipal, sob pena de nulidade.
Parágrafo Segundo – O intervalo mínimo entre as audiências públicas de que tratam o
caput deverá ser de 10 (dez) dias.
Parágrafo Terceiro – É defeso ao órgão responsável pela realização da Audiência Pública de que trata o caput publicar o calendário
das audiências públicas de uma só vez, observando-se o quanto disposto no artigo 2º.
Artigo 7º - É assegurado aos munícipes o direito de requerer informações por escrito no
decorrer da realização da Audiência Pública.
Parágrafo Primeiro – As informações de que
trata o caput deverão ser respondidas pelo
responsável por sua convocação no prazo
máximo de 10 (dez) dias.
Parágrafo Segundo – Na hipótese da audiência pública tratar dos temas previstos no artigo 5º supra, o prazo para a resposta é de até
72 (setenta e duas) horas antes da realização
da audiência pública seguinte.
Parágrafo Terceiro – O órgão responsável
pela convocação da Audiência Pública deverá
disponibilizar formulário padrão – impresso
e/ou eletrônico – a ser definido na regulamentação da presente lei, a todos munícipes
para a efetivação do pedido de informações.
Artigo 8º – O órgão responsável pela convocação da Audiência Pública deverá providenciar o registro integral das manifestações e
apresentações realizadas durante a Audiência Pública, bem como providenciar a elaboração de Ata da Audiência Pública.
Parágrafo Primeiro – O órgão responsável
pela convocação da Audiência Pública deverá
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proceder à publicação da Ata e do Registro
Integral da audiência pública junto ao respectivo sítio eletrônico no prazo máximo de 05
(cinco) dias após sua realização.
Parágrafo Segundo – Na hipótese de a audiência pública tratar dos temas previstos
no artigo 6º supra, a publicação da Ata e do
Registro Integral da Audiência Pública deverá
ser providenciado em até 72 (setenta e duas)
horas antes da realização da audiência pública seguinte.
Artigo 9º – As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Artigo 10º – O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar de sua publicação.
Artigo 11º – Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.”
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PROJETO DE LEI
“Regulamenta a Lei Orgânica do Município
em matéria de plebiscito, referendo e iniciativa popular.
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Art. 1º Esta lei regulamenta os dispositivos
da Lei Orgânica do Município, referentes a
plebiscito, referendo e iniciativa popular.
Art. 2º O povo decide soberanamente em plebiscito, no interesse específico do Município,
da cidade e de bairros sobre:
I - o cumprimento do dever dos Poderes Públicos, de assegurar a todos o exercício dos
direitos individuais, coletivos, difusos e sociais, referidos no art. 7º da Lei Orgânica do
Município;
II - a realização das políticas públicas relativas às matérias constantes dos Títulos V e VI
da Lei Orgânica do Município;
III - a concessão administrativa de serviço público, em qualquer de suas modalidades;
IV - a mudança de qualificação dos bens públicos de uso comum do povo e dos de uso
especial;
V - a alienação, pela Prefeitura Municipal, do
controle de empresas públicas;
VI - a realização de obras de valor elevado, ou
que tenham significativo impacto ambiental.
Parágrafo único - Os plebiscitos mencionados
nos incisos IV e V deste artigo são obrigatórios, e realizar-se-ão previamente à edição de
leis ou à celebração dos atos neles indicados,
sob pena de invalidade.
Art. 3º - A iniciativa dos plebiscitos indicados
no art. 2º, I, II e III compete ao próprio povo, ou
a um terço dos membros da Câmara Municipal, e será dirigida ao Presidente desta.

Parágrafo único - A iniciativa popular referida no caput exige a subscrição do pedido de
manifestação do povo por, no mínimo, um por
cento do eleitorado, observado o disposto no
art. 11, parágrafos 1º e 2º.
Art. 4º - O plebiscito mencionado no art.
2º, VI, será obrigatoriamente realizado por
iniciativa da Câmara de Vereadores ou do
Prefeito Municipal, conforme o disposto no
art. 10 da Lei Orgânica do Município, à vista de declarações do Tribunal de Contas do
Município e do Conselho Municipal do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável/
CADES, instituído nos termos dos artigos
22, da Lei n.º 11.426, de 18 de Outubro de
1993, atestando que as obras a serem empreendidas são de valor elevado e causam
grande impacto ambiental.
Art. 5º - O objeto do plebiscito limitar-se-á a
um só assunto.
Art. 6º - Conforme o resultado do plebiscito,
proclamado pela Justiça Eleitoral, os Poderes competentes tomarão as providências
necessárias à sua implementação, inclusive,
se for o caso, com a edição de lei.
Art. 7º - Por meio do referendo, o povo aprova ou rejeita soberanamente, no todo ou em
parte, o texto de leis ou de atos normativos
baixados pelo Poder Executivo.
Art. 8º - O referendo é realizado por iniciativa popular, ou por iniciativa de um terço dos
membros da Câmara Municipal, dirigida, em
ambos os casos, ao Presidente desta.
Parágrafo único. A iniciativa popular referida no caput exige a subscrição do pedido de
manifestação do povo por, no mínimo, um por
cento do eleitorado, observado o disposto no
art. 11, parágrafos 1º e 2º.
Art. 9º - Recebida a solicitação de plebiscito
ou referendo, a Câmara Municipal convocará
o povo, dentro de um mês, a manifestar-se no
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prazo máximo de seis meses, podendo este
prazo ser prorrogado até doze meses, a fim
de que a realização da consulta popular coincida com as eleições.
Art. 10º - Uma vez proclamado o resultado
do referendo pela Justiça Eleitoral, compete
à Câmara Municipal, mediante decreto legislativo, declarar que o texto normativo, objeto
da decisão popular, foi confirmado ou rejeitado pelo povo.
Parágrafo único. Os efeitos revocatórios do
referendo têm início na data da publicação do
decreto legislativo.

as demais propostas de emenda à Lei Orgânica, ou projetos de lei.
Art. 14º - A alteração ou revogação de um
dispositivo da Lei Orgânica do Município, ou
de uma lei, cuja proposta ou projeto originouse de iniciativa popular, quando feitas por
emenda ou projeto que não teve iniciativa do
povo, devem ser obrigatoriamente submetidas a referendo popular.
Art. 15º. Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.”

Art. 11º - A Lei Orgânica do Município pode
ser emendada por iniciativa de cidadãos, que
representem, no mínimo, cinco por cento dos
eleitores do Município.
§ 1º - Os signatários devem declarar o seu
nome completo e sua data de nascimento,
vedada a exigência de qualquer outra informação adicional.
§ 2º - A proposta de emenda não poderá
ser rejeitada por vício de forma, cabendo à
Câmara Municipal, pelo seu órgão competente, providenciar a correção de eventuais
impropriedades de técnica legislativa ou de
redação.
Art. 12º - A iniciativa de projetos de lei, de interesse específico do Município, da cidade ou
de bairros, pode ser feita, junto à Câmara Municipal, pela subscrição de, no mínimo, cinco
por cento, conforme o caso, do eleitorado do
Município, da cidade ou dos bairros.
Parágrafo único - Aplicam-se à iniciativa popular objeto deste artigo as disposições dos
parágrafos 1º e 2º do artigo anterior.
Art. 13º - As propostas de emenda à Lei Orgânica do Município, bem como os projetos
de lei que sejam de iniciativa popular, têm
prioridade, em sua tramitação, sobre todos
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