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Apresentação
A escolha do tema Inovar para o Cidadão: O Desafio de Criar 

Experiências que Gerem Valor para o 7º Congresso Brasileiro de Gestão do 
Ministério Público, realizado em Brasília, entre os dias 22 e 23 de setembro de 
2016, trouxe à tona a importância de buscar novos olhares sobre a atuação 
institucional.

No centro dos debates de cada um dos espaços do Congresso, diversos 
desafios foram apresentados aos participantes: sistema prisional 
humanizado; educação de qualidade para todos e todas; saúde de qualidade 
para todos e todas; controle da atividade extrajudicial; e indisciplina e atos 
infracionais no ambiente escolar foram alguns deles. 

A partir das temáticas apresentadas, esta edição do Congresso buscou 
instigar membros e servidores do Ministério Público à adoção de postura 
inovadora em relação a rotinas, projetos e processos, de modo a aproximar 
ainda mais a Instituição dos legítimos anseios sociais e, assim, impulsioná-la 
ao enfrentamento dos desafios e à busca por soluções.

Desse modo, o evento criou um ambiente de estímulo para o surgimento 
de ideias e resultou no compromisso dos participantes para busca contínua 
pela inovação e eficiência na concretização das funções institucionais do 
Ministério Público.

Essa união entre gestores, membros e servidores do Ministério Público, 
pensando juntos sobre os nobres fins da Instituição e os meios para melhor 
alcançá-los, está retratada na seleção de artigos escritos pelos palestrantes do 
7º Congresso. Para aqueles que participaram do evento, a revista é uma 
oportuna retrospectiva. Para aqueles que não estiveram presentes, um 
acervo valioso de conhecimentos e experiências institucionais, além de um 
convite para participar do próximo Congresso.

ORLANDO ROCHADEL MOREIRA
Conselheiro e Presidente da Comissão de Planejamento Estratégico do
Conselho Nacional do Ministério Público

GUILHERME GUEDES RAPOSO
Secretário-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público
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ATENDIMENTO DE CIDADÃOS NAS REDES 

DE ÓRGÃOS PÚBLICOS: O CASE CGU

Resumo: Este artigo tem por finalidade apresentar como o Ministério da Transparência, 
Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) realizam atendimento de demandas 
de ouvidoria pelo Facebook, além de abordar o assunto discutido no painel 
“Atendimento, Comunicação e Ouvidoria: uma parceria possível no Facebook”, no 7º 
Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público

Guilherme  Rocha da Silva
guilherme.silva@cgu.gov.br

Após a consolidação das atividades de redes sociais nos órgãos públicos do país, é tempo 
de superar o estágio meramente informativo e construir um efetivo relacionamento com 
o cidadão por meio da prestação de serviços públicos pela internet.

Nas redes, a interação dos órgãos com a população deve ocorrer tanto nos comentários 
dos posts como nas mensagens privadas, se existentes na plataforma social. Com o cresci-
mento do número de seguidores, cidadãos naturalmente apresentarão demandas de 
ouvidoria nas “linhas do tempo” das páginas governamentais.

Nesse cenário, cabe a cada equipe de comunicação e de ouvidoria dos órgãos públicos 
estudar juntos a melhor forma de atender essa nova demanda para que o cidadão não 
fique sem resposta para seus anseios. 

INTRODUÇÃO

A ERA APENAS INFORMATIVA JÁ ERA

A Controladoria-Geral da União (CGU), 
ainda sob esse nome, iniciou suas ativida-
des nas redes sociais no início de 2011. 
Naquele ano, foram abertos os perfis 
oficiais do órgão nas mais tradicionais pla-
taformas entre os órgãos públicos:              
Facebook¹ e Twitter². 

Contudo, naquela época, apenas os relea-
ses do órgão eram postados ipsis literis para 
os cidadãos que buscavam informações 
sobre as atividades do órgão (transparên-
cia pública, combate à corrupção e defesa 
do patrimônio público). A divulgação crua 
dos releases tinha um preço: baixíssimo 
engajamento e pouca efetividade na fixa-
ção da mensagem.

Acredito que a maioria das instituições 
públicas passou por esse estágio informati-

vo (nada atraente) durante os 
primeiros passos nas redes 
sociais. Os social medias da época, 
por vezes, eram assessores de 
imprensa deslocados para essa recente 
atribuição da comunicação, logo, agiam 
com cautela. Nesse tempo, era raro o órgão 
que dedicava uma equipe exclusivamente 
à gestão das redes sociais institucionais.

Atualmente, os cidadãos estão cada vez 
mais conscientes de seus direitos. Além 
disso, a própria experiência digital 
também evoluiu. Os atuais seguidores de 
páginas governamentais não se conten-
tam mais com apenas informação. E eles 
têm toda a razão ao exigir qualidade neste, 
também, serviço público.

ENTROU NA REDE: INTERAJA

médio é daquele que, de alguma forma, interage com seus amigos: curte, compartilha, dá 
RT (retweet) e/ou comenta. Penso que os órgãos públicos devem agir da mesma maneira, 
sob pena de não conseguirem construir um verdadeiro relacionamento.

Nessa linha, vale lembrar que o trabalho de um social media governamental não termina 
com o post. Não é raro vermos no Facebook órgãos com dezenas perguntas, nos comentá-
rios dos posts, a respeito do assunto publicado e sem nenhuma resposta da instituição 
sobre o assunto. Da mesma forma, perfis governamentais no Twitter costumam servir 
como um feed RSS (formato de distribuição de informações pela internet) dos releases do 
site do órgão: poucos respondem aos seguidores e raramente vemos algum RT.

COMENTÁRIOS, AME-OS OU... AME-OS

A caixa de comentários é um desafio que, 
inicialmente, assusta alguns administra-
dores de páginas de órgão públicos nas 
redes, mas quando enfrentada com análi-
se crítica, pode-se inclusive virar uma 
oportunidade de gestão. As críticas, por 
exemplo, por mais incisivas que sejam, 
podem servir de input para melhoria de 
conteúdo a ser postado. Além disso, por 
vezes um seguidor identifica um erro de 
ortografia ou um link quebrado, por exem-
plo, que é corrigido e pode ser respondido 
por um “muito obrigado” seguido de um 
smile piscando.

Nos comentários também é onde o cida-
dão, frequentemente, faz contato para 
tentar resolver um problema pessoal. 
Nesse caso, acredito que o servidor tem o 

dever funcional de responder à questão 
indagada pelo cidadão, conforme dispõe a 
Lei nº 8.112/90. 

Caso não seja possível resolver a demanda 
pelas redes, o servidor pode orientar o 
seguidor a procurar o canal adequado para 
que a questão seja analisada. Contudo, 
esse encaminhamento para o canal ade-
quado deve ser apenas uma entre as “n” 
respostas possíveis aos cidadãos, e não a 
única. A análise deve ser “caso a caso”, e o 
direcionamento não deve ser utilizado 
como forma de apenas “despachar” o cida-
dão.

Na CGU, nunca usamos agência de inter-
net para administrar nossos perfis. Logo, 
todas as atividades das redes, do planeja-
mento ao monitoramento, são realizadas 
por nossa enxuta equipe de três pessoas. 
Mesmo assim, nos empenhamos para res-
ponder as demandas que surgem nos 
comentários dos posts. Afinal, sabemos 
que o cidadão não é apenas o nosso públi-
co-alvo, mas, sobretudo, o “chefe”, pois 
paga nossos salários.

COMUNICAÇÃO & OUVIDORIA

O atendimento inbox é um serviço que 
exige atenção e dedicação da equipe gesto-
ra. A análise e a elaboração das respostas, 
assim como nos comentários, precisam ser 
personalizadas e, por vezes, tratam-se de 
assuntos sensíveis, como uma denúncia, 
por exemplo. Na CGU, após alguns anos de 
atendimento por mensagem privada do 
Facebook, observarmos um padrão no 
teor das mensagens recebidas. 

Uma pequena parte se tratava de atendi-
mentos mais simples, como a solicitação 
de alguma informação já disponível em 
nosso site, por exemplo, uma cartilha da 
Controladoria ou um relatório de fiscaliza-
ção em um município X. Contudo, a maio-
ria das manifestações aborda assuntos 
relacionados a denúncias, reclamações, 
solicitações, sugestões e elogios, nesta 

ordem. Ou seja, questões de atendimento 
de ouvidoria.

A Ouvidoria-Geral da União (OGU) é uma 
das quatro grandes unidades finalísticas 
da própria Controladoria-Geral da União, 
sendo o órgão responsável pela supervisão 
técnica das unidades de ouvidoria do 
Poder Executivo Federal5. Sabendo disso, a 
equipe de redes inevitavelmente fez uma 
associação do trabalho da OGU com os 
assuntos recebidos pelo inbox da página 
da CGU no Facebook.

Em fevereiro de 2014, marcamos nossa 
primeira conversa com a área técnica da 
Ouvidoria para propor uma parceria no 
atendimento das demandas que chegavam 
via redes sociais. Vale dizer que, na época, 

redes eram um assunto muito distante do cotidiano das 
atividades de ouvidoria. 

A proposta foi a seguinte: mensagens privadas do          
Facebook da CGU administradas em conjunto pela 
Assessoria de Comunicação (Ascom) e pela Ouvidoria- 
-Geral da União6. 

A comunicação ficou responsável pelos atendimentos 
mais simples e por fazer a triagem das demandas de 
ouvidoria. Após a triagem, a Ascom encaminha os 
nomes dos cidadãos para a OGU, que cadastra a 
demanda no sistema de ouvidoria da CGU, caso o 
cidadão tivesse interesse. O protocolo para acom-
panhamento, no sistema, já é fornecido ao cidadão 
pela própria mensagem privada do Facebook.

Agora que as redes sociais se consolidaram 
como canal institucional, as unidades de 
comunicação dos órgãos públicos já 
perceberam a necessidade de equipe 
inteiramente dedicada à gestão desses 
canais³. Com a estruturação das áreas de 
redes, a construção de um relacionamento 
com os cidadãos deve ser um dos objetivos 
de qualquer instituição que busque a 
excelência nessas plataformas. E não existe 
relacionamento sem interação. Se um 
órgão público decidiu entrar em uma 
determinada rede social, ele deve agir como 
um usuário dessa rede. Sabemos que 
existem usuários mais e menos ativos, mas 
podemos considerar que o comportamento 

O PRIMEIRO PASSO FOI DADO

Em setembro de 2015, um ano e meio após a 
primeira reunião, conseguimos oficializar o 
serviço de atendimento de demandas de 
ouvidorias por mensagens privadas da 
página da CGU. A parceria entre Assessoria 
de Comunicação e Ouvidoria saía do campo 
das ideias. De lá para cá, já foram atendidos 
mais de 400 cidadãos que encaminharam 
demandas de ouvidoria pelo Facebook da 
Controladoria-Geral da União. 

O maior desafio encontrado foi sensibili-
zar os envolvidos de que as redes são 
um “novo canal de entrada” para o já 
existente sistema de ouvidoria da casa. 
Em vez de só orientarmos o internau-
ta a cadastrar sua demanda, agora, a 
CGU se oferece para realizar o cadas-
tro. O procedimento é extremamen-
te simples, e o retorno dos cidadãos 
tem sido positivo, pois invertemos 
a “lógica” de apenas encaminhá-lo 
para o sistema de ouvidoria do 
órgão.

Atualmente, o procedimento de atendimen-
to via Facebook já faz parte da rotina da 
equipe de redes sociais da CGU e da Ouvido-
ria-Geral da União. Já apresentamos a par-
ceria em alguns eventos de comunicação 
pública e também recebemos alguns 
órgãos que se interessaram no serviço.

Pessoalmente, acredito que já amadurece-
mos a parceria a ponto de apresentarmos 
o serviço em eventos específicos de ouvi-
doria pública. A inclusão das redes sociais 
nas rotinas de trabalho das ouvidorias de 
todo o país seria um grande avanço na 
prestação de um serviço digital de melhor 
qualidade para o cidadão. O primeiro 
passo já foi dado.
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o serviço em eventos específicos de ouvi-
doria pública. A inclusão das redes sociais 
nas rotinas de trabalho das ouvidorias de 
todo o país seria um grande avanço na 
prestação de um serviço digital de melhor 
qualidade para o cidadão. O primeiro 
passo já foi dado.

¹ Disponível em: <https://www.facebook.com/cguonline/>
² Disponível em: <https://twitter.com/transparenciabr>
³ Disponível em: <http://www.wegov.net.br/i-pesquisa-social-media-gov>
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Após a consolidação das atividades de redes sociais nos órgãos públicos do país, é tempo 
de superar o estágio meramente informativo e construir um efetivo relacionamento com 
o cidadão por meio da prestação de serviços públicos pela internet.

Nas redes, a interação dos órgãos com a população deve ocorrer tanto nos comentários 
dos posts como nas mensagens privadas, se existentes na plataforma social. Com o cresci-
mento do número de seguidores, cidadãos naturalmente apresentarão demandas de 
ouvidoria nas “linhas do tempo” das páginas governamentais.

Nesse cenário, cabe a cada equipe de comunicação e de ouvidoria dos órgãos públicos 
estudar juntos a melhor forma de atender essa nova demanda para que o cidadão não 
fique sem resposta para seus anseios. 

A ERA APENAS INFORMATIVA JÁ ERA

A Controladoria-Geral da União (CGU), 
ainda sob esse nome, iniciou suas ativida-
des nas redes sociais no início de 2011. 
Naquele ano, foram abertos os perfis 
oficiais do órgão nas mais tradicionais pla-
taformas entre os órgãos públicos:              
Facebook¹ e Twitter². 

Contudo, naquela época, apenas os relea-
ses do órgão eram postados ipsis literis para 
os cidadãos que buscavam informações 
sobre as atividades do órgão (transparên-
cia pública, combate à corrupção e defesa 
do patrimônio público). A divulgação crua 
dos releases tinha um preço: baixíssimo 
engajamento e pouca efetividade na fixa-
ção da mensagem.

Acredito que a maioria das instituições 
públicas passou por esse estágio informati-

vo (nada atraente) durante os 
primeiros passos nas redes 
sociais. Os social medias da época, 
por vezes, eram assessores de 
imprensa deslocados para essa recente 
atribuição da comunicação, logo, agiam 
com cautela. Nesse tempo, era raro o órgão 
que dedicava uma equipe exclusivamente 
à gestão das redes sociais institucionais.

Atualmente, os cidadãos estão cada vez 
mais conscientes de seus direitos. Além 
disso, a própria experiência digital 
também evoluiu. Os atuais seguidores de 
páginas governamentais não se conten-
tam mais com apenas informação. E eles 
têm toda a razão ao exigir qualidade neste, 
também, serviço público.

ENTROU NA REDE: INTERAJA

médio é daquele que, de alguma forma, interage com seus amigos: curte, compartilha, dá 
RT (retweet) e/ou comenta. Penso que os órgãos públicos devem agir da mesma maneira, 
sob pena de não conseguirem construir um verdadeiro relacionamento.

Nessa linha, vale lembrar que o trabalho de um social media governamental não termina 
com o post. Não é raro vermos no Facebook órgãos com dezenas perguntas, nos comentá-
rios dos posts, a respeito do assunto publicado e sem nenhuma resposta da instituição 
sobre o assunto. Da mesma forma, perfis governamentais no Twitter costumam servir 
como um feed RSS (formato de distribuição de informações pela internet) dos releases do 
site do órgão: poucos respondem aos seguidores e raramente vemos algum RT.

COMENTÁRIOS, AME-OS OU... AME-OS

A caixa de comentários é um desafio que, 
inicialmente, assusta alguns administra-
dores de páginas de órgão públicos nas 
redes, mas quando enfrentada com análi-
se crítica, pode-se inclusive virar uma 
oportunidade de gestão. As críticas, por 
exemplo, por mais incisivas que sejam, 
podem servir de input para melhoria de 
conteúdo a ser postado. Além disso, por 
vezes um seguidor identifica um erro de 
ortografia ou um link quebrado, por exem-
plo, que é corrigido e pode ser respondido 
por um “muito obrigado” seguido de um 
smile piscando.

Nos comentários também é onde o cida-
dão, frequentemente, faz contato para 
tentar resolver um problema pessoal. 
Nesse caso, acredito que o servidor tem o 

dever funcional de responder à questão 
indagada pelo cidadão, conforme dispõe a 
Lei nº 8.112/90. 

Caso não seja possível resolver a demanda 
pelas redes, o servidor pode orientar o 
seguidor a procurar o canal adequado para 
que a questão seja analisada. Contudo, 
esse encaminhamento para o canal ade-
quado deve ser apenas uma entre as “n” 
respostas possíveis aos cidadãos, e não a 
única. A análise deve ser “caso a caso”, e o 
direcionamento não deve ser utilizado 
como forma de apenas “despachar” o cida-
dão.

Na CGU, nunca usamos agência de inter-
net para administrar nossos perfis. Logo, 
todas as atividades das redes, do planeja-
mento ao monitoramento, são realizadas 
por nossa enxuta equipe de três pessoas. 
Mesmo assim, nos empenhamos para res-
ponder as demandas que surgem nos 
comentários dos posts. Afinal, sabemos 
que o cidadão não é apenas o nosso públi-
co-alvo, mas, sobretudo, o “chefe”, pois 
paga nossos salários.

COMUNICAÇÃO & OUVIDORIA

O atendimento inbox é um serviço que 
exige atenção e dedicação da equipe gesto-
ra. A análise e a elaboração das respostas, 
assim como nos comentários, precisam ser 
personalizadas e, por vezes, tratam-se de 
assuntos sensíveis, como uma denúncia, 
por exemplo. Na CGU, após alguns anos de 
atendimento por mensagem privada do 
Facebook, observarmos um padrão no 
teor das mensagens recebidas. 

Uma pequena parte se tratava de atendi-
mentos mais simples, como a solicitação 
de alguma informação já disponível em 
nosso site, por exemplo, uma cartilha da 
Controladoria ou um relatório de fiscaliza-
ção em um município X. Contudo, a maio-
ria das manifestações aborda assuntos 
relacionados a denúncias, reclamações, 
solicitações, sugestões e elogios, nesta 

4

4Artigo 116 da Lei nº 8.112/90: São deveres do servidor: 
V - atender com presteza:

a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, 
ressalvadas as protegidas por sigilo

ordem. Ou seja, questões de atendimento 
de ouvidoria.

A Ouvidoria-Geral da União (OGU) é uma 
das quatro grandes unidades finalísticas 
da própria Controladoria-Geral da União, 
sendo o órgão responsável pela supervisão 
técnica das unidades de ouvidoria do 
Poder Executivo Federal5. Sabendo disso, a 
equipe de redes inevitavelmente fez uma 
associação do trabalho da OGU com os 
assuntos recebidos pelo inbox da página 
da CGU no Facebook.

Em fevereiro de 2014, marcamos nossa 
primeira conversa com a área técnica da 
Ouvidoria para propor uma parceria no 
atendimento das demandas que chegavam 
via redes sociais. Vale dizer que, na época, 

As críticas, por exemplo, 
por mais incisivas que 

sejam, podem servir de 
input para melhoria de 
conteúdo a ser postado.

redes eram um assunto muito distante do cotidiano das 
atividades de ouvidoria. 

A proposta foi a seguinte: mensagens privadas do          
Facebook da CGU administradas em conjunto pela 
Assessoria de Comunicação (Ascom) e pela Ouvidoria- 
-Geral da União6. 

A comunicação ficou responsável pelos atendimentos 
mais simples e por fazer a triagem das demandas de 
ouvidoria. Após a triagem, a Ascom encaminha os 
nomes dos cidadãos para a OGU, que cadastra a 
demanda no sistema de ouvidoria da CGU, caso o 
cidadão tivesse interesse. O protocolo para acom-
panhamento, no sistema, já é fornecido ao cidadão 
pela própria mensagem privada do Facebook.

Agora que as redes sociais se consolidaram 
como canal institucional, as unidades de 
comunicação dos órgãos públicos já 
perceberam a necessidade de equipe 
inteiramente dedicada à gestão desses 
canais³. Com a estruturação das áreas de 
redes, a construção de um relacionamento 
com os cidadãos deve ser um dos objetivos 
de qualquer instituição que busque a 
excelência nessas plataformas. E não existe 
relacionamento sem interação. Se um 
órgão público decidiu entrar em uma 
determinada rede social, ele deve agir como 
um usuário dessa rede. Sabemos que 
existem usuários mais e menos ativos, mas 
podemos considerar que o comportamento 

O PRIMEIRO PASSO FOI DADO

Em setembro de 2015, um ano e meio após a 
primeira reunião, conseguimos oficializar o 
serviço de atendimento de demandas de 
ouvidorias por mensagens privadas da 
página da CGU. A parceria entre Assessoria 
de Comunicação e Ouvidoria saía do campo 
das ideias. De lá para cá, já foram atendidos 
mais de 400 cidadãos que encaminharam 
demandas de ouvidoria pelo Facebook da 
Controladoria-Geral da União. 

O maior desafio encontrado foi sensibili-
zar os envolvidos de que as redes são 
um “novo canal de entrada” para o já 
existente sistema de ouvidoria da casa. 
Em vez de só orientarmos o internau-
ta a cadastrar sua demanda, agora, a 
CGU se oferece para realizar o cadas-
tro. O procedimento é extremamen-
te simples, e o retorno dos cidadãos 
tem sido positivo, pois invertemos 
a “lógica” de apenas encaminhá-lo 
para o sistema de ouvidoria do 
órgão.

Atualmente, o procedimento de atendimen-
to via Facebook já faz parte da rotina da 
equipe de redes sociais da CGU e da Ouvido-
ria-Geral da União. Já apresentamos a par-
ceria em alguns eventos de comunicação 
pública e também recebemos alguns 
órgãos que se interessaram no serviço.

Pessoalmente, acredito que já amadurece-
mos a parceria a ponto de apresentarmos 
o serviço em eventos específicos de ouvi-
doria pública. A inclusão das redes sociais 
nas rotinas de trabalho das ouvidorias de 
todo o país seria um grande avanço na 
prestação de um serviço digital de melhor 
qualidade para o cidadão. O primeiro 
passo já foi dado.
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o cidadão por meio da prestação de serviços públicos pela internet.

Nas redes, a interação dos órgãos com a população deve ocorrer tanto nos comentários 
dos posts como nas mensagens privadas, se existentes na plataforma social. Com o cresci-
mento do número de seguidores, cidadãos naturalmente apresentarão demandas de 
ouvidoria nas “linhas do tempo” das páginas governamentais.

Nesse cenário, cabe a cada equipe de comunicação e de ouvidoria dos órgãos públicos 
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Contudo, naquela época, apenas os relea-
ses do órgão eram postados ipsis literis para 
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sobre as atividades do órgão (transparên-
cia pública, combate à corrupção e defesa 
do patrimônio público). A divulgação crua 
dos releases tinha um preço: baixíssimo 
engajamento e pouca efetividade na fixa-
ção da mensagem.

Acredito que a maioria das instituições 
públicas passou por esse estágio informati-

vo (nada atraente) durante os 
primeiros passos nas redes 
sociais. Os social medias da época, 
por vezes, eram assessores de 
imprensa deslocados para essa recente 
atribuição da comunicação, logo, agiam 
com cautela. Nesse tempo, era raro o órgão 
que dedicava uma equipe exclusivamente 
à gestão das redes sociais institucionais.

Atualmente, os cidadãos estão cada vez 
mais conscientes de seus direitos. Além 
disso, a própria experiência digital 
também evoluiu. Os atuais seguidores de 
páginas governamentais não se conten-
tam mais com apenas informação. E eles 
têm toda a razão ao exigir qualidade neste, 
também, serviço público.

ENTROU NA REDE: INTERAJA

médio é daquele que, de alguma forma, interage com seus amigos: curte, compartilha, dá 
RT (retweet) e/ou comenta. Penso que os órgãos públicos devem agir da mesma maneira, 
sob pena de não conseguirem construir um verdadeiro relacionamento.

Nessa linha, vale lembrar que o trabalho de um social media governamental não termina 
com o post. Não é raro vermos no Facebook órgãos com dezenas perguntas, nos comentá-
rios dos posts, a respeito do assunto publicado e sem nenhuma resposta da instituição 
sobre o assunto. Da mesma forma, perfis governamentais no Twitter costumam servir 
como um feed RSS (formato de distribuição de informações pela internet) dos releases do 
site do órgão: poucos respondem aos seguidores e raramente vemos algum RT.
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A caixa de comentários é um desafio que, 
inicialmente, assusta alguns administra-
dores de páginas de órgão públicos nas 
redes, mas quando enfrentada com análi-
se crítica, pode-se inclusive virar uma 
oportunidade de gestão. As críticas, por 
exemplo, por mais incisivas que sejam, 
podem servir de input para melhoria de 
conteúdo a ser postado. Além disso, por 
vezes um seguidor identifica um erro de 
ortografia ou um link quebrado, por exem-
plo, que é corrigido e pode ser respondido 
por um “muito obrigado” seguido de um 
smile piscando.

Nos comentários também é onde o cida-
dão, frequentemente, faz contato para 
tentar resolver um problema pessoal. 
Nesse caso, acredito que o servidor tem o 

dever funcional de responder à questão 
indagada pelo cidadão, conforme dispõe a 
Lei nº 8.112/90. 

Caso não seja possível resolver a demanda 
pelas redes, o servidor pode orientar o 
seguidor a procurar o canal adequado para 
que a questão seja analisada. Contudo, 
esse encaminhamento para o canal ade-
quado deve ser apenas uma entre as “n” 
respostas possíveis aos cidadãos, e não a 
única. A análise deve ser “caso a caso”, e o 
direcionamento não deve ser utilizado 
como forma de apenas “despachar” o cida-
dão.

Na CGU, nunca usamos agência de inter-
net para administrar nossos perfis. Logo, 
todas as atividades das redes, do planeja-
mento ao monitoramento, são realizadas 
por nossa enxuta equipe de três pessoas. 
Mesmo assim, nos empenhamos para res-
ponder as demandas que surgem nos 
comentários dos posts. Afinal, sabemos 
que o cidadão não é apenas o nosso públi-
co-alvo, mas, sobretudo, o “chefe”, pois 
paga nossos salários.

COMUNICAÇÃO & OUVIDORIA

O atendimento inbox é um serviço que 
exige atenção e dedicação da equipe gesto-
ra. A análise e a elaboração das respostas, 
assim como nos comentários, precisam ser 
personalizadas e, por vezes, tratam-se de 
assuntos sensíveis, como uma denúncia, 
por exemplo. Na CGU, após alguns anos de 
atendimento por mensagem privada do 
Facebook, observamos um padrão no teor 
das mensagens recebidas. 

Uma pequena parte se tratava de atendi-
mentos mais simples, como a solicitação 
de alguma informação já disponível em 
nosso site, por exemplo, uma cartilha da 
Controladoria ou um relatório de fiscaliza-
ção em um município X. Contudo, a maio-
ria das manifestações aborda assuntos 
relacionados a denúncias, reclamações, 
solicitações, sugestões e elogios, nesta 

5 Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/assuntos/ouvidoria>.

ordem. Ou seja, questões de atendimento 
de ouvidoria.

A Ouvidoria-Geral da União (OGU) é uma 
das quatro grandes unidades finalísticas 
da própria Controladoria-Geral da União, 
sendo o órgão responsável pela supervisão 
técnica das unidades de ouvidoria do 
Poder Executivo Federal5. Sabendo disso, a 
equipe de redes inevitavelmente fez uma 
associação do trabalho da OGU com os 
assuntos recebidos pelo inbox da página 
da CGU no Facebook.

Em fevereiro de 2014, marcamos nossa 
primeira conversa com a área técnica da 
Ouvidoria para propor uma parceria no 
atendimento das demandas que chegavam 
via redes sociais. Vale dizer que, na época, 

redes eram um assunto muito distante do cotidiano das 
atividades de ouvidoria. 
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Facebook da CGU administradas em conjunto pela 
Assessoria de Comunicação (Ascom) e pela Ouvidoria- 
-Geral da União6. 

A comunicação ficou responsável pelos atendimentos 
mais simples e por fazer a triagem das demandas de 
ouvidoria. Após a triagem, a Ascom encaminha os 
nomes dos cidadãos para a OGU, que cadastra a 
demanda no sistema de ouvidoria da CGU, caso o 
cidadão tivesse interesse. O protocolo para acom-
panhamento, no sistema, já é fornecido ao cidadão 
pela própria mensagem privada do Facebook.

Agora que as redes sociais se consolidaram 
como canal institucional, as unidades de 
comunicação dos órgãos públicos já 
perceberam a necessidade de equipe 
inteiramente dedicada à gestão desses 
canais³. Com a estruturação das áreas de 
redes, a construção de um relacionamento 
com os cidadãos deve ser um dos objetivos 
de qualquer instituição que busque a 
excelência nessas plataformas. E não existe 
relacionamento sem interação. Se um 
órgão público decidiu entrar em uma 
determinada rede social, ele deve agir como 
um usuário dessa rede. Sabemos que 
existem usuários mais e menos ativos, mas 
podemos considerar que o comportamento 

O PRIMEIRO PASSO FOI DADO

Em setembro de 2015, um ano e meio após a 
primeira reunião, conseguimos oficializar o 
serviço de atendimento de demandas de 
ouvidorias por mensagens privadas da 
página da CGU. A parceria entre Assessoria 
de Comunicação e Ouvidoria saía do campo 
das ideias. De lá para cá, já foram atendidos 
mais de 400 cidadãos que encaminharam 
demandas de ouvidoria pelo Facebook da 
Controladoria-Geral da União. 

O maior desafio encontrado foi sensibili-
zar os envolvidos de que as redes são 
um “novo canal de entrada” para o já 
existente sistema de ouvidoria da casa. 
Em vez de só orientarmos o internau-
ta a cadastrar sua demanda, agora, a 
CGU se oferece para realizar o cadas-
tro. O procedimento é extremamen-
te simples, e o retorno dos cidadãos 
tem sido positivo, pois invertemos 
a “lógica” de apenas encaminhá-lo 
para o sistema de ouvidoria do 
órgão.

Atualmente, o procedimento de atendimen-
to via Facebook já faz parte da rotina da 
equipe de redes sociais da CGU e da Ouvido-
ria-Geral da União. Já apresentamos a par-
ceria em alguns eventos de comunicação 
pública e também recebemos alguns 
órgãos que se interessaram no serviço.

Pessoalmente, acredito que já amadurece-
mos a parceria a ponto de apresentarmos 
o serviço em eventos específicos de ouvi-
doria pública. A inclusão das redes sociais 
nas rotinas de trabalho das ouvidorias de 
todo o país seria um grande avanço na 
prestação de um serviço digital de melhor 
qualidade para o cidadão. O primeiro 
passo já foi dado.
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exemplo, por mais incisivas que sejam, 
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conteúdo a ser postado. Além disso, por 
vezes um seguidor identifica um erro de 
ortografia ou um link quebrado, por exem-
plo, que é corrigido e pode ser respondido 
por um “muito obrigado” seguido de um 
smile piscando.

Nos comentários também é onde o cida-
dão, frequentemente, faz contato para 
tentar resolver um problema pessoal. 
Nesse caso, acredito que o servidor tem o 

dever funcional de responder à questão 
indagada pelo cidadão, conforme dispõe a 
Lei nº 8.112/90. 

Caso não seja possível resolver a demanda 
pelas redes, o servidor pode orientar o 
seguidor a procurar o canal adequado para 
que a questão seja analisada. Contudo, 
esse encaminhamento para o canal ade-
quado deve ser apenas uma entre as “n” 
respostas possíveis aos cidadãos, e não a 
única. A análise deve ser “caso a caso”, e o 
direcionamento não deve ser utilizado 
como forma de apenas “despachar” o cida-
dão.

Na CGU, nunca usamos agência de inter-
net para administrar nossos perfis. Logo, 
todas as atividades das redes, do planeja-
mento ao monitoramento, são realizadas 
por nossa enxuta equipe de três pessoas. 
Mesmo assim, nos empenhamos para res-
ponder as demandas que surgem nos 
comentários dos posts. Afinal, sabemos 
que o cidadão não é apenas o nosso públi-
co-alvo, mas, sobretudo, o “chefe”, pois 
paga nossos salários.

COMUNICAÇÃO & OUVIDORIA

O atendimento inbox é um serviço que 
exige atenção e dedicação da equipe gesto-
ra. A análise e a elaboração das respostas, 
assim como nos comentários, precisam ser 
personalizadas e, por vezes, tratam-se de 
assuntos sensíveis, como uma denúncia, 
por exemplo. Na CGU, após alguns anos de 
atendimento por mensagem privada do 
Facebook, observarmos um padrão no 
teor das mensagens recebidas. 

Uma pequena parte se tratava de atendi-
mentos mais simples, como a solicitação 
de alguma informação já disponível em 
nosso site, por exemplo, uma cartilha da 
Controladoria ou um relatório de fiscaliza-
ção em um município X. Contudo, a maio-
ria das manifestações aborda assuntos 
relacionados a denúncias, reclamações, 
solicitações, sugestões e elogios, nesta 

6 Disponível em: < http://www.cgu.gov.br/noticias/2016/04/controladoria-ge-
ral-da-uniao-atende-manifestacoes-de-ouvidoria-pelo-facebook>.

ordem. Ou seja, questões de atendimento 
de ouvidoria.

A Ouvidoria-Geral da União (OGU) é uma 
das quatro grandes unidades finalísticas 
da própria Controladoria-Geral da União, 
sendo o órgão responsável pela supervisão 
técnica das unidades de ouvidoria do 
Poder Executivo Federal5. Sabendo disso, a 
equipe de redes inevitavelmente fez uma 
associação do trabalho da OGU com os 
assuntos recebidos pelo inbox da página 
da CGU no Facebook.

Em fevereiro de 2014, marcamos nossa 
primeira conversa com a área técnica da 
Ouvidoria para propor uma parceria no 
atendimento das demandas que chegavam 
via redes sociais. Vale dizer que, na época, 

redes eram um assunto muito distante do cotidiano das 
atividades de ouvidoria. 

A proposta foi a seguinte: mensagens privadas do          
Facebook da CGU administradas em conjunto pela 
Assessoria de Comunicação (Ascom) e pela Ouvidoria- 
-Geral da União6. 

A comunicação ficou responsável pelos atendimentos 
mais simples e por fazer a triagem das demandas de 
ouvidoria. Após a triagem, a Ascom encaminha os 
nomes dos cidadãos para a OGU, que cadastra a 
demanda no sistema de ouvidoria da CGU, caso o 
cidadão tivesse interesse. O protocolo para acom-
panhamento, no sistema, já é fornecido ao cidadão 
pela própria mensagem privada do Facebook.

A inclusão das redes sociais nas rotinas de 
trabalho das ouvidorias de todo o país 

seria um grande avanço na prestação de 
um serviço digital de melhor qualidade 

para o cidadão.

Agora que as redes sociais se consolidaram 
como canal institucional, as unidades de 
comunicação dos órgãos públicos já 
perceberam a necessidade de equipe 
inteiramente dedicada à gestão desses 
canais³. Com a estruturação das áreas de 
redes, a construção de um relacionamento 
com os cidadãos deve ser um dos objetivos 
de qualquer instituição que busque a 
excelência nessas plataformas. E não existe 
relacionamento sem interação. Se um 
órgão público decidiu entrar em uma 
determinada rede social, ele deve agir como 
um usuário dessa rede. Sabemos que 
existem usuários mais e menos ativos, mas 
podemos considerar que o comportamento 

O PRIMEIRO PASSO FOI DADO

Em setembro de 2015, um ano e meio após a 
primeira reunião, conseguimos oficializar o 
serviço de atendimento de demandas de 
ouvidorias por mensagens privadas da 
página da CGU. A parceria entre Assessoria 
de Comunicação e Ouvidoria saía do campo 
das ideias. De lá para cá, já foram atendidos 
mais de 400 cidadãos que encaminharam 
demandas de ouvidoria pelo Facebook da 
Controladoria-Geral da União. 

O maior desafio encontrado foi sensibili-
zar os envolvidos de que as redes são 
um “novo canal de entrada” para o já 
existente sistema de ouvidoria da casa. 
Em vez de só orientarmos o internau-
ta a cadastrar sua demanda, agora, a 
CGU se oferece para realizar o cadas-
tro. O procedimento é extremamen-
te simples, e o retorno dos cidadãos 
tem sido positivo, pois invertemos 
a “lógica” de apenas encaminhá-lo 
para o sistema de ouvidoria do 
órgão.

Atualmente, o procedimento de atendimen-
to via Facebook já faz parte da rotina da 
equipe de redes sociais da CGU e da Ouvido-
ria-Geral da União. Já apresentamos a par-
ceria em alguns eventos de comunicação 
pública e também recebemos alguns 
órgãos que se interessaram no serviço.

Pessoalmente, acredito que já amadurece-
mos a parceria a ponto de apresentarmos 
o serviço em eventos específicos de ouvi-
doria pública. A inclusão das redes sociais 
nas rotinas de trabalho das ouvidorias de 
todo o país seria um grande avanço na 
prestação de um serviço digital de melhor 
qualidade para o cidadão. O primeiro 
passo já foi dado.
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ENTROU NA REDE: INTERAJA
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tentar resolver um problema pessoal. 
Nesse caso, acredito que o servidor tem o 

dever funcional de responder à questão 
indagada pelo cidadão, conforme dispõe a 
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Caso não seja possível resolver a demanda 
pelas redes, o servidor pode orientar o 
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que a questão seja analisada. Contudo, 
esse encaminhamento para o canal ade-
quado deve ser apenas uma entre as “n” 
respostas possíveis aos cidadãos, e não a 
única. A análise deve ser “caso a caso”, e o 
direcionamento não deve ser utilizado 
como forma de apenas “despachar” o cida-
dão.

Na CGU, nunca usamos agência de inter-
net para administrar nossos perfis. Logo, 
todas as atividades das redes, do planeja-
mento ao monitoramento, são realizadas 
por nossa enxuta equipe de três pessoas. 
Mesmo assim, nos empenhamos para res-
ponder as demandas que surgem nos 
comentários dos posts. Afinal, sabemos 
que o cidadão não é apenas o nosso públi-
co-alvo, mas, sobretudo, o “chefe”, pois 
paga nossos salários.
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assuntos sensíveis, como uma denúncia, 
por exemplo. Na CGU, após alguns anos de 
atendimento por mensagem privada do 
Facebook, observarmos um padrão no 
teor das mensagens recebidas. 

Uma pequena parte se tratava de atendi-
mentos mais simples, como a solicitação 
de alguma informação já disponível em 
nosso site, por exemplo, uma cartilha da 
Controladoria ou um relatório de fiscaliza-
ção em um município X. Contudo, a maio-
ria das manifestações aborda assuntos 
relacionados a denúncias, reclamações, 
solicitações, sugestões e elogios, nesta 

ordem. Ou seja, questões de atendimento 
de ouvidoria.

A Ouvidoria-Geral da União (OGU) é uma 
das quatro grandes unidades finalísticas 
da própria Controladoria-Geral da União, 
sendo o órgão responsável pela supervisão 
técnica das unidades de ouvidoria do 
Poder Executivo Federal5. Sabendo disso, a 
equipe de redes inevitavelmente fez uma 
associação do trabalho da OGU com os 
assuntos recebidos pelo inbox da página 
da CGU no Facebook.

Em fevereiro de 2014, marcamos nossa 
primeira conversa com a área técnica da 
Ouvidoria para propor uma parceria no 
atendimento das demandas que chegavam 
via redes sociais. Vale dizer que, na época, 

redes eram um assunto muito distante do cotidiano das 
atividades de ouvidoria. 

A proposta foi a seguinte: mensagens privadas do          
Facebook da CGU administradas em conjunto pela 
Assessoria de Comunicação (Ascom) e pela Ouvidoria- 
-Geral da União6. 

A comunicação ficou responsável pelos atendimentos 
mais simples e por fazer a triagem das demandas de 
ouvidoria. Após a triagem, a Ascom encaminha os 
nomes dos cidadãos para a OGU, que cadastra a 
demanda no sistema de ouvidoria da CGU, caso o 
cidadão tivesse interesse. O protocolo para acom-
panhamento, no sistema, já é fornecido ao cidadão 
pela própria mensagem privada do Facebook.

Agora que as redes sociais se consolidaram 
como canal institucional, as unidades de 
comunicação dos órgãos públicos já 
perceberam a necessidade de equipe 
inteiramente dedicada à gestão desses 
canais³. Com a estruturação das áreas de 
redes, a construção de um relacionamento 
com os cidadãos deve ser um dos objetivos 
de qualquer instituição que busque a 
excelência nessas plataformas. E não existe 
relacionamento sem interação. Se um 
órgão público decidiu entrar em uma 
determinada rede social, ele deve agir como 
um usuário dessa rede. Sabemos que 
existem usuários mais e menos ativos, mas 
podemos considerar que o comportamento 
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Em setembro de 2015, um ano e meio após a 
primeira reunião, conseguimos oficializar o 
serviço de atendimento de demandas de 
ouvidorias por mensagens privadas da 
página da CGU. A parceria entre Assessoria 
de Comunicação e Ouvidoria saía do campo 
das ideias. De lá para cá, já foram atendidos 
mais de 400 cidadãos que encaminharam 
demandas de ouvidoria pelo Facebook da 
Controladoria-Geral da União. 

O maior desafio encontrado foi sensibili-
zar os envolvidos de que as redes são 
um “novo canal de entrada” para o já 
existente sistema de ouvidoria da casa. 
Em vez de só orientarmos o internau-
ta a cadastrar sua demanda, agora, a 
CGU se oferece para realizar o cadas-
tro. O procedimento é extremamen-
te simples, e o retorno dos cidadãos 
tem sido positivo, pois invertemos 
a “lógica” de apenas encaminhá-lo 
para o sistema de ouvidoria do 
órgão.

Atualmente, o procedimento de atendimen-
to via Facebook já faz parte da rotina da 
equipe de redes sociais da CGU e da Ouvido-
ria-Geral da União. Já apresentamos a par-
ceria em alguns eventos de comunicação 
pública e também recebemos alguns 
órgãos que se interessaram no serviço.

Pessoalmente, acredito que já amadurece-
mos a parceria a ponto de apresentarmos 
o serviço em eventos específicos de ouvi-
doria pública. A inclusão das redes sociais 
nas rotinas de trabalho das ouvidorias de 
todo o país seria um grande avanço na 
prestação de um serviço digital de melhor 
qualidade para o cidadão. O primeiro 
passo já foi dado.
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SUSTENTABILIDADE 
ORGANIZACIONAL 
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Propósito: O presente artigo tem por finalidade esclarecer os conceitos envolvidos na 
sustentabilidade organizacional, bem como sua aplicabilidade nos setores empresarial e 
público.
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Resultados: Como trata-se de um estudo teórico, não apresenta resultados.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Responsabilidade Corporativa.
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Hoje, o termo sustentabilidade passou a 
ser aval para que as empresas aleguem 
coerência e relação entre as políticas e 
ações, refletindo nos seguintes aspectos: 
posturas, valores, relacionamentos e par-
cerias. 

Sabe-se que, para tanto, as empresas neces-
sitam ir além da consecução de ações que 
beneficiam o meio ambiente e o contexto 
social e econômico. 

Pode-se considerar que sustentabilidade é 
a constituição de igualdade na distribuição 
do bem-estar associada aos recursos natu-
rais e às empresas, quando estas buscam o 
equilíbrio entre as responsabilidades 
social, ambiental e econômica. Além disso, 
a sustentabilidade pode ser compreendida 
sob a ótica de procurar fazer melhor com 
menos, otimizando os recursos logísticos, e 
ter maior amplitude com fornecedores 
locais e processos mais enxutos em relação 

a recursos naturais.

Pojasek (2010) alerta que as empresas que 
não buscarem essas três responsabilidades 
como base na sustentabilidade de uma 
maneira operativa poderão, como conse-
quência, comprometer o negócio, afetando 
sua capacidade para 

Sustentabilidade é a 
constituição de igualdade

na distribuição do 
bem-estar
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-  Manter a reputação 

-  Atrair e reter os colaboradores e clientes; 

-  Manter trabalhador e produtividade dos 
recursos; 

- Atrair investimentos e outros recursos 
para melhorar vantagem competitiva;

- Lidar eficazmente com os reguladores e 
companhias de seguros.

Com isso, pode-se afirmar que, enquanto 
as empresas estiverem na “era industrial”, 
na qual estão acostumadas a pensar, agir e 
trabalhar, as soluções presas em paradig-
mas do extrair-produzir-descartar poucos 
avanços estarão direcionados para a sus-
tentabilidade.

A relação das empresas somente calcada 
na geração de lucros não está sendo mais 
suficiente. As políticas empresariais rela-
cionadas com a gestão ética, da diversida-
de cultural e das responsabilidades citadas 
estão assumindo um papel de grande 
importância em toda cadeia de valor, 
envolvendo fornecedores, consumidores e 
parceiros.

No cenário empresarial, evidencia-se a 
preocupação das organizações com a sus-
tentabilidade, podendo ser identificadas 
várias ações relacionadas às questões am-
bientais, sociais e econômicas. Segundo o 
Instituto Ethos (2010), em relação ao 
Índice de Sustentabilidade Empresarial 
(ISE) da BM&F Bovespa, 86% das empresas 
(participantes desde a criação do ISE) per-
ceberam melhorias na governança e no 
desempenho ambiental e 57% notaram 
melhoria no desempenho social. As outras 
empresas pesquisadas perceberam a 

enquanto as empresas estiverem 
na “era industrial”, na qual estão 

acostumadas a pensar, agir e 
trabalhar, as soluções presas em 
paradigmas do extrair-produzir-

-descartar poucos avanços 
estarão direcionados para a 

sustentabilidade.
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importância de participar do processo de 
admissão no ISE. 

Outro dado relevante refere-se a uma pes-
quisa realizada pelo Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) acerca do que pensavam as 
pequenas e médias empresas sobre sus-
tentabilidade. Constatou-se, em um uni-
verso de 3.912 empresas em todo o país, 
que 65% dos empresários possuem um 
conhecimento médio sobre sustentabilida-
de e 54% não identificam como oportuni-
dades de ganho nos negócios as ações rela-
cionadas à sustentabilidade. A pesquisa 
revelou outros dados importantes: os em-
presários já associam o tema com práticas 
ambientais, e 70% deles realizam coleta 
seletiva de lixo; 73% fazem controle de 
consumos de papel, 81% de água, 82% de 
energia e 66% de destinação de resíduos. 

Sachs (2009) aponta que a sustentabilida-
de não deve ser substituída pela interpre-
tação ambiental ou ecológica, mas sim 
levar em conta os aspectos éticos, ambien-
tais, econômicos, entre outros. A proposta 
básica do desenvolvimento sustentável 
coloca a responsabilidade em cada membro 
da sociedade que adote práticas que venham 
a contribuir significativamente em suas 
áreas de atuação. 

O mesmo ocorre com outros conceitos 
relacionados à sustentabilidade, como a 
filantropia e a responsabilidade corporati-
va.

A filantropia está sustentada em ações 
assistencialistas que objetivam contribuir 
para a sobrevivência de grupos sociais vul-
neráveis, assumidas pelas empresas por 
meio de doações a grupos e entidades. É 
possível considerar que a filantropia 
representa um estágio preparatório para o 
contexto mais amplo da responsabilidade 
social. Dessa forma, percebe-se que o fato 
de a empresa realizar ações sociais não a 
caracteriza como uma organização social-
mente responsável, concluem Pitombo, 
Pizzinatto e Giuliani (2014). Entretanto, 
esse tipo de ação, por muitas vezes, costu-
ma ser confundida com a responsabilidade 
social. 

A responsabilidade corporativa, por sua 
vez, é o envolvimento permanente das 
organizações com a qualidade ética nas 
relações da empresa com os seus stakehol-
ders. Trata-se de um processo contínuo 
que visa a alcançar um desenvolvimento 

“A proposta básica do desenvolvimento sustentável 
coloca a responsabilidade em cada membro da sociedade 

que adote práticas que venham a contribuir 
significativamente em suas áreas de atuação”.
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Figura 1– Dimensões da responsabilidade corporativa
Fonte: Gestão da Sustentabilidade e Responsabilidade Corporativa (2014, p.344)

socialmente responsável, econômico e ambientalmente sustentável, denominado Triple 
Botton Line. Isso significa trabalhar com ética nos negócios, responsabilidade social e res-
ponsabilidade ambiental. Na Figura 1 podem-se visualizar as dimensões dessa responsa-
bilidade.

a) Dimensão ética – é a análise referente ao 
comportamento da empresa (quais valores 
adota e como os promove e os difunde 
perante seus vários públicos).

b) Dimensão pragmática – como a empresa 
desenvolve suas ações sociais (qual é o 
foco, seus beneficiários, total de investi-
mentos, retorno obtido e resultados alcan-
çados).

c) Dimensão político-institucional – é a 
análise de como a empresa se relaciona 
com os seus diversos públicos-alvo (empre-
gados e dependentes, fornecedores, distri-
buidores, acionistas, comunidade e socie-
dade).

Em suma, quanto maior for a participação 
da empresa nessas três dimensões, maior e 
melhor será a gestão de sua responsabili-
dade corporativa. Pode-se dizer que uma 

empresa é socialmente responsável pela 
análise holística do padrão de comporta-
mento social, econômico, cultural e políti-
co adotado. 

A sustentabilidade é vista como uma abor-
dagem de negócios. Como tal, assume sua 
condição de fator estratégico na condução 
de negócios empresariais. Daí ser possível 
falar em estratégias empresariais susten-
táveis no contexto atual das empresas.

Barbieri e Cajazeira (2009) definem em-
presa sustentável como aquela “que pro-
cura incorporar os conceitos e objetivos 
relacionados com o desenvolvimento sus-
tentável em suas políticas e práticas de 
modo consciente”. Para a empresa, a incor-
poração dos objetivos relacionados ao 
desenvolvimento sustentável (social, am-
biental e econômico) significa adotar 
estratégias de negócios e atividades que 
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Figura 2– Sustentabilidade Organizacional
Fonte: Barbieri e Cajazeira ( 2009 p.71)

Responsabilidade
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Responsabilidade
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econômica

Triple Bottom Line SUSTENTABILIDADE

atendam às necessidades das empresas e dos seus stakeholders, enquanto protegem, sus-
tentam e aumentam os recursos humanos e naturais. Ou seja, a empresa torna-se res-
ponsável por essas dimensões organizacionais, como mostrado na Figura 2.

Na proposição da gestão da sustentabilida-
de empresarial, a administração das em-
presas deve também estar direcionada 
para a forma com que estabelece seus rela-
cionamentos com as organizações.

Empresas sustentáveis são reconhecidas 
por seus valores, materializados em ações, 
projetos e proposições evidenciados por 
meio de estratégias de comunicação e 
marketing com o objetivo de proporcionar 
visibilidade, credibilidade e, consequente-
mente, uma boa reputação na percepção 
de seus públicos de interesse, sejam eles 
consumidores ou não dessa empresa.

Pojasek (2010) afirma que se as empresas 
não buscarem as três responsabilidades, 

como base da sustentabilidade, em uma 
maneira operativa poderão, como conse-
quência, comprometer o negócio afetando 
sua capacidade para:

a) Manter a sua reputação; 

b) Atrair e reter os colaboradores e clien-
tes; 

c) Manter trabalhador e a produtividade 
dos recursos; 

d) Atrair investimentos e outros recursos 
para melhorar vantagem competitiva; e 

e) Lidar eficazmente com os reguladores e 
companhias de seguros.
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Figura 3– Sustentabilidade e responsabilidade corporativa.
Fonte: Adaptado de Hernandes (2014, p. 34)
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A grande sabedoria empresarial 
consiste na preocupação com o 

futuro dos negócios.

Para Hernandes (2014, p.32), 

a sustentabilidade organizacional é o equilíbrio entre a orientação interna por resultados 
e a pressão externa por minimização dos impactos sociais e ambientais e por um compor-
tamento ético, estabelecendo fronteiras para a atuação da organização, definindo princí-
pios e gerando padrões de estruturação, processos, gestão, orientados para a perenidade 
dos relacionamentos, a harmonia e justiça social e a preservação do ecossistema.

Ou seja, serão direcionadas para as ações estratégias em direção ao mercado. Ainda o 
mesmo autor pontua que a sustentabilidade organizacional é o objetivo, e a responsabili-
dade corporativa é a estratégia como representado na Figura 3.

Para a empresa, a condução de uma gestão 
estratégica assume proporções considerá-
veis para que o conjunto de decisões e 
ações oriente o desempenho de uma orga-
nização a longo prazo. Sintetizando, a 
estratégia corporativa tem por assunto a 
eleição de um rumo para a empresa como 
um todo. (PITOMBO e PIZZINATTO, 
2005).

Atualmente no universo organizacional 
não se concebem ações sem serem planeja-
das, principalmente quando estas estão no 
cerne da questão sobre a sustentabilidade 
onde o envolvimento sobre valores torna-
-se fator preponderante para a gestão 
tanto em nível de benefícios para as em-
presas quanto para a sociedade.

A grande sabedoria empresarial consiste 
na preocupação com o futuro dos negócios, 
mas na contrapartida tem-se o desafio de 
entender e controlar esse universo com-
plexo.

Caminhando nessa direção em que a socie-
dade torna-se mais participativa e crítica 
muitos serão os horizontes a serem visua-
lizados no contexto estratégico. 
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As organizações sustentáveis devem orientar suas ações para alcançar os objetivos atendendo 
simultaneamente os critérios da equidade social, prudência ecológica e eficiência econômica. 
Em outras palavras, as ações relacionadas ao âmbito social das organizações focadas na 
sustentabilidade devem convergir para o tripé do desenvolvimento sustentável

Diante do exposto percebe-se que o termo 
sustentabilidade organizacional ainda 
carece de esclarecimentos, pois este é 
visto como várias terminologias. Diante 
desse cenário, a disseminação dos concei-
tos, bem como de sua aplicabilidade, tor-
na-se a cada dia mais significativo para 
assim serem melhor aplicado e melhor 
incorporado pelas organizações indepen-
dentemente do setor a qual pertence.

Se estivermos direcionando nosso olhar 
para o setor público, aos conceitos e abor-
dagem que perneiam a sustentabilidade 
organizacional terá sua ênfase nos meios 
e maneiras como serão trabalhadas, pois 
os objetivos traçados deverão estar sus-
tentados nos propósitos, na missão e na 
visão interligando todas as conduções 
estabelecidas em benefício da sociedade. 

Para tal, uma visão holística torna-se 
imperativa às conduções das ações na sus-
tentabilidade organizacional, dessa ma-
neira elas se posicionam como uma opor-
tunidade e um grande desafio para o 
entendimento e incorporação.
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Resumo: A negociação e a mediação, métodos autocompositivos de resolução de conflitos, 
inserem-se no contexto do movimento mundial de acesso à Justiça, precisamente na 
“terceira onda” ou “terceiro estágio”. A Resolução nº 118/2014 do CNMP, que instituiu a 
Política Nacional de Incentivo à Autocomposição, atribui ao Ministério Público a 
implementação e adoção de mecanismos de autocomposição, dentre as quais a 
negociação, mediação e conciliação. Nos precisos termos do novo Código de Processo Civil 
brasileiro, caberá ao Ministério Público, institucionalmente e por seus membros e 
servidores, estimular a negociação, mediação e conciliação inclusive no curso do processo 
judicial, vale dizer, esta diretriz deverá ser observada necessariamente, e sempre que 
possível, em outros espaços de atuação ministerial, especialmente na condução de 
inquéritos civis. Neste cenário, os inquéritos civis não são mais meros instrumentos 
destinados a viabilizar o exercício responsável da ação civil pública, eis que se 
transformaram em procedimentos orientados e vocacionados prioritariamente à 
formalização do consenso em seara extrajudicial.

Luciano Badini

sobre a negociação para
o Ministério Público

Reflexões Recentemente foi formalizado acordo de 
cooperação técnica entre o Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, por 
meio do Núcleo de Resolução de Conflitos 
Ambientais (NUCAM/MPMG) e do 
Centro de Pesquisa em Direito e Meio Am-
biente (CDMA) da Escola de Direito da 
Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janei-
ro (FGV Direito Rio), destinado a permitir 
a publicação de obra com resultados de 
projeto de pesquisa sobre “Resolução Con-
sensual de Conflitos Ambientais”.

A rigor, vasto e estruturado questionário 
foi submetido aos membros do MPMG, e 
os resultados obtidos, de certa forma, 
revelam posicionamentos e reflexões cor-
rentes do Ministério Público brasileiro, a 
exemplo do que observamos em ações 
educacionais presenciais destinadas a 
membros e servidores dos MPs em todo o 
país.

Em síntese, na perspectiva de 98,1% dos 
431 promotores de Justiça mineiros que 
responderam ao questionário apresentado 
pela FGV, a solução extrajudicial do confli-
to ambiental afigura-se mais adequada 
que a via judicial de resolução do litígio, 
sendo certo que 93,5% já celebraram os 
chamados termos de ajustamento de con-
duta (TAC) ou participaram da formaliza-
ção de acordos judiciais.

Todavia, apenas 40,05% dos agentes polí-
ticos que participaram da enquete revela-
ram ter participado de ação educacional, 
ainda que breve, com a temática da nego-
ciação de conflitos.

Há de se registrar que, em 2009, iniciou-se 
no MPMG a capacitação dos membros em 
negociação de conflitos, razão pela qual, 

Há uma clara e manifesta influência da 
terceira onda no II Pacto Republicano do 
Estado brasileiro por sistema de Justiça 
mais acessível, ágil e efetivo, firmado pelos 
Presidentes dos três Poderes da República 
em abril de 2009, que consagra o compro-

Em conclusão, para a consolidação da 
terceira onda de acesso à Justiça no Brasil, 
algumas medidas simples, mas eficazes, 
podem e devem ser internalizadas por 
aqueles que desejam uma Justiça mais 
célere, eficiente, inclusiva e democrática, 
quais sejam: a) a capacitação dos operado-
res do Direito em técnicas de mediação e 
negociação de conflitos, uma vez que 
temos, até hoje no Brasil, uma formação 
acadêmica marcadamente voltada e 
orientada ao fomento do litígio; b) o reco-
nhecimento de que acesso à Justiça não é 
acesso ao litígio, mas à solução deste com 
eficiência e agilidade, mediante a utiliza-
ção de métodos autocompositivos, que não 
devem ser considerados como uma alter-
nativa secundária à Justiça formal, mas 

Em regra, os agentes políticos e adminis-
trativos do MP brasileiro tem uma visão 
negativa do “conflito”, associando-o à 
divergência, lide, briga, desgaste, guerra, 
sofrimento, dor.

Diversamente, a moderna teoria do confli-
to sugere que este tem aspectos positivos e 
pouco explorados, a exemplo da prevenção 
da estagnação, estímulo aos interesses e 
curiosidades, é, em síntese, “a raiz das mu-
danças pessoais e sociais”, na clássica 
expressão de Morton Deutsch (“The Reso-
lution of Conflicts”, Yale University Press, 
1973).

Seguramente orientado por esses aspectos 
positivos e pelo fato de o Ministério Públi-
co ter se transformado, no último quarto 
de século, numa instituição indutora de 
políticas públicas e, como tal, inserida no 
contexto dos mais diversos e sensíveis 
conflitos nacionais, o Conselho Nacional 

A negociação e mediação, métodos auto-
compositivos de resolução de conflitos, inse-
rem-se no contexto do movimento mundial 
de acesso à Justiça, precisamente na “tercei-
ra onda” ou “terceiro estágio”.

Em síntese, em meados da década de 1970, 
o jurista Mauro Cappelletti, Professor de 
Direito das Universidades de Florença e 
Stanford, estudou a temática do acesso à 
Justiça no mundo, formatando, com cola-
boradores de cerca de 25 países, o chama-
do “Projeto Florença”, que resultou no 
atual “Movimento de Acesso à Justiça” e 
revolucionou o Direito de vários países, 
inclusive o brasileiro.

As soluções encontradas por este grupo 
seleto de juristas, liderados por                     
Cappelletti, foram dispostas nas chamadas 
“ondas de acesso à Justiça”.

A primeira onda, relembremos, relativa à 
assistência judiciária aos mais carentes, 
teve amplo reflexo no Brasil, com a criação 
e estruturação das Defensorias Públicas, 
por exemplo.

acredita-se, o percentual dos que jamais 
foram sensibilizados ou informados sobre 
métodos de negociação ou mediação seja 
ainda mais elevado, eis que o interesse 
institucional por esta temática tem se 
revelado recentemente e, em regra, incen-
tivado pelo advento do novo Código de 
Processo Civil.

Ora, naturalmente, tem-se que a par do 
reconhecimento da relevância e prioriza-
ção da solução extrajudicial – notadamen-
te em determinadas searas, como a da 
defesa do meio ambiente – não há forma-
ção adequada em métodos eficientes desti-
nados à construção do acordo ou, quiçá, ao 
resgate do diálogo entre as partes do con-
flito.

Referida carência não é apenas dos inte-
grantes do MP brasileiro mas, seguramen-
te, vivenciada pelos nossos operadores do 
Direito, cuja formação acadêmica original 
é orientada ao fomento do litígio, e não à 
solução destes com qualidade e eficiência, 
fato que revela um dos motivos que con-
tribuem para a significativa – e sempre 
crescente – marca de 95 milhões de pro-
cessos pendentes de julgamento no Brasil, 
apurados pelo Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ, 2013).

A segunda onda preocupou-se com a 
representação em Juízo dos interesses 
difusos e coletivos. Em nosso país, o 
Ministério Público assumiu o protagonis-
mo na implementação do segundo estágio 
de acesso à Justiça ao titularizar a proposi-
tura de ações civis públicas para amparar, 
salvaguardar e viabilizar o exercício de 
direitos difusos consagrados no texto 
constitucional.

Pois bem, o Ministério Público, genuíno 
produto da segunda onda, hoje é reconhe-
cidamente o legitimado que mais se utiliza 
das ações coletivas no Brasil e que, propor-
cionalmente, maior êxito alcança.

Ocorre, contudo, que vivenciamos atual-
mente o terceiro estágio (ou terceira onda) 
do movimento de acesso à Justiça, que é 
bem mais amplo e direciona-se ao chama-
do “enfoque global de acesso à Justiça”, no 
qual inserem-se “a conciliação e mediação 
como instrumentos para a simplificação e 
resolução de litígios”, conforme antecipou o 
Prof. Cappelletti há quatro décadas.

misso de “fortalecer a mediação e concilia-
ção, estimulando a resolução de conflitos 
por meios autocompositivos, voltados à 
maior pacificação social e menor judiciali-
zação”.

como via igualmente preferencial destina-
da ao tratamento adequado de conflitos; c) 
o uso do inquérito civil não mais como 
mero instrumento destinado ao exercício 
responsável da ação civil pública, mas 
como instrumento vocacionado à formali-
zação do consenso em seara extrajudicial.

Este é, portanto, o momento histórico de 
legitimação e reconhecimento dos meios 
autocompositivos de solução de conflitos, 
que seguramente permitirá, em breve, que 
não se confunda celeridade com superfi-
cialidade; negociação, com negociata; efici-
ência, com processo formal e adversativo; 
capacidade para o diálogo, com cumplici-
dade.
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resolução de litígios”, conforme antecipou o 
Prof. Cappelletti há quatro décadas.

misso de “fortalecer a mediação e concilia-
ção, estimulando a resolução de conflitos 
por meios autocompositivos, voltados à 
maior pacificação social e menor judiciali-
zação”.

como via igualmente preferencial destina-
da ao tratamento adequado de conflitos; c) 
o uso do inquérito civil não mais como 
mero instrumento destinado ao exercício 
responsável da ação civil pública, mas 
como instrumento vocacionado à formali-
zação do consenso em seara extrajudicial.

Este é, portanto, o momento histórico de 
legitimação e reconhecimento dos meios 
autocompositivos de solução de conflitos, 
que seguramente permitirá, em breve, que 
não se confunda celeridade com superfi-
cialidade; negociação, com negociata; efici-
ência, com processo formal e adversativo; 
capacidade para o diálogo, com cumplici-
dade.
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Recentemente foi formalizado acordo de 
cooperação técnica entre o Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, por 
meio do Núcleo de Resolução de Conflitos 
Ambientais (NUCAM/MPMG) e do 
Centro de Pesquisa em Direito e Meio Am-
biente (CDMA) da Escola de Direito da 
Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janei-
ro (FGV Direito Rio), destinado a permitir 
a publicação de obra com resultados de 
projeto de pesquisa sobre “Resolução Con-
sensual de Conflitos Ambientais”.

A rigor, vasto e estruturado questionário 
foi submetido aos membros do MPMG, e 
os resultados obtidos, de certa forma, 
revelam posicionamentos e reflexões cor-
rentes do Ministério Público brasileiro, a 
exemplo do que observamos em ações 
educacionais presenciais destinadas a 
membros e servidores dos MPs em todo o 
país.

Em síntese, na perspectiva de 98,1% dos 
431 promotores de Justiça mineiros que 
responderam ao questionário apresentado 
pela FGV, a solução extrajudicial do confli-
to ambiental afigura-se mais adequada 
que a via judicial de resolução do litígio, 
sendo certo que 93,5% já celebraram os 
chamados termos de ajustamento de con-
duta (TAC) ou participaram da formaliza-
ção de acordos judiciais.

Todavia, apenas 40,05% dos agentes polí-
ticos que participaram da enquete revela-
ram ter participado de ação educacional, 
ainda que breve, com a temática da nego-
ciação de conflitos.

Há de se registrar que, em 2009, iniciou-se 
no MPMG a capacitação dos membros em 
negociação de conflitos, razão pela qual, 

Há uma clara e manifesta influência da 
terceira onda no II Pacto Republicano do 
Estado brasileiro por sistema de Justiça 
mais acessível, ágil e efetivo, firmado pelos 
Presidentes dos três Poderes da República 
em abril de 2009, que consagra o compro-

Em conclusão, para a consolidação da 
terceira onda de acesso à Justiça no Brasil, 
algumas medidas simples, mas eficazes, 
podem e devem ser internalizadas por 
aqueles que desejam uma Justiça mais 
célere, eficiente, inclusiva e democrática, 
quais sejam: a) a capacitação dos operado-
res do Direito em técnicas de mediação e 
negociação de conflitos, uma vez que 
temos, até hoje no Brasil, uma formação 
acadêmica marcadamente voltada e 
orientada ao fomento do litígio; b) o reco-
nhecimento de que acesso à Justiça não é 
acesso ao litígio, mas à solução deste com 
eficiência e agilidade, mediante a utiliza-
ção de métodos autocompositivos, que não 
devem ser considerados como uma alter-
nativa secundária à Justiça formal, mas 

Em regra, os agentes políticos e adminis-
trativos do MP brasileiro tem uma visão 
negativa do “conflito”, associando-o à 
divergência, lide, briga, desgaste, guerra, 
sofrimento, dor.

Diversamente, a moderna teoria do confli-
to sugere que este tem aspectos positivos e 
pouco explorados, a exemplo da prevenção 
da estagnação, estímulo aos interesses e 
curiosidades, é, em síntese, “a raiz das mu-
danças pessoais e sociais”, na clássica 
expressão de Morton Deutsch (“The Reso-
lution of Conflicts”, Yale University Press, 
1973).

Seguramente orientado por esses aspectos 
positivos e pelo fato de o Ministério Públi-
co ter se transformado, no último quarto 
de século, numa instituição indutora de 
políticas públicas e, como tal, inserida no 
contexto dos mais diversos e sensíveis 
conflitos nacionais, o Conselho Nacional 

A negociação e mediação, métodos auto-
compositivos de resolução de conflitos, inse-
rem-se no contexto do movimento mundial 
de acesso à Justiça, precisamente na “tercei-
ra onda” ou “terceiro estágio”.

Em síntese, em meados da década de 1970, 
o jurista Mauro Cappelletti, Professor de 
Direito das Universidades de Florença e 
Stanford, estudou a temática do acesso à 
Justiça no mundo, formatando, com cola-
boradores de cerca de 25 países, o chama-
do “Projeto Florença”, que resultou no 
atual “Movimento de Acesso à Justiça” e 
revolucionou o Direito de vários países, 
inclusive o brasileiro.

As soluções encontradas por este grupo 
seleto de juristas, liderados por                     
Cappelletti, foram dispostas nas chamadas 
“ondas de acesso à Justiça”.

A primeira onda, relembremos, relativa à 
assistência judiciária aos mais carentes, 
teve amplo reflexo no Brasil, com a criação 
e estruturação das Defensorias Públicas, 
por exemplo.

AS ONDAS DE ACESSO À JUSTIÇA

(...) o Ministério Público, genuíno produto da segunda onda, hoje é 
reconhecidamente o legitimado que mais se utiliza das ações coletivas 

no Brasil e que, proporcionalmente, maior êxito alcança.

acredita-se, o percentual dos que jamais 
foram sensibilizados ou informados sobre 
métodos de negociação ou mediação seja 
ainda mais elevado, eis que o interesse 
institucional por esta temática tem se 
revelado recentemente e, em regra, incen-
tivado pelo advento do novo Código de 
Processo Civil.

Ora, naturalmente, tem-se que a par do 
reconhecimento da relevância e prioriza-
ção da solução extrajudicial – notadamen-
te em determinadas searas, como a da 
defesa do meio ambiente – não há forma-
ção adequada em métodos eficientes desti-
nados à construção do acordo ou, quiçá, ao 
resgate do diálogo entre as partes do con-
flito.

Referida carência não é apenas dos inte-
grantes do MP brasileiro mas, seguramen-
te, vivenciada pelos nossos operadores do 
Direito, cuja formação acadêmica original 
é orientada ao fomento do litígio, e não à 
solução destes com qualidade e eficiência, 
fato que revela um dos motivos que con-
tribuem para a significativa – e sempre 
crescente – marca de 95 milhões de pro-
cessos pendentes de julgamento no Brasil, 
apurados pelo Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ, 2013).

A segunda onda preocupou-se com a 
representação em Juízo dos interesses 
difusos e coletivos. Em nosso país, o 
Ministério Público assumiu o protagonis-
mo na implementação do segundo estágio 
de acesso à Justiça ao titularizar a proposi-
tura de ações civis públicas para amparar, 
salvaguardar e viabilizar o exercício de 
direitos difusos consagrados no texto 
constitucional.

Pois bem, o Ministério Público, genuíno 
produto da segunda onda, hoje é reconhe-
cidamente o legitimado que mais se utiliza 
das ações coletivas no Brasil e que, propor-
cionalmente, maior êxito alcança.

Ocorre, contudo, que vivenciamos atual-
mente o terceiro estágio (ou terceira onda) 
do movimento de acesso à Justiça, que é 
bem mais amplo e direciona-se ao chama-
do “enfoque global de acesso à Justiça”, no 
qual inserem-se “a conciliação e mediação 
como instrumentos para a simplificação e 
resolução de litígios”, conforme antecipou o 
Prof. Cappelletti há quatro décadas.

misso de “fortalecer a mediação e concilia-
ção, estimulando a resolução de conflitos 
por meios autocompositivos, voltados à 
maior pacificação social e menor judiciali-
zação”.

como via igualmente preferencial destina-
da ao tratamento adequado de conflitos; c) 
o uso do inquérito civil não mais como 
mero instrumento destinado ao exercício 
responsável da ação civil pública, mas 
como instrumento vocacionado à formali-
zação do consenso em seara extrajudicial.

Este é, portanto, o momento histórico de 
legitimação e reconhecimento dos meios 
autocompositivos de solução de conflitos, 
que seguramente permitirá, em breve, que 
não se confunda celeridade com superfi-
cialidade; negociação, com negociata; efici-
ência, com processo formal e adversativo; 
capacidade para o diálogo, com cumplici-
dade.
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Recentemente foi formalizado acordo de 
cooperação técnica entre o Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, por 
meio do Núcleo de Resolução de Conflitos 
Ambientais (NUCAM/MPMG) e do 
Centro de Pesquisa em Direito e Meio Am-
biente (CDMA) da Escola de Direito da 
Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janei-
ro (FGV Direito Rio), destinado a permitir 
a publicação de obra com resultados de 
projeto de pesquisa sobre “Resolução Con-
sensual de Conflitos Ambientais”.

A rigor, vasto e estruturado questionário 
foi submetido aos membros do MPMG, e 
os resultados obtidos, de certa forma, 
revelam posicionamentos e reflexões cor-
rentes do Ministério Público brasileiro, a 
exemplo do que observamos em ações 
educacionais presenciais destinadas a 
membros e servidores dos MPs em todo o 
país.

Em síntese, na perspectiva de 98,1% dos 
431 promotores de Justiça mineiros que 
responderam ao questionário apresentado 
pela FGV, a solução extrajudicial do confli-
to ambiental afigura-se mais adequada 
que a via judicial de resolução do litígio, 
sendo certo que 93,5% já celebraram os 
chamados termos de ajustamento de con-
duta (TAC) ou participaram da formaliza-
ção de acordos judiciais.

Todavia, apenas 40,05% dos agentes polí-
ticos que participaram da enquete revela-
ram ter participado de ação educacional, 
ainda que breve, com a temática da nego-
ciação de conflitos.

Há de se registrar que, em 2009, iniciou-se 
no MPMG a capacitação dos membros em 
negociação de conflitos, razão pela qual, 

Há uma clara e manifesta influência da 
terceira onda no II Pacto Republicano do 
Estado brasileiro por sistema de Justiça 
mais acessível, ágil e efetivo, firmado pelos 
Presidentes dos três Poderes da República 
em abril de 2009, que consagra o compro-

Em conclusão, para a consolidação da 
terceira onda de acesso à Justiça no Brasil, 
algumas medidas simples, mas eficazes, 
podem e devem ser internalizadas por 
aqueles que desejam uma Justiça mais 
célere, eficiente, inclusiva e democrática, 
quais sejam: a) a capacitação dos operado-
res do Direito em técnicas de mediação e 
negociação de conflitos, uma vez que 
temos, até hoje no Brasil, uma formação 
acadêmica marcadamente voltada e 
orientada ao fomento do litígio; b) o reco-
nhecimento de que acesso à Justiça não é 
acesso ao litígio, mas à solução deste com 
eficiência e agilidade, mediante a utiliza-
ção de métodos autocompositivos, que não 
devem ser considerados como uma alter-
nativa secundária à Justiça formal, mas 

Em regra, os agentes políticos e adminis-
trativos do MP brasileiro tem uma visão 
negativa do “conflito”, associando-o à 
divergência, lide, briga, desgaste, guerra, 
sofrimento, dor.

Diversamente, a moderna teoria do confli-
to sugere que este tem aspectos positivos e 
pouco explorados, a exemplo da prevenção 
da estagnação, estímulo aos interesses e 
curiosidades, é, em síntese, “a raiz das mu-
danças pessoais e sociais”, na clássica 
expressão de Morton Deutsch (“The Reso-
lution of Conflicts”, Yale University Press, 
1973).

Seguramente orientado por esses aspectos 
positivos e pelo fato de o Ministério Públi-
co ter se transformado, no último quarto 
de século, numa instituição indutora de 
políticas públicas e, como tal, inserida no 
contexto dos mais diversos e sensíveis 
conflitos nacionais, o Conselho Nacional 

do Ministério Público (CNMP) editou a 
Resolução nº 118, de 1º de dezembro de 
2014, que instituiu a “Política Nacional de 
Incentivo à Autocomposição no âmbito do 
Ministério Público”.

A referida política tem algumas finalida-
des claras como, por exemplo, viabilizar a 
capacitação em métodos autocompositivos 
de membros e servidores forjados num 
ambiente acadêmico que estimula o litígio; 
acompanhamento estatístico; mapeamen-
to de boas práticas; realização de pesquisas 
e inclusão da temática da autocomposição 
em concursos de ingresso para membros e 
servidores da Instituição.

Sem embargo, a Resolução CNMP nº 
118/2014 recomendou a implementação, 
nas unidades e ramos do MP, dos chama-
dos Núcleos Permanentes de Incentivo à 
Autocomposição que deverão definir for-
mato, carga horária e conteúdo de ações 

A negociação e mediação, métodos auto-
compositivos de resolução de conflitos, inse-
rem-se no contexto do movimento mundial 
de acesso à Justiça, precisamente na “tercei-
ra onda” ou “terceiro estágio”.

Em síntese, em meados da década de 1970, 
o jurista Mauro Cappelletti, Professor de 
Direito das Universidades de Florença e 
Stanford, estudou a temática do acesso à 
Justiça no mundo, formatando, com cola-
boradores de cerca de 25 países, o chama-
do “Projeto Florença”, que resultou no 
atual “Movimento de Acesso à Justiça” e 
revolucionou o Direito de vários países, 
inclusive o brasileiro.

As soluções encontradas por este grupo 
seleto de juristas, liderados por                     
Cappelletti, foram dispostas nas chamadas 
“ondas de acesso à Justiça”.

A primeira onda, relembremos, relativa à 
assistência judiciária aos mais carentes, 
teve amplo reflexo no Brasil, com a criação 
e estruturação das Defensorias Públicas, 
por exemplo.

MODERNA TEORIA DO CONFLITO E O MP

acredita-se, o percentual dos que jamais 
foram sensibilizados ou informados sobre 
métodos de negociação ou mediação seja 
ainda mais elevado, eis que o interesse 
institucional por esta temática tem se 
revelado recentemente e, em regra, incen-
tivado pelo advento do novo Código de 
Processo Civil.

Ora, naturalmente, tem-se que a par do 
reconhecimento da relevância e prioriza-
ção da solução extrajudicial – notadamen-
te em determinadas searas, como a da 
defesa do meio ambiente – não há forma-
ção adequada em métodos eficientes desti-
nados à construção do acordo ou, quiçá, ao 
resgate do diálogo entre as partes do con-
flito.

Referida carência não é apenas dos inte-
grantes do MP brasileiro mas, seguramen-
te, vivenciada pelos nossos operadores do 
Direito, cuja formação acadêmica original 
é orientada ao fomento do litígio, e não à 
solução destes com qualidade e eficiência, 
fato que revela um dos motivos que con-
tribuem para a significativa – e sempre 
crescente – marca de 95 milhões de pro-
cessos pendentes de julgamento no Brasil, 
apurados pelo Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ, 2013).

A segunda onda preocupou-se com a 
representação em Juízo dos interesses 
difusos e coletivos. Em nosso país, o 
Ministério Público assumiu o protagonis-
mo na implementação do segundo estágio 
de acesso à Justiça ao titularizar a proposi-
tura de ações civis públicas para amparar, 
salvaguardar e viabilizar o exercício de 
direitos difusos consagrados no texto 
constitucional.

Pois bem, o Ministério Público, genuíno 
produto da segunda onda, hoje é reconhe-
cidamente o legitimado que mais se utiliza 
das ações coletivas no Brasil e que, propor-
cionalmente, maior êxito alcança.

Ocorre, contudo, que vivenciamos atual-
mente o terceiro estágio (ou terceira onda) 
do movimento de acesso à Justiça, que é 
bem mais amplo e direciona-se ao chama-
do “enfoque global de acesso à Justiça”, no 
qual inserem-se “a conciliação e mediação 
como instrumentos para a simplificação e 
resolução de litígios”, conforme antecipou o 
Prof. Cappelletti há quatro décadas.

misso de “fortalecer a mediação e concilia-
ção, estimulando a resolução de conflitos 
por meios autocompositivos, voltados à 
maior pacificação social e menor judiciali-
zação”.

como via igualmente preferencial destina-
da ao tratamento adequado de conflitos; c) 
o uso do inquérito civil não mais como 
mero instrumento destinado ao exercício 
responsável da ação civil pública, mas 
como instrumento vocacionado à formali-
zação do consenso em seara extrajudicial.

Este é, portanto, o momento histórico de 
legitimação e reconhecimento dos meios 
autocompositivos de solução de conflitos, 
que seguramente permitirá, em breve, que 
não se confunda celeridade com superfi-
cialidade; negociação, com negociata; efici-
ência, com processo formal e adversativo; 
capacidade para o diálogo, com cumplici-
dade.
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Recentemente foi formalizado acordo de 
cooperação técnica entre o Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, por 
meio do Núcleo de Resolução de Conflitos 
Ambientais (NUCAM/MPMG) e do 
Centro de Pesquisa em Direito e Meio Am-
biente (CDMA) da Escola de Direito da 
Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janei-
ro (FGV Direito Rio), destinado a permitir 
a publicação de obra com resultados de 
projeto de pesquisa sobre “Resolução Con-
sensual de Conflitos Ambientais”.

A rigor, vasto e estruturado questionário 
foi submetido aos membros do MPMG, e 
os resultados obtidos, de certa forma, 
revelam posicionamentos e reflexões cor-
rentes do Ministério Público brasileiro, a 
exemplo do que observamos em ações 
educacionais presenciais destinadas a 
membros e servidores dos MPs em todo o 
país.

Em síntese, na perspectiva de 98,1% dos 
431 promotores de Justiça mineiros que 
responderam ao questionário apresentado 
pela FGV, a solução extrajudicial do confli-
to ambiental afigura-se mais adequada 
que a via judicial de resolução do litígio, 
sendo certo que 93,5% já celebraram os 
chamados termos de ajustamento de con-
duta (TAC) ou participaram da formaliza-
ção de acordos judiciais.

Todavia, apenas 40,05% dos agentes polí-
ticos que participaram da enquete revela-
ram ter participado de ação educacional, 
ainda que breve, com a temática da nego-
ciação de conflitos.

Há de se registrar que, em 2009, iniciou-se 
no MPMG a capacitação dos membros em 
negociação de conflitos, razão pela qual, 

Há uma clara e manifesta influência da 
terceira onda no II Pacto Republicano do 
Estado brasileiro por sistema de Justiça 
mais acessível, ágil e efetivo, firmado pelos 
Presidentes dos três Poderes da República 
em abril de 2009, que consagra o compro-

Em conclusão, para a consolidação da 
terceira onda de acesso à Justiça no Brasil, 
algumas medidas simples, mas eficazes, 
podem e devem ser internalizadas por 
aqueles que desejam uma Justiça mais 
célere, eficiente, inclusiva e democrática, 
quais sejam: a) a capacitação dos operado-
res do Direito em técnicas de mediação e 
negociação de conflitos, uma vez que 
temos, até hoje no Brasil, uma formação 
acadêmica marcadamente voltada e 
orientada ao fomento do litígio; b) o reco-
nhecimento de que acesso à Justiça não é 
acesso ao litígio, mas à solução deste com 
eficiência e agilidade, mediante a utiliza-
ção de métodos autocompositivos, que não 
devem ser considerados como uma alter-
nativa secundária à Justiça formal, mas 

Em regra, os agentes políticos e adminis-
trativos do MP brasileiro tem uma visão 
negativa do “conflito”, associando-o à 
divergência, lide, briga, desgaste, guerra, 
sofrimento, dor.

Diversamente, a moderna teoria do confli-
to sugere que este tem aspectos positivos e 
pouco explorados, a exemplo da prevenção 
da estagnação, estímulo aos interesses e 
curiosidades, é, em síntese, “a raiz das mu-
danças pessoais e sociais”, na clássica 
expressão de Morton Deutsch (“The Reso-
lution of Conflicts”, Yale University Press, 
1973).

Seguramente orientado por esses aspectos 
positivos e pelo fato de o Ministério Públi-
co ter se transformado, no último quarto 
de século, numa instituição indutora de 
políticas públicas e, como tal, inserida no 
contexto dos mais diversos e sensíveis 
conflitos nacionais, o Conselho Nacional 

educacionais destinadas à capacitação em autocomposição e formação de mediadores, 
implementação de sistema de registro e estatística, inclusão da temática da autocomposi-
ção em concursos de ingresso para membros e servidores da Instituição.

A Resolução nº 118/2014 do CNMP, que 
instituiu a Política Nacional de Incentivo à 
Autocomposição, atribui ao Ministério 
Público brasileiro a implementação e adoção 
de mecanismos de autocomposição, dentre 
os quais negociação, mediação, conciliação, 
processo restaurativo e convenções proces-
suais.

Inicialmente, tem-se por necessário um 
breve registro, notadamente num cenário 
assustador de um processo para cada dois 
cidadãos brasileiros: os métodos autocom-
positivos não devem ser considerados 
como alternativa secundária à Justiça 
formal, mas como via igualmente prefe-
rencial destinada ao tratamento adequado 
de conflitos. 

Resta incontroverso que o ato normativo 
em tela apresenta um rosário de virtudes, 
destacando-se a sedimentação e rígida 
distinção conceitual entre negociação, me-
diação e conciliação.

Não raro, observa-se certa imprecisão 
conceitual, com a utilização indistinta e 
inadequada de tais termos para as mais 
diversas situações vivenciadas na rotina 
da (moderna) atuação institucional.

Ocorre, contudo, que a apontada impreci-
são terminológica resta, atualmente, supe-
rada, não se aceitando, doravante, equívo-
cos tão comuns observados em manifesta-
ções orais ou formais de membros e servi-
dores da Instituição.

A negociação e mediação, métodos auto-
compositivos de resolução de conflitos, inse-
rem-se no contexto do movimento mundial 
de acesso à Justiça, precisamente na “tercei-
ra onda” ou “terceiro estágio”.

Em síntese, em meados da década de 1970, 
o jurista Mauro Cappelletti, Professor de 
Direito das Universidades de Florença e 
Stanford, estudou a temática do acesso à 
Justiça no mundo, formatando, com cola-
boradores de cerca de 25 países, o chama-
do “Projeto Florença”, que resultou no 
atual “Movimento de Acesso à Justiça” e 
revolucionou o Direito de vários países, 
inclusive o brasileiro.

As soluções encontradas por este grupo 
seleto de juristas, liderados por                     
Cappelletti, foram dispostas nas chamadas 
“ondas de acesso à Justiça”.

A primeira onda, relembremos, relativa à 
assistência judiciária aos mais carentes, 
teve amplo reflexo no Brasil, com a criação 
e estruturação das Defensorias Públicas, 
por exemplo.

Com efeito, a contribuir para o rigor con-
ceitual, perfilha-se à Resolução nº 
118/2014, o “Manual de Negociação e Me-
diação para Membros do Ministério Públi-
co”, obra produzida pelo Conselho Nacio-
nal do Ministério Público (CNMP), Minis-
tério da Justiça – por meio da Secretaria de 
Reforma do Judiciário e Escola Nacional 
de Mediação (ENAM) –, e pelo Colégio de 
Diretores de Escolas e Centros de Estudos 
e Aperfeiçoamento Funcional do Brasil 
(CDEMP).

(...) os métodos 
autocompositivos não 

devem ser considerados 
como alternativa 

secundária à Justiça 
formal, mas como via 

igualmente preferencial 
destinada ao tratamento 

adequado de conflitos.

NEGOCIAÇÃO, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO NA 
RESOLUÇÃO CNMP Nº 118/2014

acredita-se, o percentual dos que jamais 
foram sensibilizados ou informados sobre 
métodos de negociação ou mediação seja 
ainda mais elevado, eis que o interesse 
institucional por esta temática tem se 
revelado recentemente e, em regra, incen-
tivado pelo advento do novo Código de 
Processo Civil.

Ora, naturalmente, tem-se que a par do 
reconhecimento da relevância e prioriza-
ção da solução extrajudicial – notadamen-
te em determinadas searas, como a da 
defesa do meio ambiente – não há forma-
ção adequada em métodos eficientes desti-
nados à construção do acordo ou, quiçá, ao 
resgate do diálogo entre as partes do con-
flito.

Referida carência não é apenas dos inte-
grantes do MP brasileiro mas, seguramen-
te, vivenciada pelos nossos operadores do 
Direito, cuja formação acadêmica original 
é orientada ao fomento do litígio, e não à 
solução destes com qualidade e eficiência, 
fato que revela um dos motivos que con-
tribuem para a significativa – e sempre 
crescente – marca de 95 milhões de pro-
cessos pendentes de julgamento no Brasil, 
apurados pelo Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ, 2013).

A segunda onda preocupou-se com a 
representação em Juízo dos interesses 
difusos e coletivos. Em nosso país, o 
Ministério Público assumiu o protagonis-
mo na implementação do segundo estágio 
de acesso à Justiça ao titularizar a proposi-
tura de ações civis públicas para amparar, 
salvaguardar e viabilizar o exercício de 
direitos difusos consagrados no texto 
constitucional.

Pois bem, o Ministério Público, genuíno 
produto da segunda onda, hoje é reconhe-
cidamente o legitimado que mais se utiliza 
das ações coletivas no Brasil e que, propor-
cionalmente, maior êxito alcança.

Ocorre, contudo, que vivenciamos atual-
mente o terceiro estágio (ou terceira onda) 
do movimento de acesso à Justiça, que é 
bem mais amplo e direciona-se ao chama-
do “enfoque global de acesso à Justiça”, no 
qual inserem-se “a conciliação e mediação 
como instrumentos para a simplificação e 
resolução de litígios”, conforme antecipou o 
Prof. Cappelletti há quatro décadas.

misso de “fortalecer a mediação e concilia-
ção, estimulando a resolução de conflitos 
por meios autocompositivos, voltados à 
maior pacificação social e menor judiciali-
zação”.

como via igualmente preferencial destina-
da ao tratamento adequado de conflitos; c) 
o uso do inquérito civil não mais como 
mero instrumento destinado ao exercício 
responsável da ação civil pública, mas 
como instrumento vocacionado à formali-
zação do consenso em seara extrajudicial.

Este é, portanto, o momento histórico de 
legitimação e reconhecimento dos meios 
autocompositivos de solução de conflitos, 
que seguramente permitirá, em breve, que 
não se confunda celeridade com superfi-
cialidade; negociação, com negociata; efici-
ência, com processo formal e adversativo; 
capacidade para o diálogo, com cumplici-
dade.

Observe-se, inicialmente, que o Capítulo 
III da Resolução nº 118/2015 foi destinado 
às “Práticas Autocompositivas no âmbito 
do Ministério Público”, reservando-se a 
“Seção I” à “Negociação”.
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Recentemente foi formalizado acordo de 
cooperação técnica entre o Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, por 
meio do Núcleo de Resolução de Conflitos 
Ambientais (NUCAM/MPMG) e do 
Centro de Pesquisa em Direito e Meio Am-
biente (CDMA) da Escola de Direito da 
Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janei-
ro (FGV Direito Rio), destinado a permitir 
a publicação de obra com resultados de 
projeto de pesquisa sobre “Resolução Con-
sensual de Conflitos Ambientais”.

A rigor, vasto e estruturado questionário 
foi submetido aos membros do MPMG, e 
os resultados obtidos, de certa forma, 
revelam posicionamentos e reflexões cor-
rentes do Ministério Público brasileiro, a 
exemplo do que observamos em ações 
educacionais presenciais destinadas a 
membros e servidores dos MPs em todo o 
país.

Em síntese, na perspectiva de 98,1% dos 
431 promotores de Justiça mineiros que 
responderam ao questionário apresentado 
pela FGV, a solução extrajudicial do confli-
to ambiental afigura-se mais adequada 
que a via judicial de resolução do litígio, 
sendo certo que 93,5% já celebraram os 
chamados termos de ajustamento de con-
duta (TAC) ou participaram da formaliza-
ção de acordos judiciais.

Todavia, apenas 40,05% dos agentes polí-
ticos que participaram da enquete revela-
ram ter participado de ação educacional, 
ainda que breve, com a temática da nego-
ciação de conflitos.

Há de se registrar que, em 2009, iniciou-se 
no MPMG a capacitação dos membros em 
negociação de conflitos, razão pela qual, 

Há uma clara e manifesta influência da 
terceira onda no II Pacto Republicano do 
Estado brasileiro por sistema de Justiça 
mais acessível, ágil e efetivo, firmado pelos 
Presidentes dos três Poderes da República 
em abril de 2009, que consagra o compro-

Em conclusão, para a consolidação da 
terceira onda de acesso à Justiça no Brasil, 
algumas medidas simples, mas eficazes, 
podem e devem ser internalizadas por 
aqueles que desejam uma Justiça mais 
célere, eficiente, inclusiva e democrática, 
quais sejam: a) a capacitação dos operado-
res do Direito em técnicas de mediação e 
negociação de conflitos, uma vez que 
temos, até hoje no Brasil, uma formação 
acadêmica marcadamente voltada e 
orientada ao fomento do litígio; b) o reco-
nhecimento de que acesso à Justiça não é 
acesso ao litígio, mas à solução deste com 
eficiência e agilidade, mediante a utiliza-
ção de métodos autocompositivos, que não 
devem ser considerados como uma alter-
nativa secundária à Justiça formal, mas 

Em regra, os agentes políticos e adminis-
trativos do MP brasileiro tem uma visão 
negativa do “conflito”, associando-o à 
divergência, lide, briga, desgaste, guerra, 
sofrimento, dor.

Diversamente, a moderna teoria do confli-
to sugere que este tem aspectos positivos e 
pouco explorados, a exemplo da prevenção 
da estagnação, estímulo aos interesses e 
curiosidades, é, em síntese, “a raiz das mu-
danças pessoais e sociais”, na clássica 
expressão de Morton Deutsch (“The Reso-
lution of Conflicts”, Yale University Press, 
1973).

Seguramente orientado por esses aspectos 
positivos e pelo fato de o Ministério Públi-
co ter se transformado, no último quarto 
de século, numa instituição indutora de 
políticas públicas e, como tal, inserida no 
contexto dos mais diversos e sensíveis 
conflitos nacionais, o Conselho Nacional 

A negociação e mediação, métodos auto-
compositivos de resolução de conflitos, inse-
rem-se no contexto do movimento mundial 
de acesso à Justiça, precisamente na “tercei-
ra onda” ou “terceiro estágio”.

Em síntese, em meados da década de 1970, 
o jurista Mauro Cappelletti, Professor de 
Direito das Universidades de Florença e 
Stanford, estudou a temática do acesso à 
Justiça no mundo, formatando, com cola-
boradores de cerca de 25 países, o chama-
do “Projeto Florença”, que resultou no 
atual “Movimento de Acesso à Justiça” e 
revolucionou o Direito de vários países, 
inclusive o brasileiro.

As soluções encontradas por este grupo 
seleto de juristas, liderados por                     
Cappelletti, foram dispostas nas chamadas 
“ondas de acesso à Justiça”.

A primeira onda, relembremos, relativa à 
assistência judiciária aos mais carentes, 
teve amplo reflexo no Brasil, com a criação 
e estruturação das Defensorias Públicas, 
por exemplo.

O MP atua como 
autêntico negociador, 
compondo, diretamente 
com o responsável pela 

lesão ou ameaça, a 
solução jurídica 

destinada a assegurar a 
efetividade dos direitos 

em questão.

Não foi por mero acaso que a “negociação” 
inaugurou o referido capítulo: houve a 
intenção deliberada de realçar a importân-
cia desta modalidade de prática autocompo-
sitiva para os integrantes do MP.

O art. 8º, caput, da Resolução nº 118/2014 
recomenda a negociação para “as controvér-
sias ou conflitos em que o Ministério Público 
possa atuar como parte na defesa de direitos e 
interesses da sociedade, em razão de sua con-
dição de representante adequado e legitimado 
coletivo universal”.

Há uma indisfarçável prevenção, em nosso 
meio, quanto ao termo “negociação”, even-
tualmente por ser confundido com “nego-
ciata” ou “transação”, o que remeteria à 
falsa ideia de mútuas e ilimitadas conces-
sões.

Tecnicamente, contudo, consoante reco-
menda o art. 8º, denomina-se “negociação” 
o processo de autocomposição do conflito 
em que o Ministério Público atua como 
parte na defesa de direitos e interesses 
sociais, como não raro observa-se, e.g., nas 
searas de defesa do meio ambiente e do 
consumidor.

acredita-se, o percentual dos que jamais 
foram sensibilizados ou informados sobre 
métodos de negociação ou mediação seja 
ainda mais elevado, eis que o interesse 
institucional por esta temática tem se 
revelado recentemente e, em regra, incen-
tivado pelo advento do novo Código de 
Processo Civil.

Ora, naturalmente, tem-se que a par do 
reconhecimento da relevância e prioriza-
ção da solução extrajudicial – notadamen-
te em determinadas searas, como a da 
defesa do meio ambiente – não há forma-
ção adequada em métodos eficientes desti-
nados à construção do acordo ou, quiçá, ao 
resgate do diálogo entre as partes do con-
flito.

Referida carência não é apenas dos inte-
grantes do MP brasileiro mas, seguramen-
te, vivenciada pelos nossos operadores do 
Direito, cuja formação acadêmica original 
é orientada ao fomento do litígio, e não à 
solução destes com qualidade e eficiência, 
fato que revela um dos motivos que con-
tribuem para a significativa – e sempre 
crescente – marca de 95 milhões de pro-
cessos pendentes de julgamento no Brasil, 
apurados pelo Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ, 2013).

A segunda onda preocupou-se com a 
representação em Juízo dos interesses 
difusos e coletivos. Em nosso país, o 
Ministério Público assumiu o protagonis-
mo na implementação do segundo estágio 
de acesso à Justiça ao titularizar a proposi-
tura de ações civis públicas para amparar, 
salvaguardar e viabilizar o exercício de 
direitos difusos consagrados no texto 
constitucional.

Pois bem, o Ministério Público, genuíno 
produto da segunda onda, hoje é reconhe-
cidamente o legitimado que mais se utiliza 
das ações coletivas no Brasil e que, propor-
cionalmente, maior êxito alcança.

Ocorre, contudo, que vivenciamos atual-
mente o terceiro estágio (ou terceira onda) 
do movimento de acesso à Justiça, que é 
bem mais amplo e direciona-se ao chama-
do “enfoque global de acesso à Justiça”, no 
qual inserem-se “a conciliação e mediação 
como instrumentos para a simplificação e 
resolução de litígios”, conforme antecipou o 
Prof. Cappelletti há quatro décadas.

misso de “fortalecer a mediação e concilia-
ção, estimulando a resolução de conflitos 
por meios autocompositivos, voltados à 
maior pacificação social e menor judiciali-
zação”.

como via igualmente preferencial destina-
da ao tratamento adequado de conflitos; c) 
o uso do inquérito civil não mais como 
mero instrumento destinado ao exercício 
responsável da ação civil pública, mas 
como instrumento vocacionado à formali-
zação do consenso em seara extrajudicial.

Este é, portanto, o momento histórico de 
legitimação e reconhecimento dos meios 
autocompositivos de solução de conflitos, 
que seguramente permitirá, em breve, que 
não se confunda celeridade com superfi-
cialidade; negociação, com negociata; efici-
ência, com processo formal e adversativo; 
capacidade para o diálogo, com cumplici-
dade.

A rigor, portanto, consoante leciona o 
Prof. Alexandre Amaral Gavronsky (“Ma-
nual de Negociação e Mediação para 
Membros do Ministério Público”, 2014, p. 
150), na tutela coletiva, “o MP atua como 
autêntico negociador, compondo, direta-
mente com o responsável pela lesão ou 
ameaça, a solução jurídica destinada a 
assegurar a efetividade dos direitos em 
questão”.

Com efeito, conclui Gavronsky (op. cit., p. 
153), “é sem dúvida possível a negociação 
em tutela coletiva sem que haja disposição 
sobre direitos coletivos pelos legitimados a 
defendê-los, residindo o equívoco funda-
mental, justamente, na confusão entre 
esta negociação e a transação do direito 
civil”.

Este, na verdade, parece ser o ponto essen-
cial a ser superado: a “confusão” e, em con-
sequência, a prevenção e resistência à 
utilização de terminologia, agora institu-
cionalmente reconhecida como adequada 
para definir o processo de autocomposição 
do conflito em que o Ministério Público 
atua como parte na defesa de direitos ou 
interesses sociais.

No mesmo sentido, aliás, a lição de Marce-
lo Pedroso Goulart que, em obra de consul-
ta obrigatória (“Elementos para uma 
Teoria Geral do Ministério Público”, Arraes 
Editores, 2013, pp. 202/203), destaca que o 
Ministério Público Resolutivo,

ao politizar sua atuação, ocupa novos 
espaços, habilita-se como negociação e 
indutor de políticas públicas, age integra-
damente e em rede com os demais sujeitos 
políticos coletivos nos mais diversos níveis 
– local, regional, intraestatal, estatal, 
regional supraestatal e global. O Judiciário 
torna-se espaço excepcional de sua atua-
ção.
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Recentemente foi formalizado acordo de 
cooperação técnica entre o Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, por 
meio do Núcleo de Resolução de Conflitos 
Ambientais (NUCAM/MPMG) e do 
Centro de Pesquisa em Direito e Meio Am-
biente (CDMA) da Escola de Direito da 
Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janei-
ro (FGV Direito Rio), destinado a permitir 
a publicação de obra com resultados de 
projeto de pesquisa sobre “Resolução Con-
sensual de Conflitos Ambientais”.

A rigor, vasto e estruturado questionário 
foi submetido aos membros do MPMG, e 
os resultados obtidos, de certa forma, 
revelam posicionamentos e reflexões cor-
rentes do Ministério Público brasileiro, a 
exemplo do que observamos em ações 
educacionais presenciais destinadas a 
membros e servidores dos MPs em todo o 
país.

Em síntese, na perspectiva de 98,1% dos 
431 promotores de Justiça mineiros que 
responderam ao questionário apresentado 
pela FGV, a solução extrajudicial do confli-
to ambiental afigura-se mais adequada 
que a via judicial de resolução do litígio, 
sendo certo que 93,5% já celebraram os 
chamados termos de ajustamento de con-
duta (TAC) ou participaram da formaliza-
ção de acordos judiciais.

Todavia, apenas 40,05% dos agentes polí-
ticos que participaram da enquete revela-
ram ter participado de ação educacional, 
ainda que breve, com a temática da nego-
ciação de conflitos.

Há de se registrar que, em 2009, iniciou-se 
no MPMG a capacitação dos membros em 
negociação de conflitos, razão pela qual, 

Há uma clara e manifesta influência da 
terceira onda no II Pacto Republicano do 
Estado brasileiro por sistema de Justiça 
mais acessível, ágil e efetivo, firmado pelos 
Presidentes dos três Poderes da República 
em abril de 2009, que consagra o compro-

Em conclusão, para a consolidação da 
terceira onda de acesso à Justiça no Brasil, 
algumas medidas simples, mas eficazes, 
podem e devem ser internalizadas por 
aqueles que desejam uma Justiça mais 
célere, eficiente, inclusiva e democrática, 
quais sejam: a) a capacitação dos operado-
res do Direito em técnicas de mediação e 
negociação de conflitos, uma vez que 
temos, até hoje no Brasil, uma formação 
acadêmica marcadamente voltada e 
orientada ao fomento do litígio; b) o reco-
nhecimento de que acesso à Justiça não é 
acesso ao litígio, mas à solução deste com 
eficiência e agilidade, mediante a utiliza-
ção de métodos autocompositivos, que não 
devem ser considerados como uma alter-
nativa secundária à Justiça formal, mas 

Em regra, os agentes políticos e adminis-
trativos do MP brasileiro tem uma visão 
negativa do “conflito”, associando-o à 
divergência, lide, briga, desgaste, guerra, 
sofrimento, dor.

Diversamente, a moderna teoria do confli-
to sugere que este tem aspectos positivos e 
pouco explorados, a exemplo da prevenção 
da estagnação, estímulo aos interesses e 
curiosidades, é, em síntese, “a raiz das mu-
danças pessoais e sociais”, na clássica 
expressão de Morton Deutsch (“The Reso-
lution of Conflicts”, Yale University Press, 
1973).

Seguramente orientado por esses aspectos 
positivos e pelo fato de o Ministério Públi-
co ter se transformado, no último quarto 
de século, numa instituição indutora de 
políticas públicas e, como tal, inserida no 
contexto dos mais diversos e sensíveis 
conflitos nacionais, o Conselho Nacional 

A negociação e mediação, métodos auto-
compositivos de resolução de conflitos, inse-
rem-se no contexto do movimento mundial 
de acesso à Justiça, precisamente na “tercei-
ra onda” ou “terceiro estágio”.

Em síntese, em meados da década de 1970, 
o jurista Mauro Cappelletti, Professor de 
Direito das Universidades de Florença e 
Stanford, estudou a temática do acesso à 
Justiça no mundo, formatando, com cola-
boradores de cerca de 25 países, o chama-
do “Projeto Florença”, que resultou no 
atual “Movimento de Acesso à Justiça” e 
revolucionou o Direito de vários países, 
inclusive o brasileiro.

As soluções encontradas por este grupo 
seleto de juristas, liderados por                     
Cappelletti, foram dispostas nas chamadas 
“ondas de acesso à Justiça”.

A primeira onda, relembremos, relativa à 
assistência judiciária aos mais carentes, 
teve amplo reflexo no Brasil, com a criação 
e estruturação das Defensorias Públicas, 
por exemplo.

Ora, ainda que aparentemente exaustivo, 
é sempre oportuno reafirmar, especial-
mente na terceira onda de acesso à Justiça 
– para cuja implementação impõe-se a 
superação da tradicional resistência inter-
na das Instituições aos meios autocompo-
sitivos –, que não se confunde negociação 
com negociata; eficiência, com processo 
formal e adversativo; capacidade para o 
diálogo, com cumplicidade.

Diversa, a mediação, que é destinada, na 
forma do art. 9º da Resolução nº 118/2014, 
para a solução de controvérsias ou confli-
tos que envolvam relações jurídicas nas 
quais se afigura importante a “direta e 
voluntária ação de ambas as partes diver-
gentes”.

Em síntese, portanto, trata-se de mecanismo 
de autocomposição assistida em que um 
terceiro, imparcial e neutro, auxilia as partes 
envolvidas no conflito a construir uma 
avença mutuamente satisfatória.

Não bastasse, a conciliação, segundo 
expressa orientação da Resolução nº 
118/2014 (art. 11), destina-se aos conflitos 
“que envolvam direitos ou interesses nas 
áreas de atuação do Ministério Público como 
órgão interveniente e nos quais sejam neces-
sárias intervenções propondo soluções para 
a resolução das controvérsias ou dos confli-
tos”.

acredita-se, o percentual dos que jamais 
foram sensibilizados ou informados sobre 
métodos de negociação ou mediação seja 
ainda mais elevado, eis que o interesse 
institucional por esta temática tem se 
revelado recentemente e, em regra, incen-
tivado pelo advento do novo Código de 
Processo Civil.

Ora, naturalmente, tem-se que a par do 
reconhecimento da relevância e prioriza-
ção da solução extrajudicial – notadamen-
te em determinadas searas, como a da 
defesa do meio ambiente – não há forma-
ção adequada em métodos eficientes desti-
nados à construção do acordo ou, quiçá, ao 
resgate do diálogo entre as partes do con-
flito.

Referida carência não é apenas dos inte-
grantes do MP brasileiro mas, seguramen-
te, vivenciada pelos nossos operadores do 
Direito, cuja formação acadêmica original 
é orientada ao fomento do litígio, e não à 
solução destes com qualidade e eficiência, 
fato que revela um dos motivos que con-
tribuem para a significativa – e sempre 
crescente – marca de 95 milhões de pro-
cessos pendentes de julgamento no Brasil, 
apurados pelo Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ, 2013).

A segunda onda preocupou-se com a 
representação em Juízo dos interesses 
difusos e coletivos. Em nosso país, o 
Ministério Público assumiu o protagonis-
mo na implementação do segundo estágio 
de acesso à Justiça ao titularizar a proposi-
tura de ações civis públicas para amparar, 
salvaguardar e viabilizar o exercício de 
direitos difusos consagrados no texto 
constitucional.

Pois bem, o Ministério Público, genuíno 
produto da segunda onda, hoje é reconhe-
cidamente o legitimado que mais se utiliza 
das ações coletivas no Brasil e que, propor-
cionalmente, maior êxito alcança.

Ocorre, contudo, que vivenciamos atual-
mente o terceiro estágio (ou terceira onda) 
do movimento de acesso à Justiça, que é 
bem mais amplo e direciona-se ao chama-
do “enfoque global de acesso à Justiça”, no 
qual inserem-se “a conciliação e mediação 
como instrumentos para a simplificação e 
resolução de litígios”, conforme antecipou o 
Prof. Cappelletti há quatro décadas.

misso de “fortalecer a mediação e concilia-
ção, estimulando a resolução de conflitos 
por meios autocompositivos, voltados à 
maior pacificação social e menor judiciali-
zação”.

como via igualmente preferencial destina-
da ao tratamento adequado de conflitos; c) 
o uso do inquérito civil não mais como 
mero instrumento destinado ao exercício 
responsável da ação civil pública, mas 
como instrumento vocacionado à formali-
zação do consenso em seara extrajudicial.

Este é, portanto, o momento histórico de 
legitimação e reconhecimento dos meios 
autocompositivos de solução de conflitos, 
que seguramente permitirá, em breve, que 
não se confunda celeridade com superfi-
cialidade; negociação, com negociata; efici-
ência, com processo formal e adversativo; 
capacidade para o diálogo, com cumplici-
dade.

Em resumo, a conciliação não é estruturada como a mediação, além do que o conciliador 
faz propostas para o acordo, diversamente do mediador, que estimula, fomenta, utiliza 
instrumentos e ferramentas para que os envolvidos construam, por si, o acordo satisfató-
rio para as partes.
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Recentemente foi formalizado acordo de 
cooperação técnica entre o Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, por 
meio do Núcleo de Resolução de Conflitos 
Ambientais (NUCAM/MPMG) e do 
Centro de Pesquisa em Direito e Meio Am-
biente (CDMA) da Escola de Direito da 
Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janei-
ro (FGV Direito Rio), destinado a permitir 
a publicação de obra com resultados de 
projeto de pesquisa sobre “Resolução Con-
sensual de Conflitos Ambientais”.

A rigor, vasto e estruturado questionário 
foi submetido aos membros do MPMG, e 
os resultados obtidos, de certa forma, 
revelam posicionamentos e reflexões cor-
rentes do Ministério Público brasileiro, a 
exemplo do que observamos em ações 
educacionais presenciais destinadas a 
membros e servidores dos MPs em todo o 
país.

Em síntese, na perspectiva de 98,1% dos 
431 promotores de Justiça mineiros que 
responderam ao questionário apresentado 
pela FGV, a solução extrajudicial do confli-
to ambiental afigura-se mais adequada 
que a via judicial de resolução do litígio, 
sendo certo que 93,5% já celebraram os 
chamados termos de ajustamento de con-
duta (TAC) ou participaram da formaliza-
ção de acordos judiciais.

Todavia, apenas 40,05% dos agentes polí-
ticos que participaram da enquete revela-
ram ter participado de ação educacional, 
ainda que breve, com a temática da nego-
ciação de conflitos.

Há de se registrar que, em 2009, iniciou-se 
no MPMG a capacitação dos membros em 
negociação de conflitos, razão pela qual, 

Há uma clara e manifesta influência da 
terceira onda no II Pacto Republicano do 
Estado brasileiro por sistema de Justiça 
mais acessível, ágil e efetivo, firmado pelos 
Presidentes dos três Poderes da República 
em abril de 2009, que consagra o compro-

Em conclusão, para a consolidação da 
terceira onda de acesso à Justiça no Brasil, 
algumas medidas simples, mas eficazes, 
podem e devem ser internalizadas por 
aqueles que desejam uma Justiça mais 
célere, eficiente, inclusiva e democrática, 
quais sejam: a) a capacitação dos operado-
res do Direito em técnicas de mediação e 
negociação de conflitos, uma vez que 
temos, até hoje no Brasil, uma formação 
acadêmica marcadamente voltada e 
orientada ao fomento do litígio; b) o reco-
nhecimento de que acesso à Justiça não é 
acesso ao litígio, mas à solução deste com 
eficiência e agilidade, mediante a utiliza-
ção de métodos autocompositivos, que não 
devem ser considerados como uma alter-
nativa secundária à Justiça formal, mas 

Em regra, os agentes políticos e adminis-
trativos do MP brasileiro tem uma visão 
negativa do “conflito”, associando-o à 
divergência, lide, briga, desgaste, guerra, 
sofrimento, dor.

Diversamente, a moderna teoria do confli-
to sugere que este tem aspectos positivos e 
pouco explorados, a exemplo da prevenção 
da estagnação, estímulo aos interesses e 
curiosidades, é, em síntese, “a raiz das mu-
danças pessoais e sociais”, na clássica 
expressão de Morton Deutsch (“The Reso-
lution of Conflicts”, Yale University Press, 
1973).

Seguramente orientado por esses aspectos 
positivos e pelo fato de o Ministério Públi-
co ter se transformado, no último quarto 
de século, numa instituição indutora de 
políticas públicas e, como tal, inserida no 
contexto dos mais diversos e sensíveis 
conflitos nacionais, o Conselho Nacional 

A negociação e mediação, métodos auto-
compositivos de resolução de conflitos, inse-
rem-se no contexto do movimento mundial 
de acesso à Justiça, precisamente na “tercei-
ra onda” ou “terceiro estágio”.

Em síntese, em meados da década de 1970, 
o jurista Mauro Cappelletti, Professor de 
Direito das Universidades de Florença e 
Stanford, estudou a temática do acesso à 
Justiça no mundo, formatando, com cola-
boradores de cerca de 25 países, o chama-
do “Projeto Florença”, que resultou no 
atual “Movimento de Acesso à Justiça” e 
revolucionou o Direito de vários países, 
inclusive o brasileiro.

As soluções encontradas por este grupo 
seleto de juristas, liderados por                     
Cappelletti, foram dispostas nas chamadas 
“ondas de acesso à Justiça”.

A primeira onda, relembremos, relativa à 
assistência judiciária aos mais carentes, 
teve amplo reflexo no Brasil, com a criação 
e estruturação das Defensorias Públicas, 
por exemplo.

O NOVO CPC E O MINISTÉRIO PÚBLICO

O incentivo à internalização e populariza-
ção dos meios autocompositivos apresen-
ta-se como um dos manifestos objetivos do 
novo Código de Processo Civil brasileiro 
(NCPC), desiderato evidenciado em diver-
sas passagens do referido diploma proces-
sual.

De feito, o art. 3º, caput, NCPC, consagra o 
chamado “Princípio da Inafastabilidade da 
Jurisdição” ao prescrever que “não se 
excluirá da apreciação jurisdicional 
ameaça ou lesão a direito”. 

A Constituição Federal (CF) de 1988, aliás, 
já previa o mencionado princípio, com 
uma sutil distinção: enquanto a CF refere-
-se à apreciação do Poder Judiciário, o 
NCPC remete à “apreciação jurisdicional”, 
decerto em razão da ênfase conferida pelo 
novo Código aos métodos autocompositi-
vos.

Deveras, o art. 3º, § 2º, NCPC estabelece 
que o Estado promoverá, “sempre que pos-
sível”, a solução consensual dos conflitos.

É bem de ver que o art. 3º encontra-se 
inserido no capítulo destinado às normas 
fundamentais do Processo Civil e, como 
corolário, tem-se que os preceitos e diretri-
zes insertas neste capítulo orientam toda a 
interpretação, notadamente a teleológica, 
do novel caderno processual.

Nesta quadra, o art. 3º, § 3º, NCPC merece 
especial destaque para os agentes políticos 
e administrativos do Ministério Público 
brasileiro, ao estabelecer que a “concilia-
ção, a mediação e outros métodos de solução 
consensual de conflitos, deverão ser estimu-
lados por juízes, advogados, defensores 
públicos e membros do Ministério Público, 
inclusive no curso do processo judicial”.

Naturalmente, o referido dispositivo legal 
há de ser aplicado à “negociação”, por esta 
se inserir, naturalmente, entre os “outros 
métodos de solução consensual de confli-
tos”.

Sem embargo, no rol de práticas autocom-
positivas no âmbito do Ministério Público 
elencadas no Capítulo III da Resolução nº 
118/2014 do CNMP, restam formalmente 
reconhecidas a negociação, mediação, con-
ciliação, práticas restaurativas e conven-
ções processuais.

Em suma, portanto, caberá ao Ministério 
Público, institucionalmente e por seus 
membros e servidores, estimular a nego-
ciação, mediação e conciliação inclusive no 
curso do processo judicial, vale dizer, esta 
diretriz deverá ser observada necessaria-
mente, e sempre que possível, em outros 
espaços de atuação ministerial, especial-
mente na condução de inquéritos civis.

Tradicionalmente, registre-se, os inquéri-
tos civis – ou os procedimentos adminis-
trativos, preliminares, preparatórios –, 

acredita-se, o percentual dos que jamais 
foram sensibilizados ou informados sobre 
métodos de negociação ou mediação seja 
ainda mais elevado, eis que o interesse 
institucional por esta temática tem se 
revelado recentemente e, em regra, incen-
tivado pelo advento do novo Código de 
Processo Civil.

Ora, naturalmente, tem-se que a par do 
reconhecimento da relevância e prioriza-
ção da solução extrajudicial – notadamen-
te em determinadas searas, como a da 
defesa do meio ambiente – não há forma-
ção adequada em métodos eficientes desti-
nados à construção do acordo ou, quiçá, ao 
resgate do diálogo entre as partes do con-
flito.

Referida carência não é apenas dos inte-
grantes do MP brasileiro mas, seguramen-
te, vivenciada pelos nossos operadores do 
Direito, cuja formação acadêmica original 
é orientada ao fomento do litígio, e não à 
solução destes com qualidade e eficiência, 
fato que revela um dos motivos que con-
tribuem para a significativa – e sempre 
crescente – marca de 95 milhões de pro-
cessos pendentes de julgamento no Brasil, 
apurados pelo Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ, 2013).

A segunda onda preocupou-se com a 
representação em Juízo dos interesses 
difusos e coletivos. Em nosso país, o 
Ministério Público assumiu o protagonis-
mo na implementação do segundo estágio 
de acesso à Justiça ao titularizar a proposi-
tura de ações civis públicas para amparar, 
salvaguardar e viabilizar o exercício de 
direitos difusos consagrados no texto 
constitucional.

Pois bem, o Ministério Público, genuíno 
produto da segunda onda, hoje é reconhe-
cidamente o legitimado que mais se utiliza 
das ações coletivas no Brasil e que, propor-
cionalmente, maior êxito alcança.

Ocorre, contudo, que vivenciamos atual-
mente o terceiro estágio (ou terceira onda) 
do movimento de acesso à Justiça, que é 
bem mais amplo e direciona-se ao chama-
do “enfoque global de acesso à Justiça”, no 
qual inserem-se “a conciliação e mediação 
como instrumentos para a simplificação e 
resolução de litígios”, conforme antecipou o 
Prof. Cappelletti há quatro décadas.

misso de “fortalecer a mediação e concilia-
ção, estimulando a resolução de conflitos 
por meios autocompositivos, voltados à 
maior pacificação social e menor judiciali-
zação”.

como via igualmente preferencial destina-
da ao tratamento adequado de conflitos; c) 
o uso do inquérito civil não mais como 
mero instrumento destinado ao exercício 
responsável da ação civil pública, mas 
como instrumento vocacionado à formali-
zação do consenso em seara extrajudicial.

Este é, portanto, o momento histórico de 
legitimação e reconhecimento dos meios 
autocompositivos de solução de conflitos, 
que seguramente permitirá, em breve, que 
não se confunda celeridade com superfi-
cialidade; negociação, com negociata; efici-
ência, com processo formal e adversativo; 
capacidade para o diálogo, com cumplici-
dade.

Caberá ao Ministério 
Público, institucionalmente 

e por seus membros e 
servidores, estimular a 
negociação, mediação e 
conciliação inclusive no 

curso do processo judicial.
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Recentemente foi formalizado acordo de 
cooperação técnica entre o Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, por 
meio do Núcleo de Resolução de Conflitos 
Ambientais (NUCAM/MPMG) e do 
Centro de Pesquisa em Direito e Meio Am-
biente (CDMA) da Escola de Direito da 
Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janei-
ro (FGV Direito Rio), destinado a permitir 
a publicação de obra com resultados de 
projeto de pesquisa sobre “Resolução Con-
sensual de Conflitos Ambientais”.

A rigor, vasto e estruturado questionário 
foi submetido aos membros do MPMG, e 
os resultados obtidos, de certa forma, 
revelam posicionamentos e reflexões cor-
rentes do Ministério Público brasileiro, a 
exemplo do que observamos em ações 
educacionais presenciais destinadas a 
membros e servidores dos MPs em todo o 
país.

Em síntese, na perspectiva de 98,1% dos 
431 promotores de Justiça mineiros que 
responderam ao questionário apresentado 
pela FGV, a solução extrajudicial do confli-
to ambiental afigura-se mais adequada 
que a via judicial de resolução do litígio, 
sendo certo que 93,5% já celebraram os 
chamados termos de ajustamento de con-
duta (TAC) ou participaram da formaliza-
ção de acordos judiciais.

Todavia, apenas 40,05% dos agentes polí-
ticos que participaram da enquete revela-
ram ter participado de ação educacional, 
ainda que breve, com a temática da nego-
ciação de conflitos.

Há de se registrar que, em 2009, iniciou-se 
no MPMG a capacitação dos membros em 
negociação de conflitos, razão pela qual, 

Há uma clara e manifesta influência da 
terceira onda no II Pacto Republicano do 
Estado brasileiro por sistema de Justiça 
mais acessível, ágil e efetivo, firmado pelos 
Presidentes dos três Poderes da República 
em abril de 2009, que consagra o compro-

Em conclusão, para a consolidação da 
terceira onda de acesso à Justiça no Brasil, 
algumas medidas simples, mas eficazes, 
podem e devem ser internalizadas por 
aqueles que desejam uma Justiça mais 
célere, eficiente, inclusiva e democrática, 
quais sejam: a) a capacitação dos operado-
res do Direito em técnicas de mediação e 
negociação de conflitos, uma vez que 
temos, até hoje no Brasil, uma formação 
acadêmica marcadamente voltada e 
orientada ao fomento do litígio; b) o reco-
nhecimento de que acesso à Justiça não é 
acesso ao litígio, mas à solução deste com 
eficiência e agilidade, mediante a utiliza-
ção de métodos autocompositivos, que não 
devem ser considerados como uma alter-
nativa secundária à Justiça formal, mas 

Em regra, os agentes políticos e adminis-
trativos do MP brasileiro tem uma visão 
negativa do “conflito”, associando-o à 
divergência, lide, briga, desgaste, guerra, 
sofrimento, dor.

Diversamente, a moderna teoria do confli-
to sugere que este tem aspectos positivos e 
pouco explorados, a exemplo da prevenção 
da estagnação, estímulo aos interesses e 
curiosidades, é, em síntese, “a raiz das mu-
danças pessoais e sociais”, na clássica 
expressão de Morton Deutsch (“The Reso-
lution of Conflicts”, Yale University Press, 
1973).

Seguramente orientado por esses aspectos 
positivos e pelo fato de o Ministério Públi-
co ter se transformado, no último quarto 
de século, numa instituição indutora de 
políticas públicas e, como tal, inserida no 
contexto dos mais diversos e sensíveis 
conflitos nacionais, o Conselho Nacional 

A negociação e mediação, métodos auto-
compositivos de resolução de conflitos, inse-
rem-se no contexto do movimento mundial 
de acesso à Justiça, precisamente na “tercei-
ra onda” ou “terceiro estágio”.

Em síntese, em meados da década de 1970, 
o jurista Mauro Cappelletti, Professor de 
Direito das Universidades de Florença e 
Stanford, estudou a temática do acesso à 
Justiça no mundo, formatando, com cola-
boradores de cerca de 25 países, o chama-
do “Projeto Florença”, que resultou no 
atual “Movimento de Acesso à Justiça” e 
revolucionou o Direito de vários países, 
inclusive o brasileiro.

As soluções encontradas por este grupo 
seleto de juristas, liderados por                     
Cappelletti, foram dispostas nas chamadas 
“ondas de acesso à Justiça”.

A primeira onda, relembremos, relativa à 
assistência judiciária aos mais carentes, 
teve amplo reflexo no Brasil, com a criação 
e estruturação das Defensorias Públicas, 
por exemplo.

acredita-se, o percentual dos que jamais 
foram sensibilizados ou informados sobre 
métodos de negociação ou mediação seja 
ainda mais elevado, eis que o interesse 
institucional por esta temática tem se 
revelado recentemente e, em regra, incen-
tivado pelo advento do novo Código de 
Processo Civil.

Ora, naturalmente, tem-se que a par do 
reconhecimento da relevância e prioriza-
ção da solução extrajudicial – notadamen-
te em determinadas searas, como a da 
defesa do meio ambiente – não há forma-
ção adequada em métodos eficientes desti-
nados à construção do acordo ou, quiçá, ao 
resgate do diálogo entre as partes do con-
flito.

Referida carência não é apenas dos inte-
grantes do MP brasileiro mas, seguramen-
te, vivenciada pelos nossos operadores do 
Direito, cuja formação acadêmica original 
é orientada ao fomento do litígio, e não à 
solução destes com qualidade e eficiência, 
fato que revela um dos motivos que con-
tribuem para a significativa – e sempre 
crescente – marca de 95 milhões de pro-
cessos pendentes de julgamento no Brasil, 
apurados pelo Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ, 2013).

A segunda onda preocupou-se com a 
representação em Juízo dos interesses 
difusos e coletivos. Em nosso país, o 
Ministério Público assumiu o protagonis-
mo na implementação do segundo estágio 
de acesso à Justiça ao titularizar a proposi-
tura de ações civis públicas para amparar, 
salvaguardar e viabilizar o exercício de 
direitos difusos consagrados no texto 
constitucional.

Pois bem, o Ministério Público, genuíno 
produto da segunda onda, hoje é reconhe-
cidamente o legitimado que mais se utiliza 
das ações coletivas no Brasil e que, propor-
cionalmente, maior êxito alcança.

Ocorre, contudo, que vivenciamos atual-
mente o terceiro estágio (ou terceira onda) 
do movimento de acesso à Justiça, que é 
bem mais amplo e direciona-se ao chama-
do “enfoque global de acesso à Justiça”, no 
qual inserem-se “a conciliação e mediação 
como instrumentos para a simplificação e 
resolução de litígios”, conforme antecipou o 
Prof. Cappelletti há quatro décadas.

misso de “fortalecer a mediação e concilia-
ção, estimulando a resolução de conflitos 
por meios autocompositivos, voltados à 
maior pacificação social e menor judiciali-
zação”.

como via igualmente preferencial destina-
da ao tratamento adequado de conflitos; c) 
o uso do inquérito civil não mais como 
mero instrumento destinado ao exercício 
responsável da ação civil pública, mas 
como instrumento vocacionado à formali-
zação do consenso em seara extrajudicial.

Este é, portanto, o momento histórico de 
legitimação e reconhecimento dos meios 
autocompositivos de solução de conflitos, 
que seguramente permitirá, em breve, que 
não se confunda celeridade com superfi-
cialidade; negociação, com negociata; efici-
ência, com processo formal e adversativo; 
capacidade para o diálogo, com cumplici-
dade.

máxime após o advento da Constituição 
Federal de 1988, foram destinados à viabi-
lização do exercício responsável da ação 
civil pública.

Ou seja, cabia (e ainda cabe) ao Ministério 
Público instruir adequadamente o inquéri-
to civil para que, a seguir, a Instituição 
pudesse manejar a competente ação civil 
pública, judicializando, portanto, o confli-
to.

Tem-se, pois, o deliberado escopo do 
inquérito civil na segunda onda de acesso 
à Justiça: permitir a judicialização com a 
materialidade confortada por embasa-
mento técnico qualificado e a autoria reve-
lada pela prova produzida em seara inqui-
sitorial.

Pois bem, no terceiro estágio antevisto por 
Cappelletti e seus pares, há de se priorizar 
a simplificação de procedimentos e a “me-
diação como instrumento de resolução de 
conflitos”, diretrizes manifestamente 
internalizadas pelo texto do novo Código 
de Processo Civil, consentâneo, portanto, 
com o atual movimento de acesso à Justi-
ça.

Nesse cenário, os inquéritos civis não são 
mais meros instrumentos destinados a 
viabilizar o exercício responsável da ação 
civil pública (segunda onda), eis que se 
transformaram em procedimentos orien-
tados e vocacionados prioritariamente à 

formalização do consenso em seara extra-
judicial (terceira onda).

Ora, caberá ao agente político do Ministé-
rio Público, sempre que possível, utilizar- 
-se de métodos de solução consensual de 
conflitos para a construção do consenso 
em seara extrajudicial, afigurando-se ade-
quada a solução supletiva quando este se 
revela inviável: o resgate do diálogo entre 
as partes antes em conflito.

Outra inovação do novo Código de Proces-
so Civil merece destaque para os membros 
do Ministério Público, qual seja, o chama-
do “negócio jurídico processual”.

O art. 190, NCPC, dispõe que “versando o 
processo sobre direitos que admitam auto-
-composição, é lícito às partes plenamente 
capazes estipular mudanças no procedi-
mento para ajustá-lo às especificidades da 
causa e convencionar sobre os seus ônus, 
poderes, faculdades e deveres processuais, 
antes ou durante o processo”.

 A Resolução nº 118/2014 do CNMP reco-
nheceu, dentre as práticas autocompositi-
vas no âmbito do MP, as “convenções pro-
cessuais”, conferindo-se ao agente político, 
observada a lei processual, “em qualquer 
fase da investigação ou durante o proces-
so, celebrar acordos visando constituir, 
modificar ou extinguir situações jurídicas 
processuais”.

O CNMP, aliás, orienta que as convenções 
processuais sejam celebradas de maneira 
dialogal e colaborativa, podendo ser docu-
mentadas como cláusulas de termos de 
ajustamento de conduta (art. 17, Res. 
118/2014).

28



Recentemente foi formalizado acordo de 
cooperação técnica entre o Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, por 
meio do Núcleo de Resolução de Conflitos 
Ambientais (NUCAM/MPMG) e do 
Centro de Pesquisa em Direito e Meio Am-
biente (CDMA) da Escola de Direito da 
Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janei-
ro (FGV Direito Rio), destinado a permitir 
a publicação de obra com resultados de 
projeto de pesquisa sobre “Resolução Con-
sensual de Conflitos Ambientais”.

A rigor, vasto e estruturado questionário 
foi submetido aos membros do MPMG, e 
os resultados obtidos, de certa forma, 
revelam posicionamentos e reflexões cor-
rentes do Ministério Público brasileiro, a 
exemplo do que observamos em ações 
educacionais presenciais destinadas a 
membros e servidores dos MPs em todo o 
país.

Em síntese, na perspectiva de 98,1% dos 
431 promotores de Justiça mineiros que 
responderam ao questionário apresentado 
pela FGV, a solução extrajudicial do confli-
to ambiental afigura-se mais adequada 
que a via judicial de resolução do litígio, 
sendo certo que 93,5% já celebraram os 
chamados termos de ajustamento de con-
duta (TAC) ou participaram da formaliza-
ção de acordos judiciais.

Todavia, apenas 40,05% dos agentes polí-
ticos que participaram da enquete revela-
ram ter participado de ação educacional, 
ainda que breve, com a temática da nego-
ciação de conflitos.

Há de se registrar que, em 2009, iniciou-se 
no MPMG a capacitação dos membros em 
negociação de conflitos, razão pela qual, 

Há uma clara e manifesta influência da 
terceira onda no II Pacto Republicano do 
Estado brasileiro por sistema de Justiça 
mais acessível, ágil e efetivo, firmado pelos 
Presidentes dos três Poderes da República 
em abril de 2009, que consagra o compro-

Em conclusão, para a consolidação da 
terceira onda de acesso à Justiça no Brasil, 
algumas medidas simples, mas eficazes, 
podem e devem ser internalizadas por 
aqueles que desejam uma Justiça mais 
célere, eficiente, inclusiva e democrática, 
quais sejam: a) a capacitação dos operado-
res do Direito em técnicas de mediação e 
negociação de conflitos, uma vez que 
temos, até hoje no Brasil, uma formação 
acadêmica marcadamente voltada e 
orientada ao fomento do litígio; b) o reco-
nhecimento de que acesso à Justiça não é 
acesso ao litígio, mas à solução deste com 
eficiência e agilidade, mediante a utiliza-
ção de métodos autocompositivos, que não 
devem ser considerados como uma alter-
nativa secundária à Justiça formal, mas 

Em regra, os agentes políticos e adminis-
trativos do MP brasileiro tem uma visão 
negativa do “conflito”, associando-o à 
divergência, lide, briga, desgaste, guerra, 
sofrimento, dor.

Diversamente, a moderna teoria do confli-
to sugere que este tem aspectos positivos e 
pouco explorados, a exemplo da prevenção 
da estagnação, estímulo aos interesses e 
curiosidades, é, em síntese, “a raiz das mu-
danças pessoais e sociais”, na clássica 
expressão de Morton Deutsch (“The Reso-
lution of Conflicts”, Yale University Press, 
1973).

Seguramente orientado por esses aspectos 
positivos e pelo fato de o Ministério Públi-
co ter se transformado, no último quarto 
de século, numa instituição indutora de 
políticas públicas e, como tal, inserida no 
contexto dos mais diversos e sensíveis 
conflitos nacionais, o Conselho Nacional 

A negociação e mediação, métodos auto-
compositivos de resolução de conflitos, inse-
rem-se no contexto do movimento mundial 
de acesso à Justiça, precisamente na “tercei-
ra onda” ou “terceiro estágio”.

Em síntese, em meados da década de 1970, 
o jurista Mauro Cappelletti, Professor de 
Direito das Universidades de Florença e 
Stanford, estudou a temática do acesso à 
Justiça no mundo, formatando, com cola-
boradores de cerca de 25 países, o chama-
do “Projeto Florença”, que resultou no 
atual “Movimento de Acesso à Justiça” e 
revolucionou o Direito de vários países, 
inclusive o brasileiro.

As soluções encontradas por este grupo 
seleto de juristas, liderados por                     
Cappelletti, foram dispostas nas chamadas 
“ondas de acesso à Justiça”.

A primeira onda, relembremos, relativa à 
assistência judiciária aos mais carentes, 
teve amplo reflexo no Brasil, com a criação 
e estruturação das Defensorias Públicas, 
por exemplo.

A mediação, método 
autocompositivo de 

resolução de 
conflitos, poderá ser 

conduzida por 
membros e 

servidores do 
Ministério Público 

devidamente 
capacitados.

A LEI DE MEDIAÇÃO E O MINISTÉRIO PÚBLICO

Há, portanto, manifesta semelhança entre 
o “negócio jurídico processual” e a “con-
venção processual”, acordos de procedi-
mento destinados à otimização da ativida-
de jurisdicional.

Pois bem, por força de tais dispositivos, o 
conteúdo dos termos ou compromissos de 
ajustamento de conduta (TAC) deverá ser 
revisto e ampliado, com esta readequação 
promovida, de maneira “dialogal e colabo-
rativa”, nos autos do Inquérito Civil.

A rigor, doravante, nos termos de ajusta-
mento de conduta não se fará constar 
apenas a forma, prazo e local do cumpri-
mento da obrigação, mas, de igual sorte, 

em seus autos, poderão ser celebrados os 
chamados “negócios jurídicos processu-
ais”, com fundamento no art. 190, NCPC e 
art. 16, Resolução nº 118/2014 do CNMP. 

Por fim, há de se registrar que os negócios 
jurídicos processuais, a serem celebrados 
nos autos do Inquérito Civil, poderão 
dispor, por exemplo, sobre custeio do meio 
de prova, escolha consensual de perito e 
reconhecimento de perícia realizada, nos 
autos do IC, por técnico do MP ou nomea-
do pelo Parquet, entendimento consagra-
do em enunciado aprovado no Congresso 
Nacional do Ministério Público realizado 
em 2015, na cidade do Rio de Janeiro.

acredita-se, o percentual dos que jamais 
foram sensibilizados ou informados sobre 
métodos de negociação ou mediação seja 
ainda mais elevado, eis que o interesse 
institucional por esta temática tem se 
revelado recentemente e, em regra, incen-
tivado pelo advento do novo Código de 
Processo Civil.

Ora, naturalmente, tem-se que a par do 
reconhecimento da relevância e prioriza-
ção da solução extrajudicial – notadamen-
te em determinadas searas, como a da 
defesa do meio ambiente – não há forma-
ção adequada em métodos eficientes desti-
nados à construção do acordo ou, quiçá, ao 
resgate do diálogo entre as partes do con-
flito.

Referida carência não é apenas dos inte-
grantes do MP brasileiro mas, seguramen-
te, vivenciada pelos nossos operadores do 
Direito, cuja formação acadêmica original 
é orientada ao fomento do litígio, e não à 
solução destes com qualidade e eficiência, 
fato que revela um dos motivos que con-
tribuem para a significativa – e sempre 
crescente – marca de 95 milhões de pro-
cessos pendentes de julgamento no Brasil, 
apurados pelo Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ, 2013).

A segunda onda preocupou-se com a 
representação em Juízo dos interesses 
difusos e coletivos. Em nosso país, o 
Ministério Público assumiu o protagonis-
mo na implementação do segundo estágio 
de acesso à Justiça ao titularizar a proposi-
tura de ações civis públicas para amparar, 
salvaguardar e viabilizar o exercício de 
direitos difusos consagrados no texto 
constitucional.

Pois bem, o Ministério Público, genuíno 
produto da segunda onda, hoje é reconhe-
cidamente o legitimado que mais se utiliza 
das ações coletivas no Brasil e que, propor-
cionalmente, maior êxito alcança.

Ocorre, contudo, que vivenciamos atual-
mente o terceiro estágio (ou terceira onda) 
do movimento de acesso à Justiça, que é 
bem mais amplo e direciona-se ao chama-
do “enfoque global de acesso à Justiça”, no 
qual inserem-se “a conciliação e mediação 
como instrumentos para a simplificação e 
resolução de litígios”, conforme antecipou o 
Prof. Cappelletti há quatro décadas.

misso de “fortalecer a mediação e concilia-
ção, estimulando a resolução de conflitos 
por meios autocompositivos, voltados à 
maior pacificação social e menor judiciali-
zação”.

como via igualmente preferencial destina-
da ao tratamento adequado de conflitos; c) 
o uso do inquérito civil não mais como 
mero instrumento destinado ao exercício 
responsável da ação civil pública, mas 
como instrumento vocacionado à formali-
zação do consenso em seara extrajudicial.

Este é, portanto, o momento histórico de 
legitimação e reconhecimento dos meios 
autocompositivos de solução de conflitos, 
que seguramente permitirá, em breve, que 
não se confunda celeridade com superfi-
cialidade; negociação, com negociata; efici-
ência, com processo formal e adversativo; 
capacidade para o diálogo, com cumplici-
dade.

A Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, já 
consagrada como a “Lei da Mediação”, 
dispõe sobre a mediação entre particulares 
como meio de solução de controvérsias e 
sobre a autocomposição de conflitos no 
âmbito da administração pública.

Na forma de seu art. 1º, parágrafo único, 
considera-se mediação “a atividade técnica 
exercida por terceiro imparcial sem poder 
decisório, que, escolhido ou aceito pelas 
partes, as auxilia e estimula a identificar 
ou desenvolver soluções consensuais para 
a controvérsia”.

Observa-se manifesta simetria entre o 
conceito consagrado pela “Lei de Media-
ção” e a orientação deduzida no art. 9º, 
caput, da Resolução nº 118/2014 do CNMP.

A rigor, não há qualquer restrição, no 
texto legal em comento, à condução de 
mediação pelo Ministério Público.
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Recentemente foi formalizado acordo de 
cooperação técnica entre o Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, por 
meio do Núcleo de Resolução de Conflitos 
Ambientais (NUCAM/MPMG) e do 
Centro de Pesquisa em Direito e Meio Am-
biente (CDMA) da Escola de Direito da 
Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janei-
ro (FGV Direito Rio), destinado a permitir 
a publicação de obra com resultados de 
projeto de pesquisa sobre “Resolução Con-
sensual de Conflitos Ambientais”.

A rigor, vasto e estruturado questionário 
foi submetido aos membros do MPMG, e 
os resultados obtidos, de certa forma, 
revelam posicionamentos e reflexões cor-
rentes do Ministério Público brasileiro, a 
exemplo do que observamos em ações 
educacionais presenciais destinadas a 
membros e servidores dos MPs em todo o 
país.

Em síntese, na perspectiva de 98,1% dos 
431 promotores de Justiça mineiros que 
responderam ao questionário apresentado 
pela FGV, a solução extrajudicial do confli-
to ambiental afigura-se mais adequada 
que a via judicial de resolução do litígio, 
sendo certo que 93,5% já celebraram os 
chamados termos de ajustamento de con-
duta (TAC) ou participaram da formaliza-
ção de acordos judiciais.

Todavia, apenas 40,05% dos agentes polí-
ticos que participaram da enquete revela-
ram ter participado de ação educacional, 
ainda que breve, com a temática da nego-
ciação de conflitos.

Há de se registrar que, em 2009, iniciou-se 
no MPMG a capacitação dos membros em 
negociação de conflitos, razão pela qual, 

Há uma clara e manifesta influência da 
terceira onda no II Pacto Republicano do 
Estado brasileiro por sistema de Justiça 
mais acessível, ágil e efetivo, firmado pelos 
Presidentes dos três Poderes da República 
em abril de 2009, que consagra o compro-

Em conclusão, para a consolidação da 
terceira onda de acesso à Justiça no Brasil, 
algumas medidas simples, mas eficazes, 
podem e devem ser internalizadas por 
aqueles que desejam uma Justiça mais 
célere, eficiente, inclusiva e democrática, 
quais sejam: a) a capacitação dos operado-
res do Direito em técnicas de mediação e 
negociação de conflitos, uma vez que 
temos, até hoje no Brasil, uma formação 
acadêmica marcadamente voltada e 
orientada ao fomento do litígio; b) o reco-
nhecimento de que acesso à Justiça não é 
acesso ao litígio, mas à solução deste com 
eficiência e agilidade, mediante a utiliza-
ção de métodos autocompositivos, que não 
devem ser considerados como uma alter-
nativa secundária à Justiça formal, mas 

Em regra, os agentes políticos e adminis-
trativos do MP brasileiro tem uma visão 
negativa do “conflito”, associando-o à 
divergência, lide, briga, desgaste, guerra, 
sofrimento, dor.

Diversamente, a moderna teoria do confli-
to sugere que este tem aspectos positivos e 
pouco explorados, a exemplo da prevenção 
da estagnação, estímulo aos interesses e 
curiosidades, é, em síntese, “a raiz das mu-
danças pessoais e sociais”, na clássica 
expressão de Morton Deutsch (“The Reso-
lution of Conflicts”, Yale University Press, 
1973).

Seguramente orientado por esses aspectos 
positivos e pelo fato de o Ministério Públi-
co ter se transformado, no último quarto 
de século, numa instituição indutora de 
políticas públicas e, como tal, inserida no 
contexto dos mais diversos e sensíveis 
conflitos nacionais, o Conselho Nacional 

A negociação e mediação, métodos auto-
compositivos de resolução de conflitos, inse-
rem-se no contexto do movimento mundial 
de acesso à Justiça, precisamente na “tercei-
ra onda” ou “terceiro estágio”.

Em síntese, em meados da década de 1970, 
o jurista Mauro Cappelletti, Professor de 
Direito das Universidades de Florença e 
Stanford, estudou a temática do acesso à 
Justiça no mundo, formatando, com cola-
boradores de cerca de 25 países, o chama-
do “Projeto Florença”, que resultou no 
atual “Movimento de Acesso à Justiça” e 
revolucionou o Direito de vários países, 
inclusive o brasileiro.

As soluções encontradas por este grupo 
seleto de juristas, liderados por                     
Cappelletti, foram dispostas nas chamadas 
“ondas de acesso à Justiça”.

A primeira onda, relembremos, relativa à 
assistência judiciária aos mais carentes, 
teve amplo reflexo no Brasil, com a criação 
e estruturação das Defensorias Públicas, 
por exemplo.

A mediação, método autocompositivo de 
resolução de conflitos, poderá ser condu-
zida por membros e servidores do Minis-
tério Público devidamente capacitados, 
conclusão que se impõe, inclusive, por 
força do próprio art. 3º, § 3º, NCPC, que 
determina que a mediação seja estimulada 
por membros do Ministério Público, inclu-
sive no curso do processo judicial.

Nesse sentido, a expressa orientação con-
solidada em enunciado aprovado no 
recente Congresso Nacional do Ministério 
Público (2015), que reconheceu que

o acordo produzido no processo de media-
ção, uma vez referendado pelo membro 
do Ministério Público, tem eficácia de 
título executivo extrajudicial, conforme 
previsão do art. 20, parágrafo único, da Lei 
13.140/2015 e art. 784, IV da Lei 
13.105/2015, devendo ser levado à homo-
logação judicial quando: a) houver proces-
so judicial suspenso relativo àquele confli-
to; b) a lei exigir que o ato seja constituído 
ou declarado por decisão judicial.

Ao final, outro aspecto da Lei nº 
13.140/2015 merece registro, notadamen-
te para o Ministério Público: o art. 32 con-
sagra a possibilidade de criação de câma-
ras de prevenção e resolução administra-
tiva de conflitos pela União, Estados, Dis-
trito Federal e Municípios.

Um bom exemplo do alcance dessa norma 
reside na Câmara de Prevenção e Resolu-
ção de Conflitos instituída pelo Governo 
do Estado de Minas Gerais e pela Procura-
doria-Geral de Justiça, em atenção à Reso-
lução Conjunta EMG/PGJ nº 1, de 11 de 
setembro de 2015, “destinada ao trata-
mento consensual, nos limites da lei e na 
estrita defesa do interesse público, de con-
flitos judiciais e extrajudiciais entre o 

acredita-se, o percentual dos que jamais 
foram sensibilizados ou informados sobre 
métodos de negociação ou mediação seja 
ainda mais elevado, eis que o interesse 
institucional por esta temática tem se 
revelado recentemente e, em regra, incen-
tivado pelo advento do novo Código de 
Processo Civil.

Ora, naturalmente, tem-se que a par do 
reconhecimento da relevância e prioriza-
ção da solução extrajudicial – notadamen-
te em determinadas searas, como a da 
defesa do meio ambiente – não há forma-
ção adequada em métodos eficientes desti-
nados à construção do acordo ou, quiçá, ao 
resgate do diálogo entre as partes do con-
flito.

Referida carência não é apenas dos inte-
grantes do MP brasileiro mas, seguramen-
te, vivenciada pelos nossos operadores do 
Direito, cuja formação acadêmica original 
é orientada ao fomento do litígio, e não à 
solução destes com qualidade e eficiência, 
fato que revela um dos motivos que con-
tribuem para a significativa – e sempre 
crescente – marca de 95 milhões de pro-
cessos pendentes de julgamento no Brasil, 
apurados pelo Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ, 2013).

A segunda onda preocupou-se com a 
representação em Juízo dos interesses 
difusos e coletivos. Em nosso país, o 
Ministério Público assumiu o protagonis-
mo na implementação do segundo estágio 
de acesso à Justiça ao titularizar a proposi-
tura de ações civis públicas para amparar, 
salvaguardar e viabilizar o exercício de 
direitos difusos consagrados no texto 
constitucional.

Pois bem, o Ministério Público, genuíno 
produto da segunda onda, hoje é reconhe-
cidamente o legitimado que mais se utiliza 
das ações coletivas no Brasil e que, propor-
cionalmente, maior êxito alcança.

Ocorre, contudo, que vivenciamos atual-
mente o terceiro estágio (ou terceira onda) 
do movimento de acesso à Justiça, que é 
bem mais amplo e direciona-se ao chama-
do “enfoque global de acesso à Justiça”, no 
qual inserem-se “a conciliação e mediação 
como instrumentos para a simplificação e 
resolução de litígios”, conforme antecipou o 
Prof. Cappelletti há quatro décadas.

misso de “fortalecer a mediação e concilia-
ção, estimulando a resolução de conflitos 
por meios autocompositivos, voltados à 
maior pacificação social e menor judiciali-
zação”.

como via igualmente preferencial destina-
da ao tratamento adequado de conflitos; c) 
o uso do inquérito civil não mais como 
mero instrumento destinado ao exercício 
responsável da ação civil pública, mas 
como instrumento vocacionado à formali-
zação do consenso em seara extrajudicial.

Este é, portanto, o momento histórico de 
legitimação e reconhecimento dos meios 
autocompositivos de solução de conflitos, 
que seguramente permitirá, em breve, que 
não se confunda celeridade com superfi-
cialidade; negociação, com negociata; efici-
ência, com processo formal e adversativo; 
capacidade para o diálogo, com cumplici-
dade.

Estado de Minas Gerais, por si ou por meio 
de sua Administração direta ou indireta, e 
o Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais”.

Em síntese, a Câmara tem por finalidade 
implementar medidas, inclusive preventi-
vas, que permitam a redução da litigiosi-
dade e dos conflitos envolvendo o Poder 
Público, notadamente os de natureza cole-
tiva, a celebração de termos de compro-
misso nos limites da lei, bem como o estí-
mulo ao diálogo para a solução consensual 
de conflitos submetidos à apreciação do 
Poder Judiciário.

Trata-se, seguramente, de uma iniciativa 
alentadora, num cenário em que devemos 
contribuir para a superação interna aos 
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Recentemente foi formalizado acordo de 
cooperação técnica entre o Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, por 
meio do Núcleo de Resolução de Conflitos 
Ambientais (NUCAM/MPMG) e do 
Centro de Pesquisa em Direito e Meio Am-
biente (CDMA) da Escola de Direito da 
Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janei-
ro (FGV Direito Rio), destinado a permitir 
a publicação de obra com resultados de 
projeto de pesquisa sobre “Resolução Con-
sensual de Conflitos Ambientais”.

A rigor, vasto e estruturado questionário 
foi submetido aos membros do MPMG, e 
os resultados obtidos, de certa forma, 
revelam posicionamentos e reflexões cor-
rentes do Ministério Público brasileiro, a 
exemplo do que observamos em ações 
educacionais presenciais destinadas a 
membros e servidores dos MPs em todo o 
país.

Em síntese, na perspectiva de 98,1% dos 
431 promotores de Justiça mineiros que 
responderam ao questionário apresentado 
pela FGV, a solução extrajudicial do confli-
to ambiental afigura-se mais adequada 
que a via judicial de resolução do litígio, 
sendo certo que 93,5% já celebraram os 
chamados termos de ajustamento de con-
duta (TAC) ou participaram da formaliza-
ção de acordos judiciais.

Todavia, apenas 40,05% dos agentes polí-
ticos que participaram da enquete revela-
ram ter participado de ação educacional, 
ainda que breve, com a temática da nego-
ciação de conflitos.

Há de se registrar que, em 2009, iniciou-se 
no MPMG a capacitação dos membros em 
negociação de conflitos, razão pela qual, 

Há uma clara e manifesta influência da 
terceira onda no II Pacto Republicano do 
Estado brasileiro por sistema de Justiça 
mais acessível, ágil e efetivo, firmado pelos 
Presidentes dos três Poderes da República 
em abril de 2009, que consagra o compro-

Em conclusão, para a consolidação da 
terceira onda de acesso à Justiça no Brasil, 
algumas medidas simples, mas eficazes, 
podem e devem ser internalizadas por 
aqueles que desejam uma Justiça mais 
célere, eficiente, inclusiva e democrática, 
quais sejam: a) a capacitação dos operado-
res do Direito em técnicas de mediação e 
negociação de conflitos, uma vez que 
temos, até hoje no Brasil, uma formação 
acadêmica marcadamente voltada e 
orientada ao fomento do litígio; b) o reco-
nhecimento de que acesso à Justiça não é 
acesso ao litígio, mas à solução deste com 
eficiência e agilidade, mediante a utiliza-
ção de métodos autocompositivos, que não 
devem ser considerados como uma alter-
nativa secundária à Justiça formal, mas 

Em regra, os agentes políticos e adminis-
trativos do MP brasileiro tem uma visão 
negativa do “conflito”, associando-o à 
divergência, lide, briga, desgaste, guerra, 
sofrimento, dor.

Diversamente, a moderna teoria do confli-
to sugere que este tem aspectos positivos e 
pouco explorados, a exemplo da prevenção 
da estagnação, estímulo aos interesses e 
curiosidades, é, em síntese, “a raiz das mu-
danças pessoais e sociais”, na clássica 
expressão de Morton Deutsch (“The Reso-
lution of Conflicts”, Yale University Press, 
1973).

Seguramente orientado por esses aspectos 
positivos e pelo fato de o Ministério Públi-
co ter se transformado, no último quarto 
de século, numa instituição indutora de 
políticas públicas e, como tal, inserida no 
contexto dos mais diversos e sensíveis 
conflitos nacionais, o Conselho Nacional 

A negociação e mediação, métodos auto-
compositivos de resolução de conflitos, inse-
rem-se no contexto do movimento mundial 
de acesso à Justiça, precisamente na “tercei-
ra onda” ou “terceiro estágio”.

Em síntese, em meados da década de 1970, 
o jurista Mauro Cappelletti, Professor de 
Direito das Universidades de Florença e 
Stanford, estudou a temática do acesso à 
Justiça no mundo, formatando, com cola-
boradores de cerca de 25 países, o chama-
do “Projeto Florença”, que resultou no 
atual “Movimento de Acesso à Justiça” e 
revolucionou o Direito de vários países, 
inclusive o brasileiro.

As soluções encontradas por este grupo 
seleto de juristas, liderados por                     
Cappelletti, foram dispostas nas chamadas 
“ondas de acesso à Justiça”.

A primeira onda, relembremos, relativa à 
assistência judiciária aos mais carentes, 
teve amplo reflexo no Brasil, com a criação 
e estruturação das Defensorias Públicas, 
por exemplo.
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acredita-se, o percentual dos que jamais 
foram sensibilizados ou informados sobre 
métodos de negociação ou mediação seja 
ainda mais elevado, eis que o interesse 
institucional por esta temática tem se 
revelado recentemente e, em regra, incen-
tivado pelo advento do novo Código de 
Processo Civil.

Ora, naturalmente, tem-se que a par do 
reconhecimento da relevância e prioriza-
ção da solução extrajudicial – notadamen-
te em determinadas searas, como a da 
defesa do meio ambiente – não há forma-
ção adequada em métodos eficientes desti-
nados à construção do acordo ou, quiçá, ao 
resgate do diálogo entre as partes do con-
flito.

Referida carência não é apenas dos inte-
grantes do MP brasileiro mas, seguramen-
te, vivenciada pelos nossos operadores do 
Direito, cuja formação acadêmica original 
é orientada ao fomento do litígio, e não à 
solução destes com qualidade e eficiência, 
fato que revela um dos motivos que con-
tribuem para a significativa – e sempre 
crescente – marca de 95 milhões de pro-
cessos pendentes de julgamento no Brasil, 
apurados pelo Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ, 2013).

A segunda onda preocupou-se com a 
representação em Juízo dos interesses 
difusos e coletivos. Em nosso país, o 
Ministério Público assumiu o protagonis-
mo na implementação do segundo estágio 
de acesso à Justiça ao titularizar a proposi-
tura de ações civis públicas para amparar, 
salvaguardar e viabilizar o exercício de 
direitos difusos consagrados no texto 
constitucional.

Pois bem, o Ministério Público, genuíno 
produto da segunda onda, hoje é reconhe-
cidamente o legitimado que mais se utiliza 
das ações coletivas no Brasil e que, propor-
cionalmente, maior êxito alcança.

Ocorre, contudo, que vivenciamos atual-
mente o terceiro estágio (ou terceira onda) 
do movimento de acesso à Justiça, que é 
bem mais amplo e direciona-se ao chama-
do “enfoque global de acesso à Justiça”, no 
qual inserem-se “a conciliação e mediação 
como instrumentos para a simplificação e 
resolução de litígios”, conforme antecipou o 
Prof. Cappelletti há quatro décadas.

misso de “fortalecer a mediação e concilia-
ção, estimulando a resolução de conflitos 
por meios autocompositivos, voltados à 
maior pacificação social e menor judiciali-
zação”.

como via igualmente preferencial destina-
da ao tratamento adequado de conflitos; c) 
o uso do inquérito civil não mais como 
mero instrumento destinado ao exercício 
responsável da ação civil pública, mas 
como instrumento vocacionado à formali-
zação do consenso em seara extrajudicial.

Este é, portanto, o momento histórico de 
legitimação e reconhecimento dos meios 
autocompositivos de solução de conflitos, 
que seguramente permitirá, em breve, que 
não se confunda celeridade com superfi-
cialidade; negociação, com negociata; efici-
ência, com processo formal e adversativo; 
capacidade para o diálogo, com cumplici-
dade.

meios autocompositivos em nossas insti-
tuições, corporações e na sociedade civil, 
do contrário os 95 milhões de processos 
judiciais em curso no Brasil – revelados 
por dados do Conselho Nacional de Justiça 
em 2013 – deixarão, em bem pouco tempo, 

de representar uma real preocupação, 
para se transformar numa vergonhosa 
meta. 
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Resumo: Este ensaio tem por finalidade apresentar as principais dificuldades enfrentadas 
para garantir o direito fundamental à saúde pelas pessoas com deficiência, pessoas em 
situação de rua, pessoas negras, pessoas idosas e grupo LGBT, e medidas necessárias para 
efetivar uma saúde de qualidade e sem discriminação a esses grupos vulneráveis, 
inclusive ações resolutivas pelo Ministério Público para atender as demandas desses 
segmentos. A partir de breve análise da doutrina e normas desses segmentos 
marginalizados, e principalmente das discussões e posicionamentos de membros do 
Ministério Público brasileiro que compuseram a mesa de debates sobre a Saúde dos 
Vulneráveis no 7º Congresso de Gestão do Conselho Nacional do Ministério Público em 
22 de setembro de 2016, em Brasília-DF, procuramos demonstrar de que forma o 
Ministério Público brasileiro pode enfrentar os problemas que afetam esses grupos 
vulneráveis na busca do direito à saúde de qualidade e lhes garantir atendimento digno e 
inclusivo. 

Palavras-chave: Direito à saúde. Vulnerabilidade. Igualdade. Inclusão social. Ministério 
Público.

Waldir Macieira da Costa Filho
macieira@mppa.mp.br

O Direito à Saúde
dos Vulnerabilizados

O princípio da igualdade formal, encarta-
do em nossa Constituição Federal, no 
artigo 5º, prescreve que todos são iguais 
perante a lei e, para materializar essa 
igualdade, prescreve no artigo 3º, IV, que 
são necessárias políticas públicas para 
oportunizar a todos da população, princi-
palmente aqueles vulneráveis, condições 
mínimas de dignidade. Para segmentos, 
como o das pessoas com deficiência, em 
situação de rua, negras, idosas e LGBT, é 
necessário um olhar diferente, mas dife-
rente para igualar, para oportunizar um 
tratamento digno, tendo em vista que his-
toricamente são grupos que estiveram 
excluídos de ações afirmativas de nossa 
sociedade. Pois no dizer do jurista Bruno 
Galindo1:

acima referidos, a partir da doutrina e 
normas específicas, e principalmente de 
discussões e posicionamentos de membros 
do Ministério Público que compuseram a 
mesa de debates sobre a Saúde dos Vulne-
ráveis no 7º Congresso de Gestão do Con-
selho Nacional do Ministério Público em 
22 de setembro de 2016, em Brasília-DF, 
como: a Promotora de Justiça do Ministé-
rio Público do Piauí Myrian Lago, que 
falou sobre aspectos previstos na Política 
Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 
– LGBT; a Promotora de Justiça do Paraná 
Mariana Seifert Bazzo e a Procuradora de 
Justiça de Pernambuco Maria Bernadete 
Figueiroa, que apresentaram dados esta-
tísticos e marcos normativos que tratam 
sobre a Política Nacional de Saúde Integral 
da População Negra instituída pelo Minis-
tério da Saúde; o Promotor de Justiça de 
São Paulo Eduardo Ferreira Valério, que 
abordou a necessidade de políticas públi-
cas na área da saúde para atender a popu-
lação em situação de rua; a Promotora de 
Justiça de Rondônia Priscila Matzenba-
cher Machado, que explanou sobre o direi-
to à saúde da pessoa idosa; e este autor, 
que falou sobre a saúde da pessoa com 
deficiência.

A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexu-
ais – LGBT foi definida em 2010 para ser implementada no Sistema Único de Saúde – SUS, 
em decorrência das diretrizes governamentais previstas no Programa Brasil Sem Homo-
fobia, coordenado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da Repú-
blica – SDH/PR. A finalidade precípua dessa política pública é incluir socialmente esse 
grupo vulnerável, afastando preconceitos e oportunizando seu reconhecimento como 
cidadão brasileiro merecedor de respeito e consideração.

Entre as principais políticas na área de 
saúde para a população LGBT, destacamos 
as seguintes: formação contínua e perma-
nente para profissionais na área da saúde e 
adequação de guias, prontuários, interna-
ção e acomodação em enfermarias e leitos 
com respeito à orientação sexual e à identi-
dade de gênero de travestis e transexuais; 
visibilidade e efetivação de ações para 
LGBT em todos os programas de saúde; 
ampliação dos serviços do processo transe-
xualizador, com a instalação de ambulató-
rios de saúde trans, para diagnóstico, aten-
ção especializada para todas as unidades 
da federação, sem perder de vista a neces-
sidade de continuação do processo de des-
patologização das identidades trans; am-
pliação dos serviços voltados para promo-
ção da equidade da população LGBT; pactu-
ação entre União, Estados e Municípios 

Nossa Constituição Federal, no seu art. 
196, pôs o direito à saúde como direito de 
todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
Assim, a questão da saúde como política 
pública não se restringe somente ao com-
bate a doenças e endemias, antes perpassa 
pela garantia de qualidade de vida do ser 
humano, garantindo-se acesso à informa-
ção a cuidados ao corpo e a mente, à 
alimentação adequada, higiene, sanea-
mento básico em suas moradias e cidades, 
segurança, com ações preventivas na área 
de saúde e acompanhamento desde a con-
cepção até a velhice. 

Neste breve ensaio, focaremos a necessi-
dade de ações para garantir o direito fun-
damental à saúde de grupos vulneráveis, 

INTRODUÇÃO
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O princípio da igualdade formal, encarta-
do em nossa Constituição Federal, no 
artigo 5º, prescreve que todos são iguais 
perante a lei e, para materializar essa 
igualdade, prescreve no artigo 3º, IV, que 
são necessárias políticas públicas para 
oportunizar a todos da população, princi-
palmente aqueles vulneráveis, condições 
mínimas de dignidade. Para segmentos, 
como o das pessoas com deficiência, em 
situação de rua, negras, idosas e LGBT, é 
necessário um olhar diferente, mas dife-
rente para igualar, para oportunizar um 
tratamento digno, tendo em vista que his-
toricamente são grupos que estiveram 
excluídos de ações afirmativas de nossa 
sociedade. Pois no dizer do jurista Bruno 
Galindo1:

acima referidos, a partir da doutrina e 
normas específicas, e principalmente de 
discussões e posicionamentos de membros 
do Ministério Público que compuseram a 
mesa de debates sobre a Saúde dos Vulne-
ráveis no 7º Congresso de Gestão do Con-
selho Nacional do Ministério Público em 
22 de setembro de 2016, em Brasília-DF, 
como: a Promotora de Justiça do Ministé-
rio Público do Piauí Myrian Lago, que 
falou sobre aspectos previstos na Política 
Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 
– LGBT; a Promotora de Justiça do Paraná 
Mariana Seifert Bazzo e a Procuradora de 
Justiça de Pernambuco Maria Bernadete 
Figueiroa, que apresentaram dados esta-
tísticos e marcos normativos que tratam 
sobre a Política Nacional de Saúde Integral 
da População Negra instituída pelo Minis-
tério da Saúde; o Promotor de Justiça de 
São Paulo Eduardo Ferreira Valério, que 
abordou a necessidade de políticas públi-
cas na área da saúde para atender a popu-
lação em situação de rua; a Promotora de 
Justiça de Rondônia Priscila Matzenba-
cher Machado, que explanou sobre o direi-
to à saúde da pessoa idosa; e este autor, 
que falou sobre a saúde da pessoa com 
deficiência.

A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexu-
ais – LGBT foi definida em 2010 para ser implementada no Sistema Único de Saúde – SUS, 
em decorrência das diretrizes governamentais previstas no Programa Brasil Sem Homo-
fobia, coordenado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da Repú-
blica – SDH/PR. A finalidade precípua dessa política pública é incluir socialmente esse 
grupo vulnerável, afastando preconceitos e oportunizando seu reconhecimento como 
cidadão brasileiro merecedor de respeito e consideração.

Entre as principais políticas na área de 
saúde para a população LGBT, destacamos 
as seguintes: formação contínua e perma-
nente para profissionais na área da saúde e 
adequação de guias, prontuários, interna-
ção e acomodação em enfermarias e leitos 
com respeito à orientação sexual e à identi-
dade de gênero de travestis e transexuais; 
visibilidade e efetivação de ações para 
LGBT em todos os programas de saúde; 
ampliação dos serviços do processo transe-
xualizador, com a instalação de ambulató-
rios de saúde trans, para diagnóstico, aten-
ção especializada para todas as unidades 
da federação, sem perder de vista a neces-
sidade de continuação do processo de des-
patologização das identidades trans; am-
pliação dos serviços voltados para promo-
ção da equidade da população LGBT; pactu-
ação entre União, Estados e Municípios 

Nossa Constituição Federal, no seu art. 
196, pôs o direito à saúde como direito de 
todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
Assim, a questão da saúde como política 
pública não se restringe somente ao com-
bate a doenças e endemias, antes perpassa 
pela garantia de qualidade de vida do ser 
humano, garantindo-se acesso à informa-
ção a cuidados ao corpo e a mente, à 
alimentação adequada, higiene, sanea-
mento básico em suas moradias e cidades, 
segurança, com ações preventivas na área 
de saúde e acompanhamento desde a con-
cepção até a velhice. 

Neste breve ensaio, focaremos a necessi-
dade de ações para garantir o direito fun-
damental à saúde de grupos vulneráveis, 

1  GALINDO, 2012, p. 19/20.
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Para segmentos, como o 
das pessoas com 

deficiência, em situação de 
rua, negras, idosas e LGBT, 

é necessário um olhar 
diferente, mas diferente 

para igualar, para 
oportunizar um 

tratamento digno, tendo em 
vista que historicamente 

são grupos que estiveram 
excluídos de ações 

afirmativas de nossa 
sociedade.

Apesar das históricas lutas em favor da 
igualdade como princípio jurídico-político 
e constitucional e sem desmerecer sua 
importância, em nossos dias parece que é 
necessário defender a diferença para que a 
igualdade seja factível em suas potenciali-
dades. Tentando desparadoxizar: o princí-
pio da igualdade, a partir das perspectivas 
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O princípio da igualdade formal, encarta-
do em nossa Constituição Federal, no 
artigo 5º, prescreve que todos são iguais 
perante a lei e, para materializar essa 
igualdade, prescreve no artigo 3º, IV, que 
são necessárias políticas públicas para 
oportunizar a todos da população, princi-
palmente aqueles vulneráveis, condições 
mínimas de dignidade. Para segmentos, 
como o das pessoas com deficiência, em 
situação de rua, negras, idosas e LGBT, é 
necessário um olhar diferente, mas dife-
rente para igualar, para oportunizar um 
tratamento digno, tendo em vista que his-
toricamente são grupos que estiveram 
excluídos de ações afirmativas de nossa 
sociedade. Pois no dizer do jurista Bruno 
Galindo1:

acima referidos, a partir da doutrina e 
normas específicas, e principalmente de 
discussões e posicionamentos de membros 
do Ministério Público que compuseram a 
mesa de debates sobre a Saúde dos Vulne-
ráveis no 7º Congresso de Gestão do Con-
selho Nacional do Ministério Público em 
22 de setembro de 2016, em Brasília-DF, 
como: a Promotora de Justiça do Ministé-
rio Público do Piauí Myrian Lago, que 
falou sobre aspectos previstos na Política 
Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 
– LGBT; a Promotora de Justiça do Paraná 
Mariana Seifert Bazzo e a Procuradora de 
Justiça de Pernambuco Maria Bernadete 
Figueiroa, que apresentaram dados esta-
tísticos e marcos normativos que tratam 
sobre a Política Nacional de Saúde Integral 
da População Negra instituída pelo Minis-
tério da Saúde; o Promotor de Justiça de 
São Paulo Eduardo Ferreira Valério, que 
abordou a necessidade de políticas públi-
cas na área da saúde para atender a popu-
lação em situação de rua; a Promotora de 
Justiça de Rondônia Priscila Matzenba-
cher Machado, que explanou sobre o direi-
to à saúde da pessoa idosa; e este autor, 
que falou sobre a saúde da pessoa com 
deficiência.

A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexu-
ais – LGBT foi definida em 2010 para ser implementada no Sistema Único de Saúde – SUS, 
em decorrência das diretrizes governamentais previstas no Programa Brasil Sem Homo-
fobia, coordenado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da Repú-
blica – SDH/PR. A finalidade precípua dessa política pública é incluir socialmente esse 
grupo vulnerável, afastando preconceitos e oportunizando seu reconhecimento como 
cidadão brasileiro merecedor de respeito e consideração.

Entre as principais políticas na área de 
saúde para a população LGBT, destacamos 
as seguintes: formação contínua e perma-
nente para profissionais na área da saúde e 
adequação de guias, prontuários, interna-
ção e acomodação em enfermarias e leitos 
com respeito à orientação sexual e à identi-
dade de gênero de travestis e transexuais; 
visibilidade e efetivação de ações para 
LGBT em todos os programas de saúde; 
ampliação dos serviços do processo transe-
xualizador, com a instalação de ambulató-
rios de saúde trans, para diagnóstico, aten-
ção especializada para todas as unidades 
da federação, sem perder de vista a neces-
sidade de continuação do processo de des-
patologização das identidades trans; am-
pliação dos serviços voltados para promo-
ção da equidade da população LGBT; pactu-
ação entre União, Estados e Municípios 

Nossa Constituição Federal, no seu art. 
196, pôs o direito à saúde como direito de 
todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
Assim, a questão da saúde como política 
pública não se restringe somente ao com-
bate a doenças e endemias, antes perpassa 
pela garantia de qualidade de vida do ser 
humano, garantindo-se acesso à informa-
ção a cuidados ao corpo e a mente, à 
alimentação adequada, higiene, sanea-
mento básico em suas moradias e cidades, 
segurança, com ações preventivas na área 
de saúde e acompanhamento desde a con-
cepção até a velhice. 

Neste breve ensaio, focaremos a necessi-
dade de ações para garantir o direito fun-
damental à saúde de grupos vulneráveis, 

II - SAÚDE INTEGRAL DE LÉSBICAS, GAYS, 
BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS – LGBT

de sua materialização, precisa de um redi-
mensionamento para considerar os trata-
mentos desigualitários não como um 
objeto de discriminação excludente, mas, 
ao contrário, como formas de incluir seto-
res sociais desfavorecidos.
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O princípio da igualdade formal, encarta-
do em nossa Constituição Federal, no 
artigo 5º, prescreve que todos são iguais 
perante a lei e, para materializar essa 
igualdade, prescreve no artigo 3º, IV, que 
são necessárias políticas públicas para 
oportunizar a todos da população, princi-
palmente aqueles vulneráveis, condições 
mínimas de dignidade. Para segmentos, 
como o das pessoas com deficiência, em 
situação de rua, negras, idosas e LGBT, é 
necessário um olhar diferente, mas dife-
rente para igualar, para oportunizar um 
tratamento digno, tendo em vista que his-
toricamente são grupos que estiveram 
excluídos de ações afirmativas de nossa 
sociedade. Pois no dizer do jurista Bruno 
Galindo1:

acima referidos, a partir da doutrina e 
normas específicas, e principalmente de 
discussões e posicionamentos de membros 
do Ministério Público que compuseram a 
mesa de debates sobre a Saúde dos Vulne-
ráveis no 7º Congresso de Gestão do Con-
selho Nacional do Ministério Público em 
22 de setembro de 2016, em Brasília-DF, 
como: a Promotora de Justiça do Ministé-
rio Público do Piauí Myrian Lago, que 
falou sobre aspectos previstos na Política 
Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 
– LGBT; a Promotora de Justiça do Paraná 
Mariana Seifert Bazzo e a Procuradora de 
Justiça de Pernambuco Maria Bernadete 
Figueiroa, que apresentaram dados esta-
tísticos e marcos normativos que tratam 
sobre a Política Nacional de Saúde Integral 
da População Negra instituída pelo Minis-
tério da Saúde; o Promotor de Justiça de 
São Paulo Eduardo Ferreira Valério, que 
abordou a necessidade de políticas públi-
cas na área da saúde para atender a popu-
lação em situação de rua; a Promotora de 
Justiça de Rondônia Priscila Matzenba-
cher Machado, que explanou sobre o direi-
to à saúde da pessoa idosa; e este autor, 
que falou sobre a saúde da pessoa com 
deficiência.

A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexu-
ais – LGBT foi definida em 2010 para ser implementada no Sistema Único de Saúde – SUS, 
em decorrência das diretrizes governamentais previstas no Programa Brasil Sem Homo-
fobia, coordenado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da Repú-
blica – SDH/PR. A finalidade precípua dessa política pública é incluir socialmente esse 
grupo vulnerável, afastando preconceitos e oportunizando seu reconhecimento como 
cidadão brasileiro merecedor de respeito e consideração.

Entre as principais políticas na área de 
saúde para a população LGBT, destacamos 
as seguintes: formação contínua e perma-
nente para profissionais na área da saúde e 
adequação de guias, prontuários, interna-
ção e acomodação em enfermarias e leitos 
com respeito à orientação sexual e à identi-
dade de gênero de travestis e transexuais; 
visibilidade e efetivação de ações para 
LGBT em todos os programas de saúde; 
ampliação dos serviços do processo transe-
xualizador, com a instalação de ambulató-
rios de saúde trans, para diagnóstico, aten-
ção especializada para todas as unidades 
da federação, sem perder de vista a neces-
sidade de continuação do processo de des-
patologização das identidades trans; am-
pliação dos serviços voltados para promo-
ção da equidade da população LGBT; pactu-
ação entre União, Estados e Municípios 

A Política Nacional da População em Situ-
ação de Rua, prevista no Decreto nº 
7053/2009, tem o condão de garantir a 
esse público que vive nas ruas efetivas 
políticas de atenção e cuidado, e cabe ao 
Ministério Público monitorar e garantir o 
cumprimento dessa política necessária 
para dar dignidade e atendimento de qua-
lidade a quem é marginalizado em nossa 
sociedade.

Nossa Constituição Federal, no seu art. 
196, pôs o direito à saúde como direito de 
todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
Assim, a questão da saúde como política 
pública não se restringe somente ao com-
bate a doenças e endemias, antes perpassa 
pela garantia de qualidade de vida do ser 
humano, garantindo-se acesso à informa-
ção a cuidados ao corpo e a mente, à 
alimentação adequada, higiene, sanea-
mento básico em suas moradias e cidades, 
segurança, com ações preventivas na área 
de saúde e acompanhamento desde a con-
cepção até a velhice. 

Neste breve ensaio, focaremos a necessi-
dade de ações para garantir o direito fun-
damental à saúde de grupos vulneráveis, 

A finalidade precípua dessa política pública é incluir socialmente esse 
grupo vulnerável, afastando preconceitos e oportunizando seu 

reconhecimento como cidadão brasileiro merecedor de respeito e 
consideração.

III - SAÚDE À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE 
RUA

com o fim de implementar planos operati-
vos de saúde da população LGBT; fortaleci-
mento do controle e participação social na 
elaboração, execução e monitoramento 
das políticas de saúde de LGBT; ampliação 
de recursos para prevenção e tratamento 
de HIV/AIDS e hepatites virais; ampliação 
do Serviço de Atenção às Mulheres Víti-
mas de Violência Sexual – SAMVIS para 
atendimento em caso de violência sexual 
sofrida por travestis e transexuais.

Assim, as demandas relativas ao descum-
primento dessa política inclusiva na área 
da saúde destinada à comunidade LGBT 
devem ser recepcionadas e dirimidas por 
ações civis e criminais pelo órgão ministe-
rial responsável pela defesa desse grupo 
vulnerável e discriminado.

Para isso, entendemos ser necessário: 
buscar a identificação da qualidade e do 
perfil social da população em situação de 
rua, promovendo-se seu georreferencia-
mento de modo a permitir o cruzamento 
de tais dados com a rede assistencial e 
sanitária do Estado e do Município, levan-
do-se assim à identificação das fragilidades 
e lacunas; provocar o Poder Público a 
implantar os serviços de saúde pertinen-
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O princípio da igualdade formal, encarta-
do em nossa Constituição Federal, no 
artigo 5º, prescreve que todos são iguais 
perante a lei e, para materializar essa 
igualdade, prescreve no artigo 3º, IV, que 
são necessárias políticas públicas para 
oportunizar a todos da população, princi-
palmente aqueles vulneráveis, condições 
mínimas de dignidade. Para segmentos, 
como o das pessoas com deficiência, em 
situação de rua, negras, idosas e LGBT, é 
necessário um olhar diferente, mas dife-
rente para igualar, para oportunizar um 
tratamento digno, tendo em vista que his-
toricamente são grupos que estiveram 
excluídos de ações afirmativas de nossa 
sociedade. Pois no dizer do jurista Bruno 
Galindo1:

acima referidos, a partir da doutrina e 
normas específicas, e principalmente de 
discussões e posicionamentos de membros 
do Ministério Público que compuseram a 
mesa de debates sobre a Saúde dos Vulne-
ráveis no 7º Congresso de Gestão do Con-
selho Nacional do Ministério Público em 
22 de setembro de 2016, em Brasília-DF, 
como: a Promotora de Justiça do Ministé-
rio Público do Piauí Myrian Lago, que 
falou sobre aspectos previstos na Política 
Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 
– LGBT; a Promotora de Justiça do Paraná 
Mariana Seifert Bazzo e a Procuradora de 
Justiça de Pernambuco Maria Bernadete 
Figueiroa, que apresentaram dados esta-
tísticos e marcos normativos que tratam 
sobre a Política Nacional de Saúde Integral 
da População Negra instituída pelo Minis-
tério da Saúde; o Promotor de Justiça de 
São Paulo Eduardo Ferreira Valério, que 
abordou a necessidade de políticas públi-
cas na área da saúde para atender a popu-
lação em situação de rua; a Promotora de 
Justiça de Rondônia Priscila Matzenba-
cher Machado, que explanou sobre o direi-
to à saúde da pessoa idosa; e este autor, 
que falou sobre a saúde da pessoa com 
deficiência.

A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexu-
ais – LGBT foi definida em 2010 para ser implementada no Sistema Único de Saúde – SUS, 
em decorrência das diretrizes governamentais previstas no Programa Brasil Sem Homo-
fobia, coordenado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da Repú-
blica – SDH/PR. A finalidade precípua dessa política pública é incluir socialmente esse 
grupo vulnerável, afastando preconceitos e oportunizando seu reconhecimento como 
cidadão brasileiro merecedor de respeito e consideração.

Entre as principais políticas na área de 
saúde para a população LGBT, destacamos 
as seguintes: formação contínua e perma-
nente para profissionais na área da saúde e 
adequação de guias, prontuários, interna-
ção e acomodação em enfermarias e leitos 
com respeito à orientação sexual e à identi-
dade de gênero de travestis e transexuais; 
visibilidade e efetivação de ações para 
LGBT em todos os programas de saúde; 
ampliação dos serviços do processo transe-
xualizador, com a instalação de ambulató-
rios de saúde trans, para diagnóstico, aten-
ção especializada para todas as unidades 
da federação, sem perder de vista a neces-
sidade de continuação do processo de des-
patologização das identidades trans; am-
pliação dos serviços voltados para promo-
ção da equidade da população LGBT; pactu-
ação entre União, Estados e Municípios 

tes, dentre os quais destacam-se como 
principais, mas não únicos, os Consultó-
rios na Rua; e possibilitar o acesso, sem 
discriminações, às Unidades Básicas de 
Saúde, Centros de Apoio Psicossocial 
(CAPs) e outros; instar o Poder Público a 
promover efetiva vigilância epidemiológi-
ca da população em situação de rua, com 
programas de controle de doenças infec-
ciosas, campanhas de vacinação, consultas 
com especialistas, campanhas educativas 
etc.; além disso, promover programas e 
projetos de inclusão da população em situ-
ação de rua no Sistema de Segurança Ali-
mentar e Nutricional; garantir atendimen-
to de emergência pelas ambulâncias do 
SAMU; e, finalmente, fiscalizar a execução 
de todos os programas e projetos das 
várias políticas públicas, valendo-se, para 
tanto, do indispensável concurso da socie-
dade civil, a partir dos mecanismos de con-
trole social, que devem ser valorizados e 
mobilizados pelo Ministério Público.

O Estado brasileiro reconhece que o racis-
mo ainda é um fenômeno presente nas 
estruturas estatais e da sociedade brasilei-
ra, e a percepção geral é de que esse fenô-
meno incide no tratamento dado às pesso-
as negras, relativamente ao acesso a opor-
tunidades e direitos, como no caso dos 
serviços de saúde pública. Assim é neces-
sária a atenção do Estado no sentido de 
promover ações que eliminem progressi-
vamente esse obstáculo histórico. Essa 
realidade se reflete nos indicadores epide-
miológicos, que evidenciam a diminuição 
da qualidade e da expectativa de vida da 
população negra, inclusive pelas altas 
taxas de morte materna – 60% das mortes 

Nossa Constituição Federal, no seu art. 
196, pôs o direito à saúde como direito de 
todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
Assim, a questão da saúde como política 
pública não se restringe somente ao com-
bate a doenças e endemias, antes perpassa 
pela garantia de qualidade de vida do ser 
humano, garantindo-se acesso à informa-
ção a cuidados ao corpo e a mente, à 
alimentação adequada, higiene, sanea-
mento básico em suas moradias e cidades, 
segurança, com ações preventivas na área 
de saúde e acompanhamento desde a con-
cepção até a velhice. 

Neste breve ensaio, focaremos a necessi-
dade de ações para garantir o direito fun-
damental à saúde de grupos vulneráveis, 

2 Dados do Ministério da Saúde publicados em Coleção Negras e 
Negros: Pesquisas e Debates. Saúde da População Negra. De Petrus et 
Alii Editora Ltda. 1ª. Edição, 2012.

IV - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA

(...) cabe ao Ministério 
Público monitorar e 

garantir o cumprimento 
dessa política necessária 

para dar dignidade e 
atendimento de qualidade a 
quem é marginalizado em 

nossa sociedade.

ocorridas em 2012, contra 34% de mulhe-
res brancas2  – e infantil, como pela violên-
cia a que esse grupo populacional está 
exposto de form a mais intensa, especial-
mente a juventude negra. A Portaria nº 
992/09 do Ministério da Saúde – que insti-
tuiu a Política Nacional de Saúde Integral 
da População Negra – deixa bem claro 
esses problemas e a necessidade de aten-
ção a esse grupo vulnerável.

Fundamental então que o Ministério 
Público, através de suas ações, garanta 
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O princípio da igualdade formal, encarta-
do em nossa Constituição Federal, no 
artigo 5º, prescreve que todos são iguais 
perante a lei e, para materializar essa 
igualdade, prescreve no artigo 3º, IV, que 
são necessárias políticas públicas para 
oportunizar a todos da população, princi-
palmente aqueles vulneráveis, condições 
mínimas de dignidade. Para segmentos, 
como o das pessoas com deficiência, em 
situação de rua, negras, idosas e LGBT, é 
necessário um olhar diferente, mas dife-
rente para igualar, para oportunizar um 
tratamento digno, tendo em vista que his-
toricamente são grupos que estiveram 
excluídos de ações afirmativas de nossa 
sociedade. Pois no dizer do jurista Bruno 
Galindo1:

acima referidos, a partir da doutrina e 
normas específicas, e principalmente de 
discussões e posicionamentos de membros 
do Ministério Público que compuseram a 
mesa de debates sobre a Saúde dos Vulne-
ráveis no 7º Congresso de Gestão do Con-
selho Nacional do Ministério Público em 
22 de setembro de 2016, em Brasília-DF, 
como: a Promotora de Justiça do Ministé-
rio Público do Piauí Myrian Lago, que 
falou sobre aspectos previstos na Política 
Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 
– LGBT; a Promotora de Justiça do Paraná 
Mariana Seifert Bazzo e a Procuradora de 
Justiça de Pernambuco Maria Bernadete 
Figueiroa, que apresentaram dados esta-
tísticos e marcos normativos que tratam 
sobre a Política Nacional de Saúde Integral 
da População Negra instituída pelo Minis-
tério da Saúde; o Promotor de Justiça de 
São Paulo Eduardo Ferreira Valério, que 
abordou a necessidade de políticas públi-
cas na área da saúde para atender a popu-
lação em situação de rua; a Promotora de 
Justiça de Rondônia Priscila Matzenba-
cher Machado, que explanou sobre o direi-
to à saúde da pessoa idosa; e este autor, 
que falou sobre a saúde da pessoa com 
deficiência.

A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexu-
ais – LGBT foi definida em 2010 para ser implementada no Sistema Único de Saúde – SUS, 
em decorrência das diretrizes governamentais previstas no Programa Brasil Sem Homo-
fobia, coordenado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da Repú-
blica – SDH/PR. A finalidade precípua dessa política pública é incluir socialmente esse 
grupo vulnerável, afastando preconceitos e oportunizando seu reconhecimento como 
cidadão brasileiro merecedor de respeito e consideração.

Entre as principais políticas na área de 
saúde para a população LGBT, destacamos 
as seguintes: formação contínua e perma-
nente para profissionais na área da saúde e 
adequação de guias, prontuários, interna-
ção e acomodação em enfermarias e leitos 
com respeito à orientação sexual e à identi-
dade de gênero de travestis e transexuais; 
visibilidade e efetivação de ações para 
LGBT em todos os programas de saúde; 
ampliação dos serviços do processo transe-
xualizador, com a instalação de ambulató-
rios de saúde trans, para diagnóstico, aten-
ção especializada para todas as unidades 
da federação, sem perder de vista a neces-
sidade de continuação do processo de des-
patologização das identidades trans; am-
pliação dos serviços voltados para promo-
ção da equidade da população LGBT; pactu-
ação entre União, Estados e Municípios 

Nossa Constituição Federal, no seu art. 
196, pôs o direito à saúde como direito de 
todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
Assim, a questão da saúde como política 
pública não se restringe somente ao com-
bate a doenças e endemias, antes perpassa 
pela garantia de qualidade de vida do ser 
humano, garantindo-se acesso à informa-
ção a cuidados ao corpo e a mente, à 
alimentação adequada, higiene, sanea-
mento básico em suas moradias e cidades, 
segurança, com ações preventivas na área 
de saúde e acompanhamento desde a con-
cepção até a velhice. 

Neste breve ensaio, focaremos a necessi-
dade de ações para garantir o direito fun-
damental à saúde de grupos vulneráveis, 

que o Poder Público promova a saúde integral da população negra, priorizando a redu-
ção das desigualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e à discriminação nas insti-
tuições e serviços do SUS. Inclusive, o Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288/2010, 
reafirma e assegura em seu art. 6º o direito à saúde da população negra mediante políticas 
universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e de outros 
agravos.

V - O DIREITO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA

Segundo projeção do IBGE, o Brasil terá 
em 2030, devido baixo índice de natalida-
de atual, a maior parte da população com-
posta por pessoas idosas. Isso requer que 
pensemos em exigir desde hoje políticas 
públicas na área da saúde a pessoas idosas 
que vão desde ações preventivas, que per-
passam por exames, vacinação, atendi-
mento domiciliar, capacitação dos agentes 
públicos de saúde na área do envelheci-
mento, principalmente os que atuam nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e em 
hospitais e abrigos destinados à terceira 
idade, além da garantia de fornecimento 
de medicamentos e insumos necessários 
para sua qualidade de vida. 

A atuação do Ministério Público monito-
rando essas políticas públicas e exigindo 
do Poder Público ações preventivas e 
terapêuticas para um atendimento digno 
à pessoa idosa são essenciais, inclusive 
fiscalizando Instituições de Longa Perma-
nência (ILPIs) e Centros de Convivências. 
O cumprimento do Estatuto do Idoso (Lei 
nº 10741/2003) e dos protocolos do Minis-
tério da Saúde na área do envelhecimento 
é também fundamental, principalmente 
pela atuação extrajudicial resolutiva.
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O princípio da igualdade formal, encarta-
do em nossa Constituição Federal, no 
artigo 5º, prescreve que todos são iguais 
perante a lei e, para materializar essa 
igualdade, prescreve no artigo 3º, IV, que 
são necessárias políticas públicas para 
oportunizar a todos da população, princi-
palmente aqueles vulneráveis, condições 
mínimas de dignidade. Para segmentos, 
como o das pessoas com deficiência, em 
situação de rua, negras, idosas e LGBT, é 
necessário um olhar diferente, mas dife-
rente para igualar, para oportunizar um 
tratamento digno, tendo em vista que his-
toricamente são grupos que estiveram 
excluídos de ações afirmativas de nossa 
sociedade. Pois no dizer do jurista Bruno 
Galindo1:

acima referidos, a partir da doutrina e 
normas específicas, e principalmente de 
discussões e posicionamentos de membros 
do Ministério Público que compuseram a 
mesa de debates sobre a Saúde dos Vulne-
ráveis no 7º Congresso de Gestão do Con-
selho Nacional do Ministério Público em 
22 de setembro de 2016, em Brasília-DF, 
como: a Promotora de Justiça do Ministé-
rio Público do Piauí Myrian Lago, que 
falou sobre aspectos previstos na Política 
Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 
– LGBT; a Promotora de Justiça do Paraná 
Mariana Seifert Bazzo e a Procuradora de 
Justiça de Pernambuco Maria Bernadete 
Figueiroa, que apresentaram dados esta-
tísticos e marcos normativos que tratam 
sobre a Política Nacional de Saúde Integral 
da População Negra instituída pelo Minis-
tério da Saúde; o Promotor de Justiça de 
São Paulo Eduardo Ferreira Valério, que 
abordou a necessidade de políticas públi-
cas na área da saúde para atender a popu-
lação em situação de rua; a Promotora de 
Justiça de Rondônia Priscila Matzenba-
cher Machado, que explanou sobre o direi-
to à saúde da pessoa idosa; e este autor, 
que falou sobre a saúde da pessoa com 
deficiência.

A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexu-
ais – LGBT foi definida em 2010 para ser implementada no Sistema Único de Saúde – SUS, 
em decorrência das diretrizes governamentais previstas no Programa Brasil Sem Homo-
fobia, coordenado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da Repú-
blica – SDH/PR. A finalidade precípua dessa política pública é incluir socialmente esse 
grupo vulnerável, afastando preconceitos e oportunizando seu reconhecimento como 
cidadão brasileiro merecedor de respeito e consideração.

Entre as principais políticas na área de 
saúde para a população LGBT, destacamos 
as seguintes: formação contínua e perma-
nente para profissionais na área da saúde e 
adequação de guias, prontuários, interna-
ção e acomodação em enfermarias e leitos 
com respeito à orientação sexual e à identi-
dade de gênero de travestis e transexuais; 
visibilidade e efetivação de ações para 
LGBT em todos os programas de saúde; 
ampliação dos serviços do processo transe-
xualizador, com a instalação de ambulató-
rios de saúde trans, para diagnóstico, aten-
ção especializada para todas as unidades 
da federação, sem perder de vista a neces-
sidade de continuação do processo de des-
patologização das identidades trans; am-
pliação dos serviços voltados para promo-
ção da equidade da população LGBT; pactu-
ação entre União, Estados e Municípios 

Nossa Constituição Federal, no seu art. 
196, pôs o direito à saúde como direito de 
todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
Assim, a questão da saúde como política 
pública não se restringe somente ao com-
bate a doenças e endemias, antes perpassa 
pela garantia de qualidade de vida do ser 
humano, garantindo-se acesso à informa-
ção a cuidados ao corpo e a mente, à 
alimentação adequada, higiene, sanea-
mento básico em suas moradias e cidades, 
segurança, com ações preventivas na área 
de saúde e acompanhamento desde a con-
cepção até a velhice. 

Neste breve ensaio, focaremos a necessi-
dade de ações para garantir o direito fun-
damental à saúde de grupos vulneráveis, 

O Ministério de Saúde (MS), em publicação 
sobre a política de saúde das pessoas com 
deficiência, em 20083, a partir de estudos 
comparativos com levantamento da Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS), elencou 
como principais causas das deficiências: os 
transtornos congênitos e perinatais, 
decorrentes da falta de assistência ou da 
assistência inadequada às mulheres na 
fase reprodutiva; as doenças transmissí-
veis e crônicas não transmissíveis; as per-
turbações psiquiátricas; o abuso de álcool e 
de drogas; a desnutrição; e os traumas e as 
lesões, principalmente nos centros urba-
nos mais desenvolvidos.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência no artigo 25 reconhece 
que as pessoas com deficiência têm o direi-
to de gozar do estado de saúde mais eleva-

do possível, sem discriminação baseada na 
deficiência. O artigo 18 da Lei 
n°13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência) afirma que é assegurada aten-
ção integral à saúde da pessoa com defici-
ência em todos os níveis de complexidade, 
por intermédio do SUS, garantido acesso 
universal e igualitário. Essa atenção inte-
gral à saúde da pessoa com deficiência 
deve assegurar o acesso autônomo me-
diante a remoção de barreiras arquitetôni-
ca, ambientais, de comunicação, que aten-
dam às especificidades dessas pessoas com 
impedimentos físicos, sensoriais, intelec-
tuais e mentais.

O Ministério Público, através dos instru-
mentos disponíveis na Lei nº 7853/1989 e 
no referido Estatuto da Pessoa com Defici-
ência, tem como, através de ações extraju-

3 Ministério da Saúde, 2008, p.12/14.

VI - A GARANTIA DE  SAÚDE À PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA

A Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com 
Deficiência no artigo 25 

reconhece que as pessoas 
com deficiência têm o 

direito de gozar do estado 
de saúde mais elevado 

possível, sem discriminação 
baseada na deficiência.
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O princípio da igualdade formal, encarta-
do em nossa Constituição Federal, no 
artigo 5º, prescreve que todos são iguais 
perante a lei e, para materializar essa 
igualdade, prescreve no artigo 3º, IV, que 
são necessárias políticas públicas para 
oportunizar a todos da população, princi-
palmente aqueles vulneráveis, condições 
mínimas de dignidade. Para segmentos, 
como o das pessoas com deficiência, em 
situação de rua, negras, idosas e LGBT, é 
necessário um olhar diferente, mas dife-
rente para igualar, para oportunizar um 
tratamento digno, tendo em vista que his-
toricamente são grupos que estiveram 
excluídos de ações afirmativas de nossa 
sociedade. Pois no dizer do jurista Bruno 
Galindo1:

acima referidos, a partir da doutrina e 
normas específicas, e principalmente de 
discussões e posicionamentos de membros 
do Ministério Público que compuseram a 
mesa de debates sobre a Saúde dos Vulne-
ráveis no 7º Congresso de Gestão do Con-
selho Nacional do Ministério Público em 
22 de setembro de 2016, em Brasília-DF, 
como: a Promotora de Justiça do Ministé-
rio Público do Piauí Myrian Lago, que 
falou sobre aspectos previstos na Política 
Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 
– LGBT; a Promotora de Justiça do Paraná 
Mariana Seifert Bazzo e a Procuradora de 
Justiça de Pernambuco Maria Bernadete 
Figueiroa, que apresentaram dados esta-
tísticos e marcos normativos que tratam 
sobre a Política Nacional de Saúde Integral 
da População Negra instituída pelo Minis-
tério da Saúde; o Promotor de Justiça de 
São Paulo Eduardo Ferreira Valério, que 
abordou a necessidade de políticas públi-
cas na área da saúde para atender a popu-
lação em situação de rua; a Promotora de 
Justiça de Rondônia Priscila Matzenba-
cher Machado, que explanou sobre o direi-
to à saúde da pessoa idosa; e este autor, 
que falou sobre a saúde da pessoa com 
deficiência.

A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexu-
ais – LGBT foi definida em 2010 para ser implementada no Sistema Único de Saúde – SUS, 
em decorrência das diretrizes governamentais previstas no Programa Brasil Sem Homo-
fobia, coordenado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da Repú-
blica – SDH/PR. A finalidade precípua dessa política pública é incluir socialmente esse 
grupo vulnerável, afastando preconceitos e oportunizando seu reconhecimento como 
cidadão brasileiro merecedor de respeito e consideração.

Entre as principais políticas na área de 
saúde para a população LGBT, destacamos 
as seguintes: formação contínua e perma-
nente para profissionais na área da saúde e 
adequação de guias, prontuários, interna-
ção e acomodação em enfermarias e leitos 
com respeito à orientação sexual e à identi-
dade de gênero de travestis e transexuais; 
visibilidade e efetivação de ações para 
LGBT em todos os programas de saúde; 
ampliação dos serviços do processo transe-
xualizador, com a instalação de ambulató-
rios de saúde trans, para diagnóstico, aten-
ção especializada para todas as unidades 
da federação, sem perder de vista a neces-
sidade de continuação do processo de des-
patologização das identidades trans; am-
pliação dos serviços voltados para promo-
ção da equidade da população LGBT; pactu-
ação entre União, Estados e Municípios 

Nossa Constituição Federal, no seu art. 
196, pôs o direito à saúde como direito de 
todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
Assim, a questão da saúde como política 
pública não se restringe somente ao com-
bate a doenças e endemias, antes perpassa 
pela garantia de qualidade de vida do ser 
humano, garantindo-se acesso à informa-
ção a cuidados ao corpo e a mente, à 
alimentação adequada, higiene, sanea-
mento básico em suas moradias e cidades, 
segurança, com ações preventivas na área 
de saúde e acompanhamento desde a con-
cepção até a velhice. 

Neste breve ensaio, focaremos a necessi-
dade de ações para garantir o direito fun-
damental à saúde de grupos vulneráveis, 

A rede de proteção aos direitos humanos 
de grupos vulneráveis exige, em muitos 
casos, que o Ministério Público, como 
órgão constitucional de defesa dos interes-
ses sociais e individuais indisponíveis, 
garanta medidas extrajudiciais e judiciais 
para essa população hipossuficiente, 
carente de políticas públicas na área de 
saúde que atenda suas peculiaridades e 
particularidades, muitas oriundas de déca-
das de descaso e discriminação que os 
levaram à invisibilidade social. A capacita-
ção na área de direitos humanos de seus 
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diciais e judiciais, garantir efetivo atendi-
mento de qualidade a esse segmento, prin-
cipalmente em medidas preventivas e 
terapêuticas desde a concepção até a velhi-
ce, no acompanhamento materno-infan-
til; no fornecimento de medicamentos de 
uso continuado; na acessibilidade nos ser-

viços de saúde; no fornecimento de órte-
ses e próteses com qualidade e rapidez; e, 
acima de tudo, dignidade desde o atendi-
mento de saúde na unidade básica de 
saúde ao serviço hospitalar e de emergên-
cia.

membros e servidores, o aperfeiçoamento 
profissional para atendimento a demandas 
específicas desses grupos vulneráveis, a 
criação de núcleos específicos de atuação e 
o compromisso institucional para uma 
atuação mais eficaz e resolutiva das 
demandas são metas fundamentais e 
desafiadoras ao Ministério Público neste 
novo milênio, a fim de que possam ser rea-
lizados conjuntamente a igualdade formal 
e material e o princípio da dignidade para 
esses seres humanos.
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Resumo: O presente artigo tem por finalidade propor reflexões sobre o direito à educação 
e o movimento de inclusão dos grupos vulnerabilizados e das minorias, que foram 
apresentadas na mesa redonda realizada durante o 7º Congresso Brasileiro de Gestão do 
Ministério Público, que teve por tema “Inovar o desafio de criar experiências que gerem 
valor”, em que foram demonstradas inclusive as intervenções que vêm sendo sugeridas e 
aplicadas com base nos Grupos de Trabalho que compõem a CDDF, do Conselho Nacional 
dos Direitos Humanos. 
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A educação no Brasil, na Constituição 
Federal de 1988, dá um salto de qualidade 
com relação à legislação anterior, na 
medida em que em seu art. 6º, que trata 
dos direitos sociais, elenca a garantia à 
educação como sendo um dos meios para a 
materialização dos objetivos da República, 
bem como a apresenta como direito de 
todos, visando ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, ao seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. (art. 205 da C.F. de 1988). 

Além disso, a Constituição Cidadã foi bas-
tante enfática ao garantir a todos os alunos o 
direito de acesso obrigatório ao Ensino Fun-
damental (art. 218, I), hoje ensino básico, que 
deve ser ofertado em escolas (art. 206, I). 

A CF/88, dispôs ainda que o “atendimento 
educacional especializado” deve ser ofer-
tado às pessoas, preferencialmente na 
rede regular de ensino, além de introduzir 
no seu texto instrumentos jurídicos para a 
sua garantia. Essa impossibilidade de sepa-
ração, por meio de exclusões baseadas em 
critérios pessoais (raça, etnia, deficiência, 
origem, gênero, orientação sexual, etc.), é o 

pilar da educação inclusiva, pois não se 
pode falar em formação cidadã e plena em 
ambientes segregados.

O direito à educação, elevado no texto 
constitucional como um direito funda-
mental de todos os cidadãos, guarda laços 
com várias declarações de direitos, a 
exemplo da Declaração Americana dos 
Direito e Deveres do Homem (1948), que 
ressalta que “toda pessoa tem direito à 
educação”, e do Pacto Internacional de 
Direitos Econômicos Sociais e Culturais 
(1966), que em um dos seus artigos ressalta 
que “a educação deverá visar ao pleno 
desenvolvimento da personalidade 
humana e no sentido de sua dignidade e 
fortalecer o respeito pelos direitos huma-
nos e liberdades fundamentais”.

A Convenção da Organização das Nações 
Unidas (ONU), contra todas as formas de 
discriminação no campo do ensino, do ano 
de 1960, foi um importante documento para 
compreensão de que as escolas são, por defi-
nição, ambientes coletivos que devem repre-
sentar a diversidade existente na sociedade. 

Segundo Bobbio,

a existência de um direito, seja em sentido 
forte ou fraco, implica sempre a existência 
de um sistema normativo, onde por "exis-
tência" devem entender-se tanto o mero 
fator exterior de um direito histórico ou 
vigente quanto o reconhecimento de um 
conjunto de normas como guia da própria 
ação. A figura do direito tem como correla-
to a figura da obrigação. (1992, p. 79-80)

INTRODUÇÃO

42



Nesse sentido, a educação é meio necessá-
rio ao desenvolvimento da autonomia e 
emancipação das pessoas em situação de 
rua, contribuindo para que elas se reco-
nheçam construtoras e transformadoras 
da realidade em que vivem, sendo, inclusi-
ve, importante para o processo de partici-
pação nas questões políticas, democratiza-
ção e busca por seus direitos e acesso à 
informação.

Em razão da complexidade que envolve o 
tema, o CNMP desenvolveu um Guia de 
Atuação para membros do Ministério 
Público nacional para orientar a atuação 
da defesa dos direitos das pessoas em situ-
ação de rua.³

a) Pessoas em Situação de Rua

Pessoa em situação de rua, de acordo com 
o Decreto nº 7.053/2009, que institui a 
Política Nacional, é o indivíduo perten-
cente a grupo populacional heterogêneo 
que possui em comum a pobreza extrema, 
vínculos familiares interrompidos ou fra-
gilizados e inexistência de moradia con-
vencional regular, utilizando os logradou-
ros públicos e as áreas degradadas como 
espaço de acolhimento para pernoite tem-
porário ou como moradia provisória.

Em suas diretrizes, a mencionada política 
aduz de forma expressa a implementação 
de políticas públicas quanto à estrutura-
ção de diversos setores e serviços, dentre 
eles a educação, observando as especifici-
dades dos sujeitos, através do trabalho de 
construção coletiva com os próprios sujei-
tos, para a efetivação dos objetivos e das 
agendas das intervenções estratégicas, a 
exemplo: acesso ao PRONATEC, cursos 
técnicos para inserção ao mercado infor-
mal, a economia solidária, oferta de edu-
cação para jovens e adultos.

Nesse sentido, a educação é meio 
necessário ao desenvolvimento 

da autonomia e emancipação das 
pessoas em situação de rua, 

contribuindo para que elas se 
reconheçam construtoras e 

transformadoras da realidade 
em que vivem.

II - A APLICABILIDADE DO DIREITO À EDUCAÇÃO 
PARA GRUPOS VULNERÁVEIS1 (VULNERABILIZA-
DOS)2

¹  Os grupos citados são exemplificativos.

²  A menção à expressão “vulnerabilizados” pretende destacar que os 
indivíduos ou grupos em desvantagem não se encontram nessa 
condição por uma questão natural, intrínseca ou inexorável, mas em 
razão de um processo histórico que leva à sua subjugação por meio da 
confluência de diferentes fatores.

³ Defesa dos Direitos das Pessoas em situação de rua. Guia de Atuação 
Ministerial. Brasília. 2015.
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b) Pessoas com Deficiência 

A CF/88 dispõe que o acesso à educação 
deve ser assegurado às pessoas com defici-
ência preferencialmente na rede regular 
de ensino (art. 208, inciso III), ou seja, as 
escolas devem se abrir a todos.

No ordenamento jurídico brasileiro, ao 
longo dos últimos anos, foram sendo erigi-
dos marcos legais para afirmação do 
acesso à educação das pessoas com defici-
ência, a exemplo da Lei nº 7.853/89, que 
estabelece ser crime recusar e procrasti-
nar o direito à matrícula de pessoas com 
deficiência, o que vale tanto para profissio-
nais de escolas públicas como de escolas 
privadas (art. 8º, I).

No âmbito internacional, em 2007, foi 
expressamente reconhecido o direito das 
pessoas com deficiência à educação inclu-
siva, pela Convenção Internacional da 
Organização das Nações Unidas sobre o 
direito da pessoa com deficiência, ratifica-
da e promulgada pelo Brasil, pelo Decreto 
nº 6.949/2009, que também inspirou a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Defi-
ciência de nº 13.146/2016. A Política Nacional de inclusão apresenta 

exemplos de atividades do atendimento 
educacional especializado, recursos de 
acessibilidade, além de referenciar a 
diversos outros marcos normativos que o 
sistema de ensino e suas escolas devem 
cumprir.

O direito fundamental à educação inclusiva 
foi afirmado e reafirmado pela arquitetura 
normativa, e vem sendo uma bandeira de 
atuação do Ministério Público Nacional por 
meio do grupo de trabalho da CDDF, para 
que seja respeitado, portanto, não apenas 
em razão da imposição normativa, mas 
como corolário do princípio da dignidade da 
pessoa humana e como reflexo do processo 
civilizatório que se busca.

O acesso à educação deve 
ser assegurado às pessoas

 com deficiência 
preferencialmente

 na rede regular de ensino 
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c) Política de Gênero (Mulheres e População 
LGBT)

As desigualdades biológicas entre homens 
e mulheres são nítidas. O equipamento 
biológico sexual inato não dá conta da 
explicação do comportamento masculino e 
feminino observado na sociedade, por isso 
o conceito/categoria gênero, surge na 
lógica dessa demanda.

Gênero não existe no absoluto e fora do 
contexto das desigualdades entre homens 
e mulheres; é uma construção sociocultu-
ral (os mecanismos sociais, econômicos e 
culturais é que são os responsáveis pela 
estratificação por gênero, e não as caracte-
rísticas biológicas). Essa desigualdade se dá 
em várias dimensões. 

No Brasil, somente no século XX medidas 
educacionais mais efetivas para a educa-
ção de massa começaram a surgir e, com 

isso, o acesso das mulheres começa. Com a 
CF/88, se apresentam demandas sociais 
específicas na legislação. Desloca-se a 
discussão sobre a desigualdade de sexos na 
educação para além de ser menino ou 
menina.

A escola é local de formação, de transmissão 
de conhecimento, de referências e também 
de compreensão de mundo. Se o sistema de 
ensino, por um, lado contribui para a for-
mação de sujeitos críticos e reflexivos, aju-
dando a superar preconceitos e opressões, 
lado outro pode reforçar e reproduzir este-
reótipos e desigualdades, reforçando pre-
conceitos.

Assim, faz-se necessário que os planos de 
educação contemplem condicionantes que 
afetam meninos e meninas, negros, pobres, 
pessoas com deficiência, entre outros. Se não 
há pobres, negros ou mulheres e LGBTs na 
escola, a desigualdade é evidente, no 
entanto, ainda que estes estejam presentes 
nos bancos escolares, a discrepância nas 
oportunidades educacionais para um e 
para outro vão se fazer presente. A desi-
gualdade vai ser identificada no momento 

Gênero não existe no absoluto 
e fora do contexto das desigualdades 

entre homens e mulheres; é uma 
construção sociocultural 

(os mecanismos sociais, econômicos 
e culturais é que são os responsáveis 
pela estratificação por gênero, e não 

as características biológicas). 
Essa desigualdade se dá em 

várias dimensões.
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em que os graus de sucesso ou de fracassos 
vão certamente variar conforme o sexo, a 
raça/cor, a etnia e/ou a classe social.

Outro ponto importante que a categoria/ 
conceito gênero busca dar conta para com-
preensão das desigualdades de gênero é a 
orientação sexual. Orientação sexual aqui 
é compreendida como o sexo das pessoas 
que elegemos como objetos de desejo e 
afeto. E dentre as classificações mais 
conhecidas, podemos falar: heterossexua-
lidade, bissexualidade, homossexualidade 
e podemos ainda  outras identidades de 
gênero, como transexualidade e travestili-
dade. Compreender esse universo é essen-
cial ao educador/educadora, seja para as 
abordagens interdisciplinares, seja para 
compreender as diferenças que, incom-
preendidas, se transformam em desigual-
dades, onde o poder é assimétrico.

No Brasil a violência por discriminação 
sexual mata em torno de 150 pessoas por 
ano, sendo que o país é o campeão mundial 
de assassinatos contra aqueles considera-
dos das sexualidades não naturais. A 
média brasileira é de um assassinato a 
cada três dias. 

A homofobia é um problema real entre a 
população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais).

O CNMP vem intervindo de forma estratégi-
ca nos últimos anos nessa temática, incenti-
vando projetos que estimulem a implemen-
tação de grupos de trabalhos e promotorias 
com atribuição no enfrentamento à violên-
cia praticada contra as mulheres, na defesa 
da população LGBT e do Estado Laico.

A desigualdade vai ser identificada no momento em que os 
graus de sucesso ou de fracassos vão certamente variar 
conforme o sexo, a raça/cor, a etnia e/ou a classe social.

4

4 Revista Convergência institucional: foco no cidadão e transformação social. 
6º. Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público. Brasília, 2016.
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d) Pessoa Idosa

O acesso à educação é fundamental a todo 
ser humano, independentemente da 
idade, visto que possibilita adquirir conhe-
cimentos, interagir e modificar o ambien-
te. A UNESCO (1998), assim, preconiza que 
a educação deve se estender por toda a 
vida, de maneira a propiciar conhecimen-
to dinâmico do mundo, dos outros e de si 
mesmo.

A Lei nº 8.842/1994 instituiu a Política 
Nacional do Idoso, fez referência à neces-
sidade de uma educação formal específica 
para pessoa idosa, rechaçando o mito da 
incapacidade de desenvolvimento intelec-
tual da pessoa idosa, apontando a educa-
ção enquanto um meio hábil para promo-
ver a compreensão do meio ambiente, de 
si, de outras pessoas e das relações que 
firmam com estas. 

 O Estatuto do Idoso (2003), em seu artigo 
22, preconiza que nos currículos mínimos 
dos diversos níveis de ensino formal serão 
inseridos conteúdos voltados ao processo 
de envelhecimento, ao respeito e à valori-
zação do idoso, de forma a eliminar o pre-
conceito e a produzir conhecimentos 
sobre a matéria. Contudo, o Conselho 
Nacional de Educação ainda não elaborou 

os currículos mínimos, quer seja da educa-
ção básica, quer seja do ensino superior, 
quanto à questão. A exceção ocorre em 
alguns estados, nos quais o Ministério 
Público, por meio de recomendação, 
instou os sistemas estadual e municipal de 
ensino para que inserissem a temática do 
envelhecimento na grade escolar, como é o 
caso de Pernambuco, mais particularmen-
te na capital.

Ademais, a educação é fundamental para 
a compreensão dos direitos e, consequen-
temente, do exercício da cidadania, a qual 
cresce exponencialmente com o avanço da 
escolaridade. Nessa lógica, pesquisa apre-
sentada pelo Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (IPEA), pela Nota Técnica nº 
17 do Atlas da Violência 2016, aponta para 
a redução do índice de violência associado 
à mortalidade à medida que aumenta o 
nível de escolaridade da vítima.

O acesso à educação é 
fundamental a todo ser humano,

 independentemente da idade, 
visto que possibilita adquirir 

conhecimentos, interagir e 
modificar o ambiente. 
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É preciso assim dar visibilidade ao que vem sendo realizado e demandar do Estado o cum-
primento de suas funções nessa área, observando com especial atenção as atribuições do 
Ministério Público brasileiro na proteção dos interesses coletivos, inclusive por meio da 
proposição de ações cíveis que venham responder a essa demanda. O Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP) deve assumir um caráter estratégico ao conclamar os 
membros das diversas unidades da federação a acompanharem suas realidades e os índi-
ces educacionais, apontando caminhos diferenciados para o futuro das pessoas idosas. 

e) População Negra

No Brasil, há séculos, a educação oficial 
vem mitigando a importância dos negros 
na formação histórica nacional, embora 
seja clara a centralidade do ambiente esco-
lar para uma educação antirracista. 

A Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos confirma a importância do ensino e da 
educação como estratégias de promoção do 
respeito e da valorização das diversidades.

Nesse sentido, há pouco mais de uma 
década conquistamos uma das mais 
importantes vitórias no processo de 
enfrentamento ao racismo e à discrimina-
ção étnica racial. A alteração da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
promovida pela Lei n° 10.639/2003, cor-
responde a um considerável avanço na 
abordagem cotidiana da diversidade nos 
estabelecimentos educacionais do País. 
Essa lei obrigou a introdução, no currículo 
oficial da rede de ensino, da temática “His-
tória e Cultura Afro-Brasileira e Africana”. 

Em 2008, a Lei nº 11.645 incluiu também a 
temática indígena com a mesma orienta-
ção, ou seja, o estabelecimento de diretri-
zes e práticas pedagógicas que reconhe-
çam a importância dos africanos, indíge-
nas e seus descendentes no processo de 
formação nacional. Essas alterações valem 
para todo o currículo escolar, do primeiro 

ao último ano do Ensino Fundamental e 
do Ensino Médio.

Posteriormente, o Estatuto da Igualdade 
Racial (Lei nº 12.288/2010) reiterou a 
importância do estudo da história geral da 
África e da história da população negra no 
Brasil, estabelecendo que os conteúdos 
referentes à história da população negra 
no Brasil serão ministrados no âmbito de 
todo o currículo escolar, resgatando sua 
contribuição para o desenvolvimento 
social, econômico, político e cultural do 
País. Além disso, a Lei prevê o dever do 
Estado de fomentar a formação inicial e 
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continuada dos(as) professores(as), a 
elaboração e aprimoramento de material 
didático e o estímulo à produção de práti-
cas que auxiliem no cumprimento dessa 
obrigação.

Nesse contexto, muitos são os atores que 
deverão assumir responsabilidades em 
busca da implementação dessas leis, nota-
damente o corpo de profissionais que 
compõe as instituições de ensino e os gesto-
res do sistema educacional. Paralelamente, 
o Ministério Público possui papel relevante 
nesse processo, não apenas como agente 
fiscalizador da ordem jurídica, mas como 
ator integrante da rede de apoio. 

Assim, para além de fiscalizar o efetivo 
cumprimento das leis, é preciso agir proa-
tivamente quando houver descompassos 
nesse cumprimento, investindo seriamen-
te no desmantelamento das desigualdades 
étnico-raciais.

A trajetória da Comissão dos Direitos Fundamentais do CNMP apresenta, em três anos de 
existência, dezenas de práticas exitosas. Os grupos de trabalho vêm desenvolvendo 
diversas ações e agendas para garantir atuações comuns e integradas. Não existem solu-
ções perfeitas, “mas uma combinação de escolhas e respostas necessariamente limitadas” 
(DUBET, 2004, p. 554). 

Os membros do Ministério Público brasileiro que atuam na defesa dos direitos humanos, 
e nesta mesa foram apresentados estudos e experiências no campo do Direito à Educação 
das minorias e dos grupos vulneráveis, visualizam não um simples registro de atuações, 
mas o relato de experiências e práticas, cunhadas em parceria Ministério Público brasilei-
ro, movimentos sociais e entes públicos, de forma dialógica e crítica, indicando uma 
agenda possível e interinstitucional.

Assim, para além de fiscalizar o 
efetivo cumprimento das leis, é 

preciso agir proativamente quando 
houver descompassos nesse 

cumprimento, investindo 
seriamente no desmantelamento 
das desigualdades étnico-raciais.

III - CONSIDERAÇÕES FINAIS
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como direito fundamental
a educação inclusiva

Resumo: As escolas devem representar a diversidade existente na sociedade e, portanto, 
não podem ter ambientes separados por grupos de pessoas. Essa impossibilidade de 
separação é o pilar da educação inclusiva, pois não se pode falar em formação cidadã e 
plena em ambientes segregados. 

O direito à educação sempre constou em 
nossas Constituições, e nas declarações de 
direitos humanos em geral, como um 
direito fundamental de todas as pessoas. 

Obviamente, e até por uma questão de dig-
nidade, o termo “todas as pessoas” abrange 
as pessoas com deficiência. Então, direito à 
“educação inclusiva” deveria ser conside-
rado um pleonasmo. Mas não é. Era preci-
so afirmá-lo expressamente, especialmen-
te diante de nações que ainda excluem 
crianças dos bancos escolares em razão de 
sua raça, religião, orientação sexual, 
origem econômica e outras formas de 
discriminação.

Quanto às pessoas com deficiência, como 
sabido, elas foram historicamente excluí-
das do acesso ao ensino escolar. Elas come-
çaram a ser mencionadas nas diversas 
declarações de direitos humanos apenas 
no final do século XX. 

Inclusive a Convenção da Organização das 
Nações Unidas (ONU), contra toda a forma 
de discriminação no campo do ensino, de 
1960, deixou de se referir às pessoas com 
deficiência. Todavia, esse documento foi 
um importante passo para a compreensão 
de que escolas são, por definição, ambien-
tes coletivos, que devem representar a 
diversidade existente na sociedade e, por-
tanto, não podem ter ambientes separados 
por grupos de pessoas. 

Essa impossibilidade de separação, por meio 
de exclusões baseadas em critérios pessoais 
(raça, deficiência, religião, origem, etc.), é o 
pilar da educação inclusiva, pois não se pode 

tivar o direito à educação “sem discrimina-
ção e com base na igualdade de oportuni-
dades, os Estados Partes assegurarão siste-
ma educacional inclusivo em todos os 
níveis, bem como o aprendizado ao longo 
de toda a vida”.

A ratificação dessa Convenção inspirou a 
edição da Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (LBIPD), publicada 
sob nº 13.146/2015, que entrou em vigor 
em janeiro de 2016.

Tanto a Convenção da ONU como a LBIPD 
são, na verdade, uma consolidação de todo 
um arcabouço jurídico já existente e que as 
escolas brasileiras, públicas ou privadas, já 
estavam obrigadas a cumprir. 

Entretanto, não faltam negativas para o 
direito fundamental das pessoas com defi-
ciência à educação inclusiva, ao seu acesso 
à mesma escola que as demais crianças. 

Um dos argumentos frequentes para isso é 
a falta de preparação dos professores e dos 
ambientes comuns em geral. Ocorre que 
tudo isso já poderia estar superado. Veja-
mos.

A Lei 11.494/2007 e respectivo Decreto, nº 
6.253/2007, referentes às verbas do 
Fundeb garantem uma verba maior para 
as escolas públicas que recebem alunos 
com deficiência. Elas definem a eles um 
'per capita' de 1,20 (art. 36, da Lei) e admi-
tem a possibilidade de dupla matrícula 
para alunos que recebem atendimento 
educacional especializado (arts. 9ºA e 14 
do Decreto).

Para a correta aplicação dessa forma espe-
cial de remuneração, com vistas a garantir 
a inclusão educacional, foi aprovada, já em 
20072, a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva3. Ela trouxe esclarecimentos 
indispensáveis. Explicou que o atendimen-
to educacional especializado “deve ser rea-
lizado no turno inverso ao da classe 
comum, na própria escola ou centro espe-
cializado que realize esse serviço educa-
cional”, ou seja:

[…] as atividades desenvolvidas no 
atendimento educacional especia-
lizado diferenciam-se daquelas 
realizadas na sala de aula comum, 
não sendo substitutivas à escolari-
zação. Esse atendimento [especia-
lizado] complementa e/ou suple-
menta a formação dos alunos com 
vistas à autonomia e independên-
cia na escola e fora dela.

A Política cita como exemplos de ativida-
des do atendimento educacional especiali-
zado: programas de enriquecimento curri-
cular, ensino de linguagens e códigos espe-
cíficos de comunicação e sinalização e 
tecnologia assistiva (língua de sinais, 
tábuas de comunicação, sintetizadores de 

a todos e que a educação especial, que 
abrange o atendimento educacional espe-
cializado, deve ser ofertada como acrésci-
mo ao direito à educação escolar ordiná-
ria.

Outro importante marco para a afirmação 
desse direito de acesso aos ambientes 
escolares comuns foi a Lei 7.853/89. Em 
seu artigo 8º, inc. I, foi previsto que é crime 
recusar ou procrastinar o direito à matrí-
cula de pessoas com deficiência, o que vale 
tanto para profissionais de escolas públi-
cas como de escolas privadas.

No âmbito internacional, podem ser cita-
das no período: a Declaração de Salaman-
ca (1994) e a Convenção da Guatemala 
(1999).

Em 2007, finalmente, foi reconhecido 
expressa e definitivamente o direito das 
pessoas com deficiência à educação inclu-
siva, pela Convenção Internacional da 
Organização das Nações Unidas sobre 
Direitos de Pessoas com Deficiência 
(CDPD). Essa Convenção foi ratificada e 
promulgada no Brasil pelo Decreto 
6.949/2009.

De acordo com ela, Artigo 24, para se efe-

mobiliários – e nos transportes escolares, 
bem como as barreiras nas comunicações e 
informações.

Em acréscimo, com base na Resolução 
04/2010, do Conselho Nacional de Educa-
ção, em especial no seu art. 29, conclui-se 
que toda unidade escolar deve contemplar a 
Educação Especial em seu projeto político-
-pedagógico e que o atendimento educacio-
nal especializado deve integrar o sistema de 
ensino como um todo, mas não necessaria-
mente cada unidade escolar. Ou seja, cada 
unidade escolar deve contar com recursos 
de acessibilidade, mas a prestação do aten-
dimento educacional especializado pode 
dar-se à parte.

Mas não paramos por aí. A Lei 
12.764/2012, que institui a política de Pro-
teção dos Direitos da Pessoa com Transtor-
nos do Espectro Autista, especificou que o 
direito de acesso à educação também é 
garantido a alunos com essa deficiência e 
previu que, em caso de comprovada neces-
sidade, tal aluno, matriculado em classes 
comuns do ensino regular, “terá direito a 
acompanhante especializado” (art. 3º, pará-
grafo único). Estabelece, em caso de recusa 
de matrícula a qualquer pessoa com defici-
ência, multa de 03 (três) a 20 (vinte) salá-
rios mínimos (art. 7º).

A Lei 13.005/2014, que aprova o Plano 
Nacional de Educacional, por seu turno, 
garante a universalização da educação, 
recursos de acessibilidade para pessoas 
com deficiência e, sua Meta 04, apesar da 
redação tortuosa, é expressa quanto à “ga-
rantia de sistema educacional inclusivo, de 
salas de recursos multifuncionais, classes, 
escolas ou serviços especializados, públicos 
ou conveniados”. 

falar em formação cidadã e plena em am-
bientes segregados. Essa premissa foi afir-
mada na Constituição brasileira de 1988, a 
qual fez constar, em seu artigo 205, que a 
educação visa “ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o traba-
lho”. 

Além disso, a CF/1988 foi bastante enfáti-
ca ao garantir a todos os alunos o direito de 
acesso obrigatório ao Ensino Fundamental 
(art. 208, I), hoje, ensino básico, que deve 
ser ofertado em escolas (art. 206, I). Por 
esse motivo é que se fala em direito de 
todas as crianças ao ensino escolar. A 
CF/88 dispôs ainda que o “atendimento 
educacional especializado” deve ser ofer-
tado às pessoas com deficiência preferen-
cialmente na rede regular de ensino (art. 
208, inc. III).

A partir daí, não foi possível outra inter-
pretação senão a de que, como afirmamos 
anteriormente1, as escolas devem se abrir 

voz, adaptadores de material escolar, etc.); 
serviços de estimulação precoce (0 a 3 
anos), como fisioterapia, fonoaudiologia, 
terapia ocupacional; para alunos com defi-
ciência auditiva/surdos,  ensino da Língua 
Portuguesa como segunda língua na mo-
dalidade escrita, ensino da Libras para os 
demais alunos da escola; ensino do sistema 
Braille, do Soroban, da orientação e mobili-
dade, das atividades de vida autônoma, 
para alunos com deficiência visual; ensino 
da comunicação alternativa e do desenvol-
vimento dos processos mentais superiores 
(muito importantes para pessoas com defi-
ciência intelectual).

Como recursos de acessibilidade, a Política 
elenca: criação de estratégias de avaliação 
diferenciada; presença de tradutor/intér-
prete de Libras e guia-intérprete, bem 
como de monitor ou cuidador dos alunos 
com necessidade de apoio nas atividades 
de higiene, alimentação, locomoção, entre 
outras, que exijam auxílio constante no 
cotidiano escolar; eliminação de barreiras 
arquitetônicas, urbanísticas, na edificação 
– incluindo instalações, equipamentos e 
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O direito à educação sempre constou em 
nossas Constituições, e nas declarações de 
direitos humanos em geral, como um 
direito fundamental de todas as pessoas. 

Obviamente, e até por uma questão de dig-
nidade, o termo “todas as pessoas” abrange 
as pessoas com deficiência. Então, direito à 
“educação inclusiva” deveria ser conside-
rado um pleonasmo. Mas não é. Era preci-
so afirmá-lo expressamente, especialmen-
te diante de nações que ainda excluem 
crianças dos bancos escolares em razão de 
sua raça, religião, orientação sexual, 
origem econômica e outras formas de 
discriminação.

Quanto às pessoas com deficiência, como 
sabido, elas foram historicamente excluí-
das do acesso ao ensino escolar. Elas come-
çaram a ser mencionadas nas diversas 
declarações de direitos humanos apenas 
no final do século XX. 

Inclusive a Convenção da Organização das 
Nações Unidas (ONU), contra toda a forma 
de discriminação no campo do ensino, de 
1960, deixou de se referir às pessoas com 
deficiência. Todavia, esse documento foi 
um importante passo para a compreensão 
de que escolas são, por definição, ambien-
tes coletivos, que devem representar a 
diversidade existente na sociedade e, por-
tanto, não podem ter ambientes separados 
por grupos de pessoas. 

Essa impossibilidade de separação, por meio 
de exclusões baseadas em critérios pessoais 
(raça, deficiência, religião, origem, etc.), é o 
pilar da educação inclusiva, pois não se pode 

tivar o direito à educação “sem discrimina-
ção e com base na igualdade de oportuni-
dades, os Estados Partes assegurarão siste-
ma educacional inclusivo em todos os 
níveis, bem como o aprendizado ao longo 
de toda a vida”.

A ratificação dessa Convenção inspirou a 
edição da Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (LBIPD), publicada 
sob nº 13.146/2015, que entrou em vigor 
em janeiro de 2016.

Tanto a Convenção da ONU como a LBIPD 
são, na verdade, uma consolidação de todo 
um arcabouço jurídico já existente e que as 
escolas brasileiras, públicas ou privadas, já 
estavam obrigadas a cumprir. 

Entretanto, não faltam negativas para o 
direito fundamental das pessoas com defi-
ciência à educação inclusiva, ao seu acesso 
à mesma escola que as demais crianças. 

Um dos argumentos frequentes para isso é 
a falta de preparação dos professores e dos 
ambientes comuns em geral. Ocorre que 
tudo isso já poderia estar superado. Veja-
mos.

A Lei 11.494/2007 e respectivo Decreto, nº 
6.253/2007, referentes às verbas do 
Fundeb garantem uma verba maior para 
as escolas públicas que recebem alunos 
com deficiência. Elas definem a eles um 
'per capita' de 1,20 (art. 36, da Lei) e admi-
tem a possibilidade de dupla matrícula 
para alunos que recebem atendimento 
educacional especializado (arts. 9ºA e 14 
do Decreto).

Para a correta aplicação dessa forma espe-
cial de remuneração, com vistas a garantir 
a inclusão educacional, foi aprovada, já em 
20072, a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva3. Ela trouxe esclarecimentos 
indispensáveis. Explicou que o atendimen-
to educacional especializado “deve ser rea-
lizado no turno inverso ao da classe 
comum, na própria escola ou centro espe-
cializado que realize esse serviço educa-
cional”, ou seja:

[…] as atividades desenvolvidas no 
atendimento educacional especia-
lizado diferenciam-se daquelas 
realizadas na sala de aula comum, 
não sendo substitutivas à escolari-
zação. Esse atendimento [especia-
lizado] complementa e/ou suple-
menta a formação dos alunos com 
vistas à autonomia e independên-
cia na escola e fora dela.

A Política cita como exemplos de ativida-
des do atendimento educacional especiali-
zado: programas de enriquecimento curri-
cular, ensino de linguagens e códigos espe-
cíficos de comunicação e sinalização e 
tecnologia assistiva (língua de sinais, 
tábuas de comunicação, sintetizadores de 

a todos e que a educação especial, que 
abrange o atendimento educacional espe-
cializado, deve ser ofertada como acrésci-
mo ao direito à educação escolar ordiná-
ria.

Outro importante marco para a afirmação 
desse direito de acesso aos ambientes 
escolares comuns foi a Lei 7.853/89. Em 
seu artigo 8º, inc. I, foi previsto que é crime 
recusar ou procrastinar o direito à matrí-
cula de pessoas com deficiência, o que vale 
tanto para profissionais de escolas públi-
cas como de escolas privadas.

No âmbito internacional, podem ser cita-
das no período: a Declaração de Salaman-
ca (1994) e a Convenção da Guatemala 
(1999).

Em 2007, finalmente, foi reconhecido 
expressa e definitivamente o direito das 
pessoas com deficiência à educação inclu-
siva, pela Convenção Internacional da 
Organização das Nações Unidas sobre 
Direitos de Pessoas com Deficiência 
(CDPD). Essa Convenção foi ratificada e 
promulgada no Brasil pelo Decreto 
6.949/2009.

De acordo com ela, Artigo 24, para se efe-

¹  Estudo disponível em: <http://www.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/621/801>. Acesso em: 14 ago. 2016.

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA COMO DIREITO 
FUNDAMENTAL

(...) escolas são, por 
definição, ambientes 
coletivos, que devem 

representar a diversidade 
existente na sociedade e, 
portanto, não podem ter 
ambientes separados por 

grupos de pessoas.

mobiliários – e nos transportes escolares, 
bem como as barreiras nas comunicações e 
informações.

Em acréscimo, com base na Resolução 
04/2010, do Conselho Nacional de Educa-
ção, em especial no seu art. 29, conclui-se 
que toda unidade escolar deve contemplar a 
Educação Especial em seu projeto político-
-pedagógico e que o atendimento educacio-
nal especializado deve integrar o sistema de 
ensino como um todo, mas não necessaria-
mente cada unidade escolar. Ou seja, cada 
unidade escolar deve contar com recursos 
de acessibilidade, mas a prestação do aten-
dimento educacional especializado pode 
dar-se à parte.

Mas não paramos por aí. A Lei 
12.764/2012, que institui a política de Pro-
teção dos Direitos da Pessoa com Transtor-
nos do Espectro Autista, especificou que o 
direito de acesso à educação também é 
garantido a alunos com essa deficiência e 
previu que, em caso de comprovada neces-
sidade, tal aluno, matriculado em classes 
comuns do ensino regular, “terá direito a 
acompanhante especializado” (art. 3º, pará-
grafo único). Estabelece, em caso de recusa 
de matrícula a qualquer pessoa com defici-
ência, multa de 03 (três) a 20 (vinte) salá-
rios mínimos (art. 7º).

A Lei 13.005/2014, que aprova o Plano 
Nacional de Educacional, por seu turno, 
garante a universalização da educação, 
recursos de acessibilidade para pessoas 
com deficiência e, sua Meta 04, apesar da 
redação tortuosa, é expressa quanto à “ga-
rantia de sistema educacional inclusivo, de 
salas de recursos multifuncionais, classes, 
escolas ou serviços especializados, públicos 
ou conveniados”. 

falar em formação cidadã e plena em am-
bientes segregados. Essa premissa foi afir-
mada na Constituição brasileira de 1988, a 
qual fez constar, em seu artigo 205, que a 
educação visa “ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o traba-
lho”. 

Além disso, a CF/1988 foi bastante enfáti-
ca ao garantir a todos os alunos o direito de 
acesso obrigatório ao Ensino Fundamental 
(art. 208, I), hoje, ensino básico, que deve 
ser ofertado em escolas (art. 206, I). Por 
esse motivo é que se fala em direito de 
todas as crianças ao ensino escolar. A 
CF/88 dispôs ainda que o “atendimento 
educacional especializado” deve ser ofer-
tado às pessoas com deficiência preferen-
cialmente na rede regular de ensino (art. 
208, inc. III).

A partir daí, não foi possível outra inter-
pretação senão a de que, como afirmamos 
anteriormente1, as escolas devem se abrir 

voz, adaptadores de material escolar, etc.); 
serviços de estimulação precoce (0 a 3 
anos), como fisioterapia, fonoaudiologia, 
terapia ocupacional; para alunos com defi-
ciência auditiva/surdos,  ensino da Língua 
Portuguesa como segunda língua na mo-
dalidade escrita, ensino da Libras para os 
demais alunos da escola; ensino do sistema 
Braille, do Soroban, da orientação e mobili-
dade, das atividades de vida autônoma, 
para alunos com deficiência visual; ensino 
da comunicação alternativa e do desenvol-
vimento dos processos mentais superiores 
(muito importantes para pessoas com defi-
ciência intelectual).

Como recursos de acessibilidade, a Política 
elenca: criação de estratégias de avaliação 
diferenciada; presença de tradutor/intér-
prete de Libras e guia-intérprete, bem 
como de monitor ou cuidador dos alunos 
com necessidade de apoio nas atividades 
de higiene, alimentação, locomoção, entre 
outras, que exijam auxílio constante no 
cotidiano escolar; eliminação de barreiras 
arquitetônicas, urbanísticas, na edificação 
– incluindo instalações, equipamentos e 
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O direito à educação sempre constou em 
nossas Constituições, e nas declarações de 
direitos humanos em geral, como um 
direito fundamental de todas as pessoas. 

Obviamente, e até por uma questão de dig-
nidade, o termo “todas as pessoas” abrange 
as pessoas com deficiência. Então, direito à 
“educação inclusiva” deveria ser conside-
rado um pleonasmo. Mas não é. Era preci-
so afirmá-lo expressamente, especialmen-
te diante de nações que ainda excluem 
crianças dos bancos escolares em razão de 
sua raça, religião, orientação sexual, 
origem econômica e outras formas de 
discriminação.

Quanto às pessoas com deficiência, como 
sabido, elas foram historicamente excluí-
das do acesso ao ensino escolar. Elas come-
çaram a ser mencionadas nas diversas 
declarações de direitos humanos apenas 
no final do século XX. 

Inclusive a Convenção da Organização das 
Nações Unidas (ONU), contra toda a forma 
de discriminação no campo do ensino, de 
1960, deixou de se referir às pessoas com 
deficiência. Todavia, esse documento foi 
um importante passo para a compreensão 
de que escolas são, por definição, ambien-
tes coletivos, que devem representar a 
diversidade existente na sociedade e, por-
tanto, não podem ter ambientes separados 
por grupos de pessoas. 

Essa impossibilidade de separação, por meio 
de exclusões baseadas em critérios pessoais 
(raça, deficiência, religião, origem, etc.), é o 
pilar da educação inclusiva, pois não se pode 

tivar o direito à educação “sem discrimina-
ção e com base na igualdade de oportuni-
dades, os Estados Partes assegurarão siste-
ma educacional inclusivo em todos os 
níveis, bem como o aprendizado ao longo 
de toda a vida”.

A ratificação dessa Convenção inspirou a 
edição da Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (LBIPD), publicada 
sob nº 13.146/2015, que entrou em vigor 
em janeiro de 2016.

Tanto a Convenção da ONU como a LBIPD 
são, na verdade, uma consolidação de todo 
um arcabouço jurídico já existente e que as 
escolas brasileiras, públicas ou privadas, já 
estavam obrigadas a cumprir. 

Entretanto, não faltam negativas para o 
direito fundamental das pessoas com defi-
ciência à educação inclusiva, ao seu acesso 
à mesma escola que as demais crianças. 

Um dos argumentos frequentes para isso é 
a falta de preparação dos professores e dos 
ambientes comuns em geral. Ocorre que 
tudo isso já poderia estar superado. Veja-
mos.

A Lei 11.494/2007 e respectivo Decreto, nº 
6.253/2007, referentes às verbas do 
Fundeb garantem uma verba maior para 
as escolas públicas que recebem alunos 
com deficiência. Elas definem a eles um 
'per capita' de 1,20 (art. 36, da Lei) e admi-
tem a possibilidade de dupla matrícula 
para alunos que recebem atendimento 
educacional especializado (arts. 9ºA e 14 
do Decreto).

Para a correta aplicação dessa forma espe-
cial de remuneração, com vistas a garantir 
a inclusão educacional, foi aprovada, já em 
20072, a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva3. Ela trouxe esclarecimentos 
indispensáveis. Explicou que o atendimen-
to educacional especializado “deve ser rea-
lizado no turno inverso ao da classe 
comum, na própria escola ou centro espe-
cializado que realize esse serviço educa-
cional”, ou seja:

[…] as atividades desenvolvidas no 
atendimento educacional especia-
lizado diferenciam-se daquelas 
realizadas na sala de aula comum, 
não sendo substitutivas à escolari-
zação. Esse atendimento [especia-
lizado] complementa e/ou suple-
menta a formação dos alunos com 
vistas à autonomia e independên-
cia na escola e fora dela.

A Política cita como exemplos de ativida-
des do atendimento educacional especiali-
zado: programas de enriquecimento curri-
cular, ensino de linguagens e códigos espe-
cíficos de comunicação e sinalização e 
tecnologia assistiva (língua de sinais, 
tábuas de comunicação, sintetizadores de 

a todos e que a educação especial, que 
abrange o atendimento educacional espe-
cializado, deve ser ofertada como acrésci-
mo ao direito à educação escolar ordiná-
ria.

Outro importante marco para a afirmação 
desse direito de acesso aos ambientes 
escolares comuns foi a Lei 7.853/89. Em 
seu artigo 8º, inc. I, foi previsto que é crime 
recusar ou procrastinar o direito à matrí-
cula de pessoas com deficiência, o que vale 
tanto para profissionais de escolas públi-
cas como de escolas privadas.

No âmbito internacional, podem ser cita-
das no período: a Declaração de Salaman-
ca (1994) e a Convenção da Guatemala 
(1999).

Em 2007, finalmente, foi reconhecido 
expressa e definitivamente o direito das 
pessoas com deficiência à educação inclu-
siva, pela Convenção Internacional da 
Organização das Nações Unidas sobre 
Direitos de Pessoas com Deficiência 
(CDPD). Essa Convenção foi ratificada e 
promulgada no Brasil pelo Decreto 
6.949/2009.

De acordo com ela, Artigo 24, para se efe-

(...) é crime recusar ou 
procrastinar o direito à 

matrícula de pessoas com 
deficiência, o que vale tanto 

para profissionais de 
escolas públicas como de 

escolas privadas.

2 Disponível em: <http://peei.mec.gov.br/arquivos/politica_
nacional_educacao_especial.pdf>.

mobiliários – e nos transportes escolares, 
bem como as barreiras nas comunicações e 
informações.

Em acréscimo, com base na Resolução 
04/2010, do Conselho Nacional de Educa-
ção, em especial no seu art. 29, conclui-se 
que toda unidade escolar deve contemplar a 
Educação Especial em seu projeto político-
-pedagógico e que o atendimento educacio-
nal especializado deve integrar o sistema de 
ensino como um todo, mas não necessaria-
mente cada unidade escolar. Ou seja, cada 
unidade escolar deve contar com recursos 
de acessibilidade, mas a prestação do aten-
dimento educacional especializado pode 
dar-se à parte.

Mas não paramos por aí. A Lei 
12.764/2012, que institui a política de Pro-
teção dos Direitos da Pessoa com Transtor-
nos do Espectro Autista, especificou que o 
direito de acesso à educação também é 
garantido a alunos com essa deficiência e 
previu que, em caso de comprovada neces-
sidade, tal aluno, matriculado em classes 
comuns do ensino regular, “terá direito a 
acompanhante especializado” (art. 3º, pará-
grafo único). Estabelece, em caso de recusa 
de matrícula a qualquer pessoa com defici-
ência, multa de 03 (três) a 20 (vinte) salá-
rios mínimos (art. 7º).

A Lei 13.005/2014, que aprova o Plano 
Nacional de Educacional, por seu turno, 
garante a universalização da educação, 
recursos de acessibilidade para pessoas 
com deficiência e, sua Meta 04, apesar da 
redação tortuosa, é expressa quanto à “ga-
rantia de sistema educacional inclusivo, de 
salas de recursos multifuncionais, classes, 
escolas ou serviços especializados, públicos 
ou conveniados”. 

falar em formação cidadã e plena em am-
bientes segregados. Essa premissa foi afir-
mada na Constituição brasileira de 1988, a 
qual fez constar, em seu artigo 205, que a 
educação visa “ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o traba-
lho”. 

Além disso, a CF/1988 foi bastante enfáti-
ca ao garantir a todos os alunos o direito de 
acesso obrigatório ao Ensino Fundamental 
(art. 208, I), hoje, ensino básico, que deve 
ser ofertado em escolas (art. 206, I). Por 
esse motivo é que se fala em direito de 
todas as crianças ao ensino escolar. A 
CF/88 dispôs ainda que o “atendimento 
educacional especializado” deve ser ofer-
tado às pessoas com deficiência preferen-
cialmente na rede regular de ensino (art. 
208, inc. III).

A partir daí, não foi possível outra inter-
pretação senão a de que, como afirmamos 
anteriormente1, as escolas devem se abrir 

voz, adaptadores de material escolar, etc.); 
serviços de estimulação precoce (0 a 3 
anos), como fisioterapia, fonoaudiologia, 
terapia ocupacional; para alunos com defi-
ciência auditiva/surdos,  ensino da Língua 
Portuguesa como segunda língua na mo-
dalidade escrita, ensino da Libras para os 
demais alunos da escola; ensino do sistema 
Braille, do Soroban, da orientação e mobili-
dade, das atividades de vida autônoma, 
para alunos com deficiência visual; ensino 
da comunicação alternativa e do desenvol-
vimento dos processos mentais superiores 
(muito importantes para pessoas com defi-
ciência intelectual).

Como recursos de acessibilidade, a Política 
elenca: criação de estratégias de avaliação 
diferenciada; presença de tradutor/intér-
prete de Libras e guia-intérprete, bem 
como de monitor ou cuidador dos alunos 
com necessidade de apoio nas atividades 
de higiene, alimentação, locomoção, entre 
outras, que exijam auxílio constante no 
cotidiano escolar; eliminação de barreiras 
arquitetônicas, urbanísticas, na edificação 
– incluindo instalações, equipamentos e 
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O direito à educação sempre constou em 
nossas Constituições, e nas declarações de 
direitos humanos em geral, como um 
direito fundamental de todas as pessoas. 

Obviamente, e até por uma questão de dig-
nidade, o termo “todas as pessoas” abrange 
as pessoas com deficiência. Então, direito à 
“educação inclusiva” deveria ser conside-
rado um pleonasmo. Mas não é. Era preci-
so afirmá-lo expressamente, especialmen-
te diante de nações que ainda excluem 
crianças dos bancos escolares em razão de 
sua raça, religião, orientação sexual, 
origem econômica e outras formas de 
discriminação.

Quanto às pessoas com deficiência, como 
sabido, elas foram historicamente excluí-
das do acesso ao ensino escolar. Elas come-
çaram a ser mencionadas nas diversas 
declarações de direitos humanos apenas 
no final do século XX. 

Inclusive a Convenção da Organização das 
Nações Unidas (ONU), contra toda a forma 
de discriminação no campo do ensino, de 
1960, deixou de se referir às pessoas com 
deficiência. Todavia, esse documento foi 
um importante passo para a compreensão 
de que escolas são, por definição, ambien-
tes coletivos, que devem representar a 
diversidade existente na sociedade e, por-
tanto, não podem ter ambientes separados 
por grupos de pessoas. 

Essa impossibilidade de separação, por meio 
de exclusões baseadas em critérios pessoais 
(raça, deficiência, religião, origem, etc.), é o 
pilar da educação inclusiva, pois não se pode 

tivar o direito à educação “sem discrimina-
ção e com base na igualdade de oportuni-
dades, os Estados Partes assegurarão siste-
ma educacional inclusivo em todos os 
níveis, bem como o aprendizado ao longo 
de toda a vida”.

A ratificação dessa Convenção inspirou a 
edição da Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (LBIPD), publicada 
sob nº 13.146/2015, que entrou em vigor 
em janeiro de 2016.

Tanto a Convenção da ONU como a LBIPD 
são, na verdade, uma consolidação de todo 
um arcabouço jurídico já existente e que as 
escolas brasileiras, públicas ou privadas, já 
estavam obrigadas a cumprir. 

Entretanto, não faltam negativas para o 
direito fundamental das pessoas com defi-
ciência à educação inclusiva, ao seu acesso 
à mesma escola que as demais crianças. 

Um dos argumentos frequentes para isso é 
a falta de preparação dos professores e dos 
ambientes comuns em geral. Ocorre que 
tudo isso já poderia estar superado. Veja-
mos.

A Lei 11.494/2007 e respectivo Decreto, nº 
6.253/2007, referentes às verbas do 
Fundeb garantem uma verba maior para 
as escolas públicas que recebem alunos 
com deficiência. Elas definem a eles um 
'per capita' de 1,20 (art. 36, da Lei) e admi-
tem a possibilidade de dupla matrícula 
para alunos que recebem atendimento 
educacional especializado (arts. 9ºA e 14 
do Decreto).

Para a correta aplicação dessa forma espe-
cial de remuneração, com vistas a garantir 
a inclusão educacional, foi aprovada, já em 
20072, a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva3. Ela trouxe esclarecimentos 
indispensáveis. Explicou que o atendimen-
to educacional especializado “deve ser rea-
lizado no turno inverso ao da classe 
comum, na própria escola ou centro espe-
cializado que realize esse serviço educa-
cional”, ou seja:

[…] as atividades desenvolvidas no 
atendimento educacional especia-
lizado diferenciam-se daquelas 
realizadas na sala de aula comum, 
não sendo substitutivas à escolari-
zação. Esse atendimento [especia-
lizado] complementa e/ou suple-
menta a formação dos alunos com 
vistas à autonomia e independên-
cia na escola e fora dela.

A Política cita como exemplos de ativida-
des do atendimento educacional especiali-
zado: programas de enriquecimento curri-
cular, ensino de linguagens e códigos espe-
cíficos de comunicação e sinalização e 
tecnologia assistiva (língua de sinais, 
tábuas de comunicação, sintetizadores de 

a todos e que a educação especial, que 
abrange o atendimento educacional espe-
cializado, deve ser ofertada como acrésci-
mo ao direito à educação escolar ordiná-
ria.

Outro importante marco para a afirmação 
desse direito de acesso aos ambientes 
escolares comuns foi a Lei 7.853/89. Em 
seu artigo 8º, inc. I, foi previsto que é crime 
recusar ou procrastinar o direito à matrí-
cula de pessoas com deficiência, o que vale 
tanto para profissionais de escolas públi-
cas como de escolas privadas.

No âmbito internacional, podem ser cita-
das no período: a Declaração de Salaman-
ca (1994) e a Convenção da Guatemala 
(1999).

Em 2007, finalmente, foi reconhecido 
expressa e definitivamente o direito das 
pessoas com deficiência à educação inclu-
siva, pela Convenção Internacional da 
Organização das Nações Unidas sobre 
Direitos de Pessoas com Deficiência 
(CDPD). Essa Convenção foi ratificada e 
promulgada no Brasil pelo Decreto 
6.949/2009.

De acordo com ela, Artigo 24, para se efe-

3 Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela 
Portaria Ministerial nº 555, de 5 de junho de 2007, prorrogada pela 
Portaria nº 948, de 09 de outubro de 2007.

mobiliários – e nos transportes escolares, 
bem como as barreiras nas comunicações e 
informações.

Em acréscimo, com base na Resolução 
04/2010, do Conselho Nacional de Educa-
ção, em especial no seu art. 29, conclui-se 
que toda unidade escolar deve contemplar a 
Educação Especial em seu projeto político-
-pedagógico e que o atendimento educacio-
nal especializado deve integrar o sistema de 
ensino como um todo, mas não necessaria-
mente cada unidade escolar. Ou seja, cada 
unidade escolar deve contar com recursos 
de acessibilidade, mas a prestação do aten-
dimento educacional especializado pode 
dar-se à parte.

Mas não paramos por aí. A Lei 
12.764/2012, que institui a política de Pro-
teção dos Direitos da Pessoa com Transtor-
nos do Espectro Autista, especificou que o 
direito de acesso à educação também é 
garantido a alunos com essa deficiência e 
previu que, em caso de comprovada neces-
sidade, tal aluno, matriculado em classes 
comuns do ensino regular, “terá direito a 
acompanhante especializado” (art. 3º, pará-
grafo único). Estabelece, em caso de recusa 
de matrícula a qualquer pessoa com defici-
ência, multa de 03 (três) a 20 (vinte) salá-
rios mínimos (art. 7º).

A Lei 13.005/2014, que aprova o Plano 
Nacional de Educacional, por seu turno, 
garante a universalização da educação, 
recursos de acessibilidade para pessoas 
com deficiência e, sua Meta 04, apesar da 
redação tortuosa, é expressa quanto à “ga-
rantia de sistema educacional inclusivo, de 
salas de recursos multifuncionais, classes, 
escolas ou serviços especializados, públicos 
ou conveniados”. 

falar em formação cidadã e plena em am-
bientes segregados. Essa premissa foi afir-
mada na Constituição brasileira de 1988, a 
qual fez constar, em seu artigo 205, que a 
educação visa “ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o traba-
lho”. 

Além disso, a CF/1988 foi bastante enfáti-
ca ao garantir a todos os alunos o direito de 
acesso obrigatório ao Ensino Fundamental 
(art. 208, I), hoje, ensino básico, que deve 
ser ofertado em escolas (art. 206, I). Por 
esse motivo é que se fala em direito de 
todas as crianças ao ensino escolar. A 
CF/88 dispôs ainda que o “atendimento 
educacional especializado” deve ser ofer-
tado às pessoas com deficiência preferen-
cialmente na rede regular de ensino (art. 
208, inc. III).

A partir daí, não foi possível outra inter-
pretação senão a de que, como afirmamos 
anteriormente1, as escolas devem se abrir 

voz, adaptadores de material escolar, etc.); 
serviços de estimulação precoce (0 a 3 
anos), como fisioterapia, fonoaudiologia, 
terapia ocupacional; para alunos com defi-
ciência auditiva/surdos,  ensino da Língua 
Portuguesa como segunda língua na mo-
dalidade escrita, ensino da Libras para os 
demais alunos da escola; ensino do sistema 
Braille, do Soroban, da orientação e mobili-
dade, das atividades de vida autônoma, 
para alunos com deficiência visual; ensino 
da comunicação alternativa e do desenvol-
vimento dos processos mentais superiores 
(muito importantes para pessoas com defi-
ciência intelectual).

Como recursos de acessibilidade, a Política 
elenca: criação de estratégias de avaliação 
diferenciada; presença de tradutor/intér-
prete de Libras e guia-intérprete, bem 
como de monitor ou cuidador dos alunos 
com necessidade de apoio nas atividades 
de higiene, alimentação, locomoção, entre 
outras, que exijam auxílio constante no 
cotidiano escolar; eliminação de barreiras 
arquitetônicas, urbanísticas, na edificação 
– incluindo instalações, equipamentos e 
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O direito à educação sempre constou em 
nossas Constituições, e nas declarações de 
direitos humanos em geral, como um 
direito fundamental de todas as pessoas. 

Obviamente, e até por uma questão de dig-
nidade, o termo “todas as pessoas” abrange 
as pessoas com deficiência. Então, direito à 
“educação inclusiva” deveria ser conside-
rado um pleonasmo. Mas não é. Era preci-
so afirmá-lo expressamente, especialmen-
te diante de nações que ainda excluem 
crianças dos bancos escolares em razão de 
sua raça, religião, orientação sexual, 
origem econômica e outras formas de 
discriminação.

Quanto às pessoas com deficiência, como 
sabido, elas foram historicamente excluí-
das do acesso ao ensino escolar. Elas come-
çaram a ser mencionadas nas diversas 
declarações de direitos humanos apenas 
no final do século XX. 

Inclusive a Convenção da Organização das 
Nações Unidas (ONU), contra toda a forma 
de discriminação no campo do ensino, de 
1960, deixou de se referir às pessoas com 
deficiência. Todavia, esse documento foi 
um importante passo para a compreensão 
de que escolas são, por definição, ambien-
tes coletivos, que devem representar a 
diversidade existente na sociedade e, por-
tanto, não podem ter ambientes separados 
por grupos de pessoas. 

Essa impossibilidade de separação, por meio 
de exclusões baseadas em critérios pessoais 
(raça, deficiência, religião, origem, etc.), é o 
pilar da educação inclusiva, pois não se pode 

tivar o direito à educação “sem discrimina-
ção e com base na igualdade de oportuni-
dades, os Estados Partes assegurarão siste-
ma educacional inclusivo em todos os 
níveis, bem como o aprendizado ao longo 
de toda a vida”.

A ratificação dessa Convenção inspirou a 
edição da Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (LBIPD), publicada 
sob nº 13.146/2015, que entrou em vigor 
em janeiro de 2016.

Tanto a Convenção da ONU como a LBIPD 
são, na verdade, uma consolidação de todo 
um arcabouço jurídico já existente e que as 
escolas brasileiras, públicas ou privadas, já 
estavam obrigadas a cumprir. 

Entretanto, não faltam negativas para o 
direito fundamental das pessoas com defi-
ciência à educação inclusiva, ao seu acesso 
à mesma escola que as demais crianças. 

Um dos argumentos frequentes para isso é 
a falta de preparação dos professores e dos 
ambientes comuns em geral. Ocorre que 
tudo isso já poderia estar superado. Veja-
mos.

A Lei 11.494/2007 e respectivo Decreto, nº 
6.253/2007, referentes às verbas do 
Fundeb garantem uma verba maior para 
as escolas públicas que recebem alunos 
com deficiência. Elas definem a eles um 
'per capita' de 1,20 (art. 36, da Lei) e admi-
tem a possibilidade de dupla matrícula 
para alunos que recebem atendimento 
educacional especializado (arts. 9ºA e 14 
do Decreto).

Para a correta aplicação dessa forma espe-
cial de remuneração, com vistas a garantir 
a inclusão educacional, foi aprovada, já em 
20072, a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva3. Ela trouxe esclarecimentos 
indispensáveis. Explicou que o atendimen-
to educacional especializado “deve ser rea-
lizado no turno inverso ao da classe 
comum, na própria escola ou centro espe-
cializado que realize esse serviço educa-
cional”, ou seja:

[…] as atividades desenvolvidas no 
atendimento educacional especia-
lizado diferenciam-se daquelas 
realizadas na sala de aula comum, 
não sendo substitutivas à escolari-
zação. Esse atendimento [especia-
lizado] complementa e/ou suple-
menta a formação dos alunos com 
vistas à autonomia e independên-
cia na escola e fora dela.

A Política cita como exemplos de ativida-
des do atendimento educacional especiali-
zado: programas de enriquecimento curri-
cular, ensino de linguagens e códigos espe-
cíficos de comunicação e sinalização e 
tecnologia assistiva (língua de sinais, 
tábuas de comunicação, sintetizadores de 

Assim, como já mencionado, a LBIPD 
apenas clarificou os conceitos já sedimen-
tados no ordenamento jurídico brasileiro e 
repetiu, em seu artigo 27, que a

educação constitui direito da 
pessoa com deficiência, assegura-
dos sistema educacional inclusivo 
em todos os níveis e aprendizado 
ao longo de toda a vida, de forma a 
alcançar o máximo desenvolvi-
mento possível de seus talentos e 
habilidades físicas, sensoriais, 
intelectuais e sociais, segundo 
suas características, interesses e 
necessidades de aprendizagem.

Ela arrola, no artigo 28, os requisitos que 
os sistemas de ensino e suas escolas devem 
cumprir para bem receber alunos com 
deficiência em classes comuns, os quais 
são de uma clareza solar.

A LBIPD prevê, inclusive, no §1º do mesmo 
artigo 28, que tais requisitos também se 
aplicam às escolas privadas, sem possibili-
dade de cobrança de taxas extra. Como 
amplamente divulgado, essa disposição foi 
objeto de questionamento pela Confedera-
ção Nacional de Estabelecimento de 
Ensino (Confenen), mediante ação direta 
de inconstitucionalidade (ADIN 5.357), 
perante o Supremo Tribunal Federal (STF). 
Mas sua pretensão foi rejeitada, inicial-
mente, em decisão monocrática do Minis-
tro Edson Facchin, que posteriormente foi 
ratificada pelos demais Ministros do STF. 

Os fundamentos dessa decisão4 se consti-
tuem em mais um importante marco jurí-
dico para a afirmação do direito à educa-
ção inclusiva. Vale citar alguns deles:

a todos e que a educação especial, que 
abrange o atendimento educacional espe-
cializado, deve ser ofertada como acrésci-
mo ao direito à educação escolar ordiná-
ria.

Outro importante marco para a afirmação 
desse direito de acesso aos ambientes 
escolares comuns foi a Lei 7.853/89. Em 
seu artigo 8º, inc. I, foi previsto que é crime 
recusar ou procrastinar o direito à matrí-
cula de pessoas com deficiência, o que vale 
tanto para profissionais de escolas públi-
cas como de escolas privadas.

No âmbito internacional, podem ser cita-
das no período: a Declaração de Salaman-
ca (1994) e a Convenção da Guatemala 
(1999).

Em 2007, finalmente, foi reconhecido 
expressa e definitivamente o direito das 
pessoas com deficiência à educação inclu-
siva, pela Convenção Internacional da 
Organização das Nações Unidas sobre 
Direitos de Pessoas com Deficiência 
(CDPD). Essa Convenção foi ratificada e 
promulgada no Brasil pelo Decreto 
6.949/2009.

De acordo com ela, Artigo 24, para se efe-

¹  Estudo disponível em: <http://www.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/621/801>. Acesso em: 14 ago. 2016.

4 Inteiro teor em: 
<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4818214>. 
Acesso em: 15 ago. 2016.

mobiliários – e nos transportes escolares, 
bem como as barreiras nas comunicações e 
informações.

Em acréscimo, com base na Resolução 
04/2010, do Conselho Nacional de Educa-
ção, em especial no seu art. 29, conclui-se 
que toda unidade escolar deve contemplar a 
Educação Especial em seu projeto político-
-pedagógico e que o atendimento educacio-
nal especializado deve integrar o sistema de 
ensino como um todo, mas não necessaria-
mente cada unidade escolar. Ou seja, cada 
unidade escolar deve contar com recursos 
de acessibilidade, mas a prestação do aten-
dimento educacional especializado pode 
dar-se à parte.

Mas não paramos por aí. A Lei 
12.764/2012, que institui a política de Pro-
teção dos Direitos da Pessoa com Transtor-
nos do Espectro Autista, especificou que o 
direito de acesso à educação também é 
garantido a alunos com essa deficiência e 
previu que, em caso de comprovada neces-
sidade, tal aluno, matriculado em classes 
comuns do ensino regular, “terá direito a 
acompanhante especializado” (art. 3º, pará-
grafo único). Estabelece, em caso de recusa 
de matrícula a qualquer pessoa com defici-
ência, multa de 03 (três) a 20 (vinte) salá-
rios mínimos (art. 7º).

A Lei 13.005/2014, que aprova o Plano 
Nacional de Educacional, por seu turno, 
garante a universalização da educação, 
recursos de acessibilidade para pessoas 
com deficiência e, sua Meta 04, apesar da 
redação tortuosa, é expressa quanto à “ga-
rantia de sistema educacional inclusivo, de 
salas de recursos multifuncionais, classes, 
escolas ou serviços especializados, públicos 
ou conveniados”. 

falar em formação cidadã e plena em am-
bientes segregados. Essa premissa foi afir-
mada na Constituição brasileira de 1988, a 
qual fez constar, em seu artigo 205, que a 
educação visa “ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o traba-
lho”. 

Além disso, a CF/1988 foi bastante enfáti-
ca ao garantir a todos os alunos o direito de 
acesso obrigatório ao Ensino Fundamental 
(art. 208, I), hoje, ensino básico, que deve 
ser ofertado em escolas (art. 206, I). Por 
esse motivo é que se fala em direito de 
todas as crianças ao ensino escolar. A 
CF/88 dispôs ainda que o “atendimento 
educacional especializado” deve ser ofer-
tado às pessoas com deficiência preferen-
cialmente na rede regular de ensino (art. 
208, inc. III).

A partir daí, não foi possível outra inter-
pretação senão a de que, como afirmamos 
anteriormente1, as escolas devem se abrir 

voz, adaptadores de material escolar, etc.); 
serviços de estimulação precoce (0 a 3 
anos), como fisioterapia, fonoaudiologia, 
terapia ocupacional; para alunos com defi-
ciência auditiva/surdos,  ensino da Língua 
Portuguesa como segunda língua na mo-
dalidade escrita, ensino da Libras para os 
demais alunos da escola; ensino do sistema 
Braille, do Soroban, da orientação e mobili-
dade, das atividades de vida autônoma, 
para alunos com deficiência visual; ensino 
da comunicação alternativa e do desenvol-
vimento dos processos mentais superiores 
(muito importantes para pessoas com defi-
ciência intelectual).

Como recursos de acessibilidade, a Política 
elenca: criação de estratégias de avaliação 
diferenciada; presença de tradutor/intér-
prete de Libras e guia-intérprete, bem 
como de monitor ou cuidador dos alunos 
com necessidade de apoio nas atividades 
de higiene, alimentação, locomoção, entre 
outras, que exijam auxílio constante no 
cotidiano escolar; eliminação de barreiras 
arquitetônicas, urbanísticas, na edificação 
– incluindo instalações, equipamentos e 
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O direito à educação sempre constou em 
nossas Constituições, e nas declarações de 
direitos humanos em geral, como um 
direito fundamental de todas as pessoas. 

Obviamente, e até por uma questão de dig-
nidade, o termo “todas as pessoas” abrange 
as pessoas com deficiência. Então, direito à 
“educação inclusiva” deveria ser conside-
rado um pleonasmo. Mas não é. Era preci-
so afirmá-lo expressamente, especialmen-
te diante de nações que ainda excluem 
crianças dos bancos escolares em razão de 
sua raça, religião, orientação sexual, 
origem econômica e outras formas de 
discriminação.

Quanto às pessoas com deficiência, como 
sabido, elas foram historicamente excluí-
das do acesso ao ensino escolar. Elas come-
çaram a ser mencionadas nas diversas 
declarações de direitos humanos apenas 
no final do século XX. 

Inclusive a Convenção da Organização das 
Nações Unidas (ONU), contra toda a forma 
de discriminação no campo do ensino, de 
1960, deixou de se referir às pessoas com 
deficiência. Todavia, esse documento foi 
um importante passo para a compreensão 
de que escolas são, por definição, ambien-
tes coletivos, que devem representar a 
diversidade existente na sociedade e, por-
tanto, não podem ter ambientes separados 
por grupos de pessoas. 

Essa impossibilidade de separação, por meio 
de exclusões baseadas em critérios pessoais 
(raça, deficiência, religião, origem, etc.), é o 
pilar da educação inclusiva, pois não se pode 

tivar o direito à educação “sem discrimina-
ção e com base na igualdade de oportuni-
dades, os Estados Partes assegurarão siste-
ma educacional inclusivo em todos os 
níveis, bem como o aprendizado ao longo 
de toda a vida”.

A ratificação dessa Convenção inspirou a 
edição da Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (LBIPD), publicada 
sob nº 13.146/2015, que entrou em vigor 
em janeiro de 2016.

Tanto a Convenção da ONU como a LBIPD 
são, na verdade, uma consolidação de todo 
um arcabouço jurídico já existente e que as 
escolas brasileiras, públicas ou privadas, já 
estavam obrigadas a cumprir. 

Entretanto, não faltam negativas para o 
direito fundamental das pessoas com defi-
ciência à educação inclusiva, ao seu acesso 
à mesma escola que as demais crianças. 

Um dos argumentos frequentes para isso é 
a falta de preparação dos professores e dos 
ambientes comuns em geral. Ocorre que 
tudo isso já poderia estar superado. Veja-
mos.

A Lei 11.494/2007 e respectivo Decreto, nº 
6.253/2007, referentes às verbas do 
Fundeb garantem uma verba maior para 
as escolas públicas que recebem alunos 
com deficiência. Elas definem a eles um 
'per capita' de 1,20 (art. 36, da Lei) e admi-
tem a possibilidade de dupla matrícula 
para alunos que recebem atendimento 
educacional especializado (arts. 9ºA e 14 
do Decreto).

Para a correta aplicação dessa forma espe-
cial de remuneração, com vistas a garantir 
a inclusão educacional, foi aprovada, já em 
20072, a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva3. Ela trouxe esclarecimentos 
indispensáveis. Explicou que o atendimen-
to educacional especializado “deve ser rea-
lizado no turno inverso ao da classe 
comum, na própria escola ou centro espe-
cializado que realize esse serviço educa-
cional”, ou seja:

[…] as atividades desenvolvidas no 
atendimento educacional especia-
lizado diferenciam-se daquelas 
realizadas na sala de aula comum, 
não sendo substitutivas à escolari-
zação. Esse atendimento [especia-
lizado] complementa e/ou suple-
menta a formação dos alunos com 
vistas à autonomia e independên-
cia na escola e fora dela.

A Política cita como exemplos de ativida-
des do atendimento educacional especiali-
zado: programas de enriquecimento curri-
cular, ensino de linguagens e códigos espe-
cíficos de comunicação e sinalização e 
tecnologia assistiva (língua de sinais, 
tábuas de comunicação, sintetizadores de 

a todos e que a educação especial, que 
abrange o atendimento educacional espe-
cializado, deve ser ofertada como acrésci-
mo ao direito à educação escolar ordiná-
ria.

Outro importante marco para a afirmação 
desse direito de acesso aos ambientes 
escolares comuns foi a Lei 7.853/89. Em 
seu artigo 8º, inc. I, foi previsto que é crime 
recusar ou procrastinar o direito à matrí-
cula de pessoas com deficiência, o que vale 
tanto para profissionais de escolas públi-
cas como de escolas privadas.

No âmbito internacional, podem ser cita-
das no período: a Declaração de Salaman-
ca (1994) e a Convenção da Guatemala 
(1999).

Em 2007, finalmente, foi reconhecido 
expressa e definitivamente o direito das 
pessoas com deficiência à educação inclu-
siva, pela Convenção Internacional da 
Organização das Nações Unidas sobre 
Direitos de Pessoas com Deficiência 
(CDPD). Essa Convenção foi ratificada e 
promulgada no Brasil pelo Decreto 
6.949/2009.

De acordo com ela, Artigo 24, para se efe-

2 Disponível em: <http://peei.mec.gov.br/arquivos/politica_
nacional_educacao_especial.pdf>.

A atuação do Estado na inclusão das pessoas com deficiência refere-se 
ao direito de todos os cidadãos ao acesso a uma arena democrática 
plural;

A pluralidade – de pessoas, credos, ideologias, etc. – é elemento essencial 
da democracia e da vida democrática em comunidade;

A pluralidade e a igualdade são faces da mesma moeda, pois o respeito à 
pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade;

A igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso 
igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão 
normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua 
efetivação concreta;

À escola não é dado escolher, segregar, separar, mas é seu dever ensinar, incluir, 
conviver.

À luz da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e, 
por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em 
todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico 
pátrio, é imperativo que se põe mediante regra explícita;

Nessa linha, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência é dotada do propósito de promover, proteger e 
assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos 
e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, 
promovendo o respeito pela sua inerente dignidade (art. 1º);

mobiliários – e nos transportes escolares, 
bem como as barreiras nas comunicações e 
informações.

Em acréscimo, com base na Resolução 
04/2010, do Conselho Nacional de Educa-
ção, em especial no seu art. 29, conclui-se 
que toda unidade escolar deve contemplar a 
Educação Especial em seu projeto político-
-pedagógico e que o atendimento educacio-
nal especializado deve integrar o sistema de 
ensino como um todo, mas não necessaria-
mente cada unidade escolar. Ou seja, cada 
unidade escolar deve contar com recursos 
de acessibilidade, mas a prestação do aten-
dimento educacional especializado pode 
dar-se à parte.

Mas não paramos por aí. A Lei 
12.764/2012, que institui a política de Pro-
teção dos Direitos da Pessoa com Transtor-
nos do Espectro Autista, especificou que o 
direito de acesso à educação também é 
garantido a alunos com essa deficiência e 
previu que, em caso de comprovada neces-
sidade, tal aluno, matriculado em classes 
comuns do ensino regular, “terá direito a 
acompanhante especializado” (art. 3º, pará-
grafo único). Estabelece, em caso de recusa 
de matrícula a qualquer pessoa com defici-
ência, multa de 03 (três) a 20 (vinte) salá-
rios mínimos (art. 7º).

A Lei 13.005/2014, que aprova o Plano 
Nacional de Educacional, por seu turno, 
garante a universalização da educação, 
recursos de acessibilidade para pessoas 
com deficiência e, sua Meta 04, apesar da 
redação tortuosa, é expressa quanto à “ga-
rantia de sistema educacional inclusivo, de 
salas de recursos multifuncionais, classes, 
escolas ou serviços especializados, públicos 
ou conveniados”. 

falar em formação cidadã e plena em am-
bientes segregados. Essa premissa foi afir-
mada na Constituição brasileira de 1988, a 
qual fez constar, em seu artigo 205, que a 
educação visa “ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o traba-
lho”. 

Além disso, a CF/1988 foi bastante enfáti-
ca ao garantir a todos os alunos o direito de 
acesso obrigatório ao Ensino Fundamental 
(art. 208, I), hoje, ensino básico, que deve 
ser ofertado em escolas (art. 206, I). Por 
esse motivo é que se fala em direito de 
todas as crianças ao ensino escolar. A 
CF/88 dispôs ainda que o “atendimento 
educacional especializado” deve ser ofer-
tado às pessoas com deficiência preferen-
cialmente na rede regular de ensino (art. 
208, inc. III).

A partir daí, não foi possível outra inter-
pretação senão a de que, como afirmamos 
anteriormente1, as escolas devem se abrir 

voz, adaptadores de material escolar, etc.); 
serviços de estimulação precoce (0 a 3 
anos), como fisioterapia, fonoaudiologia, 
terapia ocupacional; para alunos com defi-
ciência auditiva/surdos,  ensino da Língua 
Portuguesa como segunda língua na mo-
dalidade escrita, ensino da Libras para os 
demais alunos da escola; ensino do sistema 
Braille, do Soroban, da orientação e mobili-
dade, das atividades de vida autônoma, 
para alunos com deficiência visual; ensino 
da comunicação alternativa e do desenvol-
vimento dos processos mentais superiores 
(muito importantes para pessoas com defi-
ciência intelectual).

Como recursos de acessibilidade, a Política 
elenca: criação de estratégias de avaliação 
diferenciada; presença de tradutor/intér-
prete de Libras e guia-intérprete, bem 
como de monitor ou cuidador dos alunos 
com necessidade de apoio nas atividades 
de higiene, alimentação, locomoção, entre 
outras, que exijam auxílio constante no 
cotidiano escolar; eliminação de barreiras 
arquitetônicas, urbanísticas, na edificação 
– incluindo instalações, equipamentos e 
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O direito à educação sempre constou em 
nossas Constituições, e nas declarações de 
direitos humanos em geral, como um 
direito fundamental de todas as pessoas. 

Obviamente, e até por uma questão de dig-
nidade, o termo “todas as pessoas” abrange 
as pessoas com deficiência. Então, direito à 
“educação inclusiva” deveria ser conside-
rado um pleonasmo. Mas não é. Era preci-
so afirmá-lo expressamente, especialmen-
te diante de nações que ainda excluem 
crianças dos bancos escolares em razão de 
sua raça, religião, orientação sexual, 
origem econômica e outras formas de 
discriminação.

Quanto às pessoas com deficiência, como 
sabido, elas foram historicamente excluí-
das do acesso ao ensino escolar. Elas come-
çaram a ser mencionadas nas diversas 
declarações de direitos humanos apenas 
no final do século XX. 

Inclusive a Convenção da Organização das 
Nações Unidas (ONU), contra toda a forma 
de discriminação no campo do ensino, de 
1960, deixou de se referir às pessoas com 
deficiência. Todavia, esse documento foi 
um importante passo para a compreensão 
de que escolas são, por definição, ambien-
tes coletivos, que devem representar a 
diversidade existente na sociedade e, por-
tanto, não podem ter ambientes separados 
por grupos de pessoas. 

Essa impossibilidade de separação, por meio 
de exclusões baseadas em critérios pessoais 
(raça, deficiência, religião, origem, etc.), é o 
pilar da educação inclusiva, pois não se pode 

tivar o direito à educação “sem discrimina-
ção e com base na igualdade de oportuni-
dades, os Estados Partes assegurarão siste-
ma educacional inclusivo em todos os 
níveis, bem como o aprendizado ao longo 
de toda a vida”.

A ratificação dessa Convenção inspirou a 
edição da Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (LBIPD), publicada 
sob nº 13.146/2015, que entrou em vigor 
em janeiro de 2016.

Tanto a Convenção da ONU como a LBIPD 
são, na verdade, uma consolidação de todo 
um arcabouço jurídico já existente e que as 
escolas brasileiras, públicas ou privadas, já 
estavam obrigadas a cumprir. 

Entretanto, não faltam negativas para o 
direito fundamental das pessoas com defi-
ciência à educação inclusiva, ao seu acesso 
à mesma escola que as demais crianças. 

Um dos argumentos frequentes para isso é 
a falta de preparação dos professores e dos 
ambientes comuns em geral. Ocorre que 
tudo isso já poderia estar superado. Veja-
mos.

A Lei 11.494/2007 e respectivo Decreto, nº 
6.253/2007, referentes às verbas do 
Fundeb garantem uma verba maior para 
as escolas públicas que recebem alunos 
com deficiência. Elas definem a eles um 
'per capita' de 1,20 (art. 36, da Lei) e admi-
tem a possibilidade de dupla matrícula 
para alunos que recebem atendimento 
educacional especializado (arts. 9ºA e 14 
do Decreto).

Para a correta aplicação dessa forma espe-
cial de remuneração, com vistas a garantir 
a inclusão educacional, foi aprovada, já em 
20072, a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva3. Ela trouxe esclarecimentos 
indispensáveis. Explicou que o atendimen-
to educacional especializado “deve ser rea-
lizado no turno inverso ao da classe 
comum, na própria escola ou centro espe-
cializado que realize esse serviço educa-
cional”, ou seja:

[…] as atividades desenvolvidas no 
atendimento educacional especia-
lizado diferenciam-se daquelas 
realizadas na sala de aula comum, 
não sendo substitutivas à escolari-
zação. Esse atendimento [especia-
lizado] complementa e/ou suple-
menta a formação dos alunos com 
vistas à autonomia e independên-
cia na escola e fora dela.

A Política cita como exemplos de ativida-
des do atendimento educacional especiali-
zado: programas de enriquecimento curri-
cular, ensino de linguagens e códigos espe-
cíficos de comunicação e sinalização e 
tecnologia assistiva (língua de sinais, 
tábuas de comunicação, sintetizadores de 

Trata-se, pois, de precedente extremamen-
te valioso. Restou absolutamente reconhe-
cido pela mais alta Corte brasileira que a 
criança com deficiência tem direito à edu-
cação e que esta é inclusiva por definição, 
tratando-se de um direito fundamental, 
indisponível, inalienável, assim como para 
os demais seres humanos. 

a todos e que a educação especial, que 
abrange o atendimento educacional espe-
cializado, deve ser ofertada como acrésci-
mo ao direito à educação escolar ordiná-
ria.

Outro importante marco para a afirmação 
desse direito de acesso aos ambientes 
escolares comuns foi a Lei 7.853/89. Em 
seu artigo 8º, inc. I, foi previsto que é crime 
recusar ou procrastinar o direito à matrí-
cula de pessoas com deficiência, o que vale 
tanto para profissionais de escolas públi-
cas como de escolas privadas.

No âmbito internacional, podem ser cita-
das no período: a Declaração de Salaman-
ca (1994) e a Convenção da Guatemala 
(1999).

Em 2007, finalmente, foi reconhecido 
expressa e definitivamente o direito das 
pessoas com deficiência à educação inclu-
siva, pela Convenção Internacional da 
Organização das Nações Unidas sobre 
Direitos de Pessoas com Deficiência 
(CDPD). Essa Convenção foi ratificada e 
promulgada no Brasil pelo Decreto 
6.949/2009.

De acordo com ela, Artigo 24, para se efe-

A atuação do Estado na inclusão das pessoas com deficiência refere-se 
ao direito de todos os cidadãos ao acesso a uma arena democrática 
plural;

A pluralidade – de pessoas, credos, ideologias, etc. – é elemento essencial 
da democracia e da vida democrática em comunidade;

A pluralidade e a igualdade são faces da mesma moeda, pois o respeito à 
pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade;

A igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso 
igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão 
normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua 
efetivação concreta;

À escola não é dado escolher, segregar, separar, mas é seu dever ensinar, incluir, 
conviver.

À luz da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e, 
por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em 
todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico 
pátrio, é imperativo que se põe mediante regra explícita;

Nessa linha, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência é dotada do propósito de promover, proteger e 
assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos 
e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, 
promovendo o respeito pela sua inerente dignidade (art. 1º);
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mobiliários – e nos transportes escolares, 
bem como as barreiras nas comunicações e 
informações.

Em acréscimo, com base na Resolução 
04/2010, do Conselho Nacional de Educa-
ção, em especial no seu art. 29, conclui-se 
que toda unidade escolar deve contemplar a 
Educação Especial em seu projeto político-
-pedagógico e que o atendimento educacio-
nal especializado deve integrar o sistema de 
ensino como um todo, mas não necessaria-
mente cada unidade escolar. Ou seja, cada 
unidade escolar deve contar com recursos 
de acessibilidade, mas a prestação do aten-
dimento educacional especializado pode 
dar-se à parte.

Mas não paramos por aí. A Lei 
12.764/2012, que institui a política de Pro-
teção dos Direitos da Pessoa com Transtor-
nos do Espectro Autista, especificou que o 
direito de acesso à educação também é 
garantido a alunos com essa deficiência e 
previu que, em caso de comprovada neces-
sidade, tal aluno, matriculado em classes 
comuns do ensino regular, “terá direito a 
acompanhante especializado” (art. 3º, pará-
grafo único). Estabelece, em caso de recusa 
de matrícula a qualquer pessoa com defici-
ência, multa de 03 (três) a 20 (vinte) salá-
rios mínimos (art. 7º).

A Lei 13.005/2014, que aprova o Plano 
Nacional de Educacional, por seu turno, 
garante a universalização da educação, 
recursos de acessibilidade para pessoas 
com deficiência e, sua Meta 04, apesar da 
redação tortuosa, é expressa quanto à “ga-
rantia de sistema educacional inclusivo, de 
salas de recursos multifuncionais, classes, 
escolas ou serviços especializados, públicos 
ou conveniados”. 

falar em formação cidadã e plena em am-
bientes segregados. Essa premissa foi afir-
mada na Constituição brasileira de 1988, a 
qual fez constar, em seu artigo 205, que a 
educação visa “ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o traba-
lho”. 

Além disso, a CF/1988 foi bastante enfáti-
ca ao garantir a todos os alunos o direito de 
acesso obrigatório ao Ensino Fundamental 
(art. 208, I), hoje, ensino básico, que deve 
ser ofertado em escolas (art. 206, I). Por 
esse motivo é que se fala em direito de 
todas as crianças ao ensino escolar. A 
CF/88 dispôs ainda que o “atendimento 
educacional especializado” deve ser ofer-
tado às pessoas com deficiência preferen-
cialmente na rede regular de ensino (art. 
208, inc. III).

A partir daí, não foi possível outra inter-
pretação senão a de que, como afirmamos 
anteriormente1, as escolas devem se abrir 

voz, adaptadores de material escolar, etc.); 
serviços de estimulação precoce (0 a 3 
anos), como fisioterapia, fonoaudiologia, 
terapia ocupacional; para alunos com defi-
ciência auditiva/surdos,  ensino da Língua 
Portuguesa como segunda língua na mo-
dalidade escrita, ensino da Libras para os 
demais alunos da escola; ensino do sistema 
Braille, do Soroban, da orientação e mobili-
dade, das atividades de vida autônoma, 
para alunos com deficiência visual; ensino 
da comunicação alternativa e do desenvol-
vimento dos processos mentais superiores 
(muito importantes para pessoas com defi-
ciência intelectual).

Como recursos de acessibilidade, a Política 
elenca: criação de estratégias de avaliação 
diferenciada; presença de tradutor/intér-
prete de Libras e guia-intérprete, bem 
como de monitor ou cuidador dos alunos 
com necessidade de apoio nas atividades 
de higiene, alimentação, locomoção, entre 
outras, que exijam auxílio constante no 
cotidiano escolar; eliminação de barreiras 
arquitetônicas, urbanísticas, na edificação 
– incluindo instalações, equipamentos e 

Como visto, o direito fundamental à edu-
cação inclusiva foi afirmado e reafirmado, 
mas que ele seja respeitado não apenas 
por ser uma imposição do ordenamento 
jurídico, mas como corolário do princípio 
da dignidade da pessoa humana e como 
reflexo de desenvolvimento das gerações. 
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Resumo: As metas do Plano Nacional de Educação fazem parte da política nacional de 
melhoria de qualidade e alcance da educação no Brasil. Esta tem apresentado baixos 
índices de desempenho nas avaliações internacionais e tal fato não se deve apenas a 
problemas de financiamento desse serviço que, atualmente, se agravaram em virtude de 
problemas econômicos/financeiros, vivenciados no país. A essa dificuldade, somam-se 
entraves decorrentes de problemas de funcionamento administrativo do setor púbico, 
inclusive dos órgãos encarregados da prestação do serviço de educação que precisam ser 
vencidos para que a educação brasileira possa, efetivamente, servir à transmissão do 
conteúdo produzido pela civilização humana e desenvolvimento das habilidades 
individuais.
A equidade na distribuição do ensino é elemento importante para a qualidade da 
educação e, sobremaneira, para a concretização dos objetivos constitucionais de redução 
das desigualdades sociais, erradicação da pobreza e do fundamento republicano de 
dignidade da pessoa humana. O Ministério Público, instituição incumbida da defesa do 
interesse público, possui instrumentos legais para indução de comportamentos do Poder 
Público direcionados a assegurar efetividade às metas estabelecidas pelo PNE e pode 
influir determinantemente para fortalecimento da força vinculante dessa norma.

Palavras-chave: Plano Nacional de Educação. Desigualdade Social. Violência. Equidade. 
Política Educacional.
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RISCOS DO
DESCUMPRIMENTO
DAS METAS DO PNE

A edição do Plano Nacional de Educação 
(PNE) marca o direcionamento da política 
educacional brasileira no sentido da uni-
dade como escolha política voltada à 
distribuição do serviço de ensino a todos 
os brasileiros de forma igual. O caráter 
unitário do plano não afasta o ensino de 
elementos regionais, que servem ao forta-
lecimento da cultura brasileira através da 
inclusão das diversidades existentes no 
espaço social, apenas tem o propósito de 
colaborar para assegurar iguais oportuni-
dades de desenvolvimento das potenciali-
dades individuais aos brasileiros. Nessa 
perspectiva, especifica o princípio consti-
tucional de igualdade e milita em favor do 
cumprimento do fundamento republicano 
de dignidade da pessoa humana, inserto 
no artigo 3º da Constituição Federal.

Nesse contexto, o PNE estabelece metas, 
vinculantes para todos os entes federados, 
que precisam ser cumpridas no lapso tem-
poral por elas fixado e, apesar do esforço 
empreendido pelo Ministério de Educa-
ção, Secretarias de Estado e Municípios, os 
entraves de inadequação do custeio dessa 
atividade e de baixa eficiência da estrutu-
ra administrativa, responsável pela pres-
tação do serviço de educação, tem posto 
em risco sua concretização. Caso as metas 
não se materializem, a qualidade da edu-
cação brasileira terá poucas chances de 
melhoria uniforme, consequentemente, o 
objetivo nacional de redução das desigual-
dades sociais será bastante enfraquecido. 
Ressalte-se que a permanência de desi-
gualdade social marcante  gera a expecta-
tiva de mantença de altos índices de vio-
lência que, comprometem a estabilidade 
do Estado.

A política educacional brasileira tem pou-
quíssimo direcionamento do conteúdo e 
metodologia de ensino, se for comparada à 
política de outros países que demonstram 
bons resultados de qualidade da educação, 
segundo avaliações internacionais. O 
Brasil tem trabalhado com autonomia 
docente das escolas e unidades administrati-
vas em um nível mais elevado do que se cos-
tuma praticar nos países bem sucedidos nas 
avaliações sobre educação. Estes trazem 
um detalhamento curricular incompara-
velmente maior que o Brasil, veiculado em 
documento vinculante da atividade 
docente (LOUZANO, 2016) como forma de 
assegurar que a educação seja distribuída 
equitativamente para todos. Nesse traba-

lho, também minudenciam a metodologia de ensino do conteúdo, com maior ou menor 
grau de especificidade. De qualquer modo, o Brasil tem muito menor grau de especifica-
ção de “o que” e de “como” se deve ensinar no território nacional, do que países como a 
Finlândia e Singapura, cujas marcas de qualidade do ensino, nas avaliações da Organiza-
ção para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), são excelentes. Na 
América Latina, Cuba que alcança melhor avaliação de qualidade educacional do que o 
Brasil, tal nível de especificação é bem superior ao brasileiro.

Importante observar que a qualidade da 
educação brasileira ocupa a 63ª posição 
dentre os 70 países avaliados pela OCDE 
em 2015 o que revela seu péssimo desem-
penho comparativo internacional. O 
Ministério de Educação trabalha na elabora-
ção de um currículo nacional básico que 
tende a uniformizar a qualidade do ensino e 
a assegurar maior equidade de distribuição 
do serviço de educação em todo o território 
nacional. Até agora, o direcionamento do 
conteúdo e metodologia do ensino é 
apenas sugestivo para as unidades admi-
nistrativas do serviço de educação no país, 
e se faz através do chamado Programa 

Curricular Nacional. Passará a ser vincu-
lativo a partir da edição do currículo 
nacional básico que se espera tenha um 
nível de especificação capaz de colaborar 
com a efetiva melhoria de qualidade e uni-
dade de ensino para todos os usuários 
desse serviço. Nesse contexto, o Plano 
Nacional de Educação associado à elabora-
ção do currículo nacional comum parecem 
inaugurar uma nova política nacional de 
educação que revela a tendência de maior 
interferência sobre o conteúdo e metodo-
logia, como estratégia de melhoria de qua-
lidade do ensino.

As metas fixadas pelo Plano Nacional de 
Educação se complementam com o propó-
sito de preparar o caminho rumo à boa 
qualidade de transmissão do conteúdo 
didático e garantia de equidade em sua 

distribuição. Considerando que excelência 
e equidade são elementos da boa qualida-
de da educação, o PNE precisa ter sua 
eficácia assegurada, para auxiliar a con-
cretização de melhoria efetiva na qualida-

de da educação brasileira. Ocorre que a 
deficiência de funcionamento dos serviços 
administrativos públicos no Brasil bem 
como as dificuldades de financiamento da 
educação têm ameaçado a concretização 
dessas metas.

O aperfeiçoamento da uniformidade na 
distribuição do serviço de educação, se con-
cretizará a partir do cumprimento das 
metas do PNE, para garantia de igualdade de 
pontos de partida aos destinatários do 
serviço de ensino, em todas as regiões do 
país. As referidas metas visam assegurar a 
oferta de iguais oportunidades de desen-
volvimento das potencialidades individu-
ais, para que todos recebam iguais instru-
mentos de aprimoramento de suas habili-
dades e equivalentes oportunidades de 
provimento da mantença própria e de sua 
família, através do trabalho. O que se pre-
tende concretizar com as metas do PNE é 
a possibilidade de oferta de condições 
equitativas de desenvolvimento individu-
al, para habilitar todos à uniformidade de 
acesso aos postos de trabalho.

A falta de equidade na distribuição da 
educação, atualmente, dificulta o cumpri-
mento do objetivo estatal de redução das 
desigualdades sociais estabelecido pelo 
artigo 3º da Constituição Federal, e, de 
certa forma, a política unitária de finan-
ciamento da educação, com preços iguais 
para todos os alunos,   agrava as disparida-
des educacionais pois se todos recebem o 
mesmo valor e têm necessidades com 
custos diversos, alguns terão essas neces-
sidades atendidas e outros não, nesse con-
texto social, uma política unitária  de 
financiamento dos alunos acentua as desi-
gualdades já existentes.

Ressalte-se que o Brasil se situa entre o 
grupo de países com Índice de Desenvolvi-
mento Humano elevado, entretanto, 
quando esse IDH bruto é associado ao 
índice de desigualdade social, sofre uma 
perda de mais ¼ do seu valor. O índice de 
desigualdade social é calculado pela conju-
gação de medições de desigualdades de 
renda, educacional e expectativa de vida 
que, no Brasil, alcançam índices de 38%, 
23% e 14,5%, respectivamente. Essas 
marcas indicam uma desigualdade social 
muito acentuada, considerando-se que o 
percentual de perda de valor do IDH, em 
virtude da associação da desigualdade 
social, representa apenas 5,4% para a No-
ruega, que é um dos países com menor 
desigualdade social do Planeta (PNUD, 
215, p. 244-255).

Esse indicativo numérico representa o 
desconforto social, produzido pela desi-
gualdade de classes, que afeta, negativa-
mente, diversos indicadores de qualidade 
de vida como sensação de bem-estar das 
crianças, nível de confiança recíproca 
entre os cidadãos, número de pessoas con-
fiáveis numa comunidade, status das mu-
lheres, incidência de doenças mentais, uso 
de drogas, expectativa de vida e quantida-
de de problemas de saúde física e mental. 
Estes transtornos são tanto menores 
quanto menor a desigualdade social do 
país (WILKINSON; PICKETT, 2010, págs. 
22,52,53,59,71,82). Sobretudo, essa realida-
de se confirma relativamente à quantida-
de e intensidade desses problemas, que são 
igualmente maiores nos espaços sociais 
desiguais (op. cit., pág. 22). Vale ressaltar 
que em espaços com taxas elevadas de 
homicídio, indicativo de violência social, a 

expectativa de vida da população diminui 
marcantemente quando se computam, 
apenas, causas mortis diversas dos homi-
cídios (op. cit., pág.78). Como as mortes por 
homicídio não são computadas nessa me-
dição, é forçoso entender que a violência 
social, refletida na alta taxa de homicídios, 
adoece a alma humana e abrevia a vida.

Em face dessa realidade, é fundamental 
considerar que o cumprimento do conjunto 
das metas do PNE faz parte de uma estraté-
gia política destinada a concretizar o objeti-
vo constitucional de redução das desigual-
dades sociais, através da garantia de melho-
ria da qualidade da educação e ampliação de 
seu alcance social. A equitatividade na 
distribuição do conhecimento se revela 
em instrumento de melhoria de distribui-
ção de renda pois, a médio prazo, habilita, 
para percepção de renda maior, brasileiros 
que estão nas camadas sociais mais desfa-
vorecidas. Cumprido o dever estatal de 
distribuição, equitativa e universal, de 
educação de qualidade para todos, o cres-
cimento individual dependerá do esforço 
de cada um. Essa realidade, também, 
cumpre o dever constitucional de garantia 
de isonomia, aos cidadãos, que se materia-
liza com a oferta de igualdade de pontos de 
partida para desenvolvimento das ativida-
des da vida profissional.

As metas do PNE, em conjunto, se desti-
nam a favorecer o trabalho de melhoria da 
qualidade e alcance da educação distribuí-
da pelo Estado, como forma de assegurar 
igualdade de desenvolvimento das pró-
prias habilidades e ampliação equitativa 
das possibilidades de inserção no mercado 
de trabalho. É a distribuição do conheci-
mento como instrumento individual de 
superação da pobreza, apoio à autoestima, 
concretização da dignidade humana e 
desenvolvimento do país. Se essas metas 
forem descumpridas ou permanecerem 
estagnadas, significará a supressão do ins-
trumento administrativo mais eficiente 
para a concretização do objetivo constitu-
cional de redução das desigualdades 
sociais e promoção da dignidade humana 
ademais, o descumprimento favorece o 
desconforto social decorrente da perma-
nência de baixíssima qualidade de vida em 
virtude dos problemas sociais, físicos e 
emocionais decorrentes do alto índice de 
desigualdade social expresso através do 
IDHAD, acima referido.

Toma especial relevância para a educação 
brasileira a constatação de que o nível 
educacional dos pais interfere diretamen-
te no desempenho dos filhos na fase de 
alfabetização, e que os filhos de pais com 
baixa escolaridade alcançam baixo desem-
penho em alfabetização. Ademais, a insu-
ficiência de desempenho desses alunos, na 
alfabetização, será tanto mais grave 
quanto maior a desigualdade social do país 
onde habitam.

A política unitária de financiamento da 
educação no Brasil, com valor igual por 
matrícula, não fortalece a estratégia do 
PNE de redução das desigualdades sociais. 
Os alunos mais pobres, cujos pais são em 
sua maioria de baixíssima escolaridade, 
precisam de mais recursos para garantia 
de sua alfabetização, como escola em 
tempo integral, reforço escolar, atendi-
mento individualizado em sala de aula, 
estímulos ao desenvolvimento do cogniti-
vo, mas essas necessidades não são consi-
deradas para efeito de diferenciações no 
financiamento da educação. Assim, o 
valor unitário repassado para a educação é 
suficiente para alguns alunos, os que têm 
pais com maior grau de instrução, mas não 
atende às necessidades de outros, cujos 
pais não têm condições intelectuais de 
apoiar o trabalho de educação desenvolvi-
do pela escola.

A política de financiamento unitário cria 
uma desigualdade de oportunidades de 
alfabetização,  desde o ingresso do aluno à 
unidade escolar, e, como as redes de 
ensino não possuem um sistema eficiente 
de correção das dificuldades de aprendiza-
do, esse dano tende a se estender por toda 
vida escolar e a se agravar com a evolução 
dos anos de estudo que impõe graus pro-
gressivos de complexidade ao conteúdo 
curricular, sem que haja correspondente 
apoio individual para sua correção.

As metas do PNE visam reduzir a desigual-
dade social através da melhoria de qualidade 
do ensino que terão um efeito mais adequa-
do se associadas à política de financiamento 
que atenda às disparidades socioeconômi-
cas, dos alunos. Se essas metas não forem 
cumpridas, os alunos vitimados por maior 
vulnerabilidade social não receberão 
apoio escolar eficiente par lhes assegurar o 
desenvolvimento de suas potencialidades 
individuais, o que compromete suas auto-
estimas e influencia negativamente a taxa 
de evasão escolar. Ao final do ciclo de edu-
cação básica, esses alunos permanecerão 

despreparados para ocupação de postos de 
trabalho bem remunerados, pois estes 
exigem uma qualificação profissional que 
o sistema de educação não foi capaz de 
lhes assegurar. Se estavam em situação de 
vulnerabilidade social maior que os 
demais alunos, no instante da alfabetiza-
ção, essa situação tende a permanecer 
durante sua vida adulta e a se recrudescer, 
pois os empregos que poderão ocupar são 
de baixa complexidade, e a estes, geral-
mente, corresponde remuneração insufi-
ciente ao atendimento digno das necessi-
dades mínimas de sobrevivência.

Em face do alto índice de desigualdade social 
no Brasil e da baixa qualidade da educação 
ofertada pelo Poder Público, o descumpri-
mento das metas do PNE servirá de reforço 
ao funcionamento inadequado da estrutura 
de Poder no país. Será negada a população 
a oportunidade de entendimento claro do 
contexto social no ambiente em que vive, 
pois isto depende de desenvolvimento 
intelectual mínimo a ser provido pela edu-
cação de qualidade. Sem ela a opinião 
popular e sua expressão através do voto, 
são facilmente direcionados por agentes 
que pretendem utilizar o Estado a serviço 
de seu interesses particulares ou de um 
pequeno grupo de favorecidos. Tal 
circunstância recrudesce as dificuldades 
de materialização dos objetivos constitu-
cionais de redução das desigualdades 
sociais, erradicação da pobreza bem como 
de concretização dos princípios, igualmen-
te constitucionais, de vivência da dignida-
de humana e de igualdade.

Para concretização de melhoria progressi-
va da qualidade do ensino, tomam vulto 

em importância as metas do PNE que cola-
boram mais diretamente com a alfabetiza-
ção tanto de crianças quanto de jovens e 
adultos, como é o caso da meta 1, univer-
salização da educação infantil de 4 a 5 
anos, meta 5, alfabetizar até o final 3º ano 
do fundamental, e meta 6, educação em 
tempo integral. Considerando a maior difi-
culdade de alfabetização dos filhos de pais 
com baixa escolaridade, a implantação de 
creches e escolas em tempo integral 
parece contribuir mais eficientemente 
para a realização do objetivo de redução 
das desigualdades sociais e erradicação da 
pobreza, que será mais rápido e seguro se 
obedecer a um planejamento que parte 
das áreas mais vulneráveis socialmente 
para as menos vulneráveis.

A melhoria das condições de alfabetização 
tendem a se refletir positivamente no 
sucesso da meta 2, universalização do 
ensino de 9 anos e conclusão da etapa 
escolar na idade adequada, e a facilitar a 
implementação da meta 7, melhoria da 
qualidade da educação básica. Ademais, é 

inegável a importância de priorização da meta 9, elevação da taxa de alfabetização da 
população de 15 anos ou mais, como estratégia para melhorar as condições de alfabetiza-
ção dos respectivos filhos. Por fim, as metas 15 e 16, que tratam da formação de professo-
res, precisa estar associada a todo esse trabalho.

A priorização dessas metas decorre do reconhecimento de que os níveis de educação de 
um país são os preditores do potencial crescimento de sua economia (PISA 2015) e do 
objetivo de concretização dos objetivos nacionais de erradicação da pobreza e redução 
das desigualdades sociais, como condição de redução da violência social dela decorrente, 
para favorecer o desenvolvimento nacional e garantir melhoria da qualidade de vida no 
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A edição do Plano Nacional de Educação 
(PNE) marca o direcionamento da política 
educacional brasileira no sentido da uni-
dade como escolha política voltada à 
distribuição do serviço de ensino a todos 
os brasileiros de forma igual. O caráter 
unitário do plano não afasta o ensino de 
elementos regionais, que servem ao forta-
lecimento da cultura brasileira através da 
inclusão das diversidades existentes no 
espaço social, apenas tem o propósito de 
colaborar para assegurar iguais oportuni-
dades de desenvolvimento das potenciali-
dades individuais aos brasileiros. Nessa 
perspectiva, especifica o princípio consti-
tucional de igualdade e milita em favor do 
cumprimento do fundamento republicano 
de dignidade da pessoa humana, inserto 
no artigo 3º da Constituição Federal.

INTRODUÇÃO

POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA

Nesse contexto, o PNE estabelece metas, 
vinculantes para todos os entes federados, 
que precisam ser cumpridas no lapso tem-
poral por elas fixado e, apesar do esforço 
empreendido pelo Ministério de Educa-
ção, Secretarias de Estado e Municípios, os 
entraves de inadequação do custeio dessa 
atividade e de baixa eficiência da estrutu-
ra administrativa, responsável pela pres-
tação do serviço de educação, tem posto 
em risco sua concretização. Caso as metas 
não se materializem, a qualidade da edu-
cação brasileira terá poucas chances de 
melhoria uniforme, consequentemente, o 
objetivo nacional de redução das desigual-
dades sociais será bastante enfraquecido. 
Ressalte-se que a permanência de desi-
gualdade social marcante  gera a expecta-
tiva de mantença de altos índices de vio-
lência que, comprometem a estabilidade 
do Estado.

A política educacional brasileira tem pou-
quíssimo direcionamento do conteúdo e 
metodologia de ensino, se for comparada à 
política de outros países que demonstram 
bons resultados de qualidade da educação, 
segundo avaliações internacionais. O 
Brasil tem trabalhado com autonomia 
docente das escolas e unidades administrati-
vas em um nível mais elevado do que se cos-
tuma praticar nos países bem sucedidos nas 
avaliações sobre educação. Estes trazem 
um detalhamento curricular incompara-
velmente maior que o Brasil, veiculado em 
documento vinculante da atividade 
docente (LOUZANO, 2016) como forma de 
assegurar que a educação seja distribuída 
equitativamente para todos. Nesse traba-

lho, também minudenciam a metodologia de ensino do conteúdo, com maior ou menor 
grau de especificidade. De qualquer modo, o Brasil tem muito menor grau de especifica-
ção de “o que” e de “como” se deve ensinar no território nacional, do que países como a 
Finlândia e Singapura, cujas marcas de qualidade do ensino, nas avaliações da Organiza-
ção para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), são excelentes. Na 
América Latina, Cuba que alcança melhor avaliação de qualidade educacional do que o 
Brasil, tal nível de especificação é bem superior ao brasileiro.

Importante observar que a qualidade da 
educação brasileira ocupa a 63ª posição 
dentre os 70 países avaliados pela OCDE 
em 2015 o que revela seu péssimo desem-
penho comparativo internacional. O 
Ministério de Educação trabalha na elabora-
ção de um currículo nacional básico que 
tende a uniformizar a qualidade do ensino e 
a assegurar maior equidade de distribuição 
do serviço de educação em todo o território 
nacional. Até agora, o direcionamento do 
conteúdo e metodologia do ensino é 
apenas sugestivo para as unidades admi-
nistrativas do serviço de educação no país, 
e se faz através do chamado Programa 

Importante observar que a 
qualidade da educação brasileira 
ocupa a 63ª posição dentre os 70 
países avaliados pela OCDE em 
2015 o que revela seu péssimo 

desempenho comparativo 
internacional.

Curricular Nacional. Passará a ser vincu-
lativo a partir da edição do currículo 
nacional básico que se espera tenha um 
nível de especificação capaz de colaborar 
com a efetiva melhoria de qualidade e uni-
dade de ensino para todos os usuários 
desse serviço. Nesse contexto, o Plano 
Nacional de Educação associado à elabora-
ção do currículo nacional comum parecem 
inaugurar uma nova política nacional de 
educação que revela a tendência de maior 
interferência sobre o conteúdo e metodo-
logia, como estratégia de melhoria de qua-
lidade do ensino.

As metas fixadas pelo Plano Nacional de 
Educação se complementam com o propó-
sito de preparar o caminho rumo à boa 
qualidade de transmissão do conteúdo 
didático e garantia de equidade em sua 

distribuição. Considerando que excelência 
e equidade são elementos da boa qualida-
de da educação, o PNE precisa ter sua 
eficácia assegurada, para auxiliar a con-
cretização de melhoria efetiva na qualida-

de da educação brasileira. Ocorre que a 
deficiência de funcionamento dos serviços 
administrativos públicos no Brasil bem 
como as dificuldades de financiamento da 
educação têm ameaçado a concretização 
dessas metas.

O aperfeiçoamento da uniformidade na 
distribuição do serviço de educação, se con-
cretizará a partir do cumprimento das 
metas do PNE, para garantia de igualdade de 
pontos de partida aos destinatários do 
serviço de ensino, em todas as regiões do 
país. As referidas metas visam assegurar a 
oferta de iguais oportunidades de desen-
volvimento das potencialidades individu-
ais, para que todos recebam iguais instru-
mentos de aprimoramento de suas habili-
dades e equivalentes oportunidades de 
provimento da mantença própria e de sua 
família, através do trabalho. O que se pre-
tende concretizar com as metas do PNE é 
a possibilidade de oferta de condições 
equitativas de desenvolvimento individu-
al, para habilitar todos à uniformidade de 
acesso aos postos de trabalho.

A falta de equidade na distribuição da 
educação, atualmente, dificulta o cumpri-
mento do objetivo estatal de redução das 
desigualdades sociais estabelecido pelo 
artigo 3º da Constituição Federal, e, de 
certa forma, a política unitária de finan-
ciamento da educação, com preços iguais 
para todos os alunos,   agrava as disparida-
des educacionais pois se todos recebem o 
mesmo valor e têm necessidades com 
custos diversos, alguns terão essas neces-
sidades atendidas e outros não, nesse con-
texto social, uma política unitária  de 
financiamento dos alunos acentua as desi-
gualdades já existentes.

Ressalte-se que o Brasil se situa entre o 
grupo de países com Índice de Desenvolvi-
mento Humano elevado, entretanto, 
quando esse IDH bruto é associado ao 
índice de desigualdade social, sofre uma 
perda de mais ¼ do seu valor. O índice de 
desigualdade social é calculado pela conju-
gação de medições de desigualdades de 
renda, educacional e expectativa de vida 
que, no Brasil, alcançam índices de 38%, 
23% e 14,5%, respectivamente. Essas 
marcas indicam uma desigualdade social 
muito acentuada, considerando-se que o 
percentual de perda de valor do IDH, em 
virtude da associação da desigualdade 
social, representa apenas 5,4% para a No-
ruega, que é um dos países com menor 
desigualdade social do Planeta (PNUD, 
215, p. 244-255).

Esse indicativo numérico representa o 
desconforto social, produzido pela desi-
gualdade de classes, que afeta, negativa-
mente, diversos indicadores de qualidade 
de vida como sensação de bem-estar das 
crianças, nível de confiança recíproca 
entre os cidadãos, número de pessoas con-
fiáveis numa comunidade, status das mu-
lheres, incidência de doenças mentais, uso 
de drogas, expectativa de vida e quantida-
de de problemas de saúde física e mental. 
Estes transtornos são tanto menores 
quanto menor a desigualdade social do 
país (WILKINSON; PICKETT, 2010, págs. 
22,52,53,59,71,82). Sobretudo, essa realida-
de se confirma relativamente à quantida-
de e intensidade desses problemas, que são 
igualmente maiores nos espaços sociais 
desiguais (op. cit., pág. 22). Vale ressaltar 
que em espaços com taxas elevadas de 
homicídio, indicativo de violência social, a 

expectativa de vida da população diminui 
marcantemente quando se computam, 
apenas, causas mortis diversas dos homi-
cídios (op. cit., pág.78). Como as mortes por 
homicídio não são computadas nessa me-
dição, é forçoso entender que a violência 
social, refletida na alta taxa de homicídios, 
adoece a alma humana e abrevia a vida.

Em face dessa realidade, é fundamental 
considerar que o cumprimento do conjunto 
das metas do PNE faz parte de uma estraté-
gia política destinada a concretizar o objeti-
vo constitucional de redução das desigual-
dades sociais, através da garantia de melho-
ria da qualidade da educação e ampliação de 
seu alcance social. A equitatividade na 
distribuição do conhecimento se revela 
em instrumento de melhoria de distribui-
ção de renda pois, a médio prazo, habilita, 
para percepção de renda maior, brasileiros 
que estão nas camadas sociais mais desfa-
vorecidas. Cumprido o dever estatal de 
distribuição, equitativa e universal, de 
educação de qualidade para todos, o cres-
cimento individual dependerá do esforço 
de cada um. Essa realidade, também, 
cumpre o dever constitucional de garantia 
de isonomia, aos cidadãos, que se materia-
liza com a oferta de igualdade de pontos de 
partida para desenvolvimento das ativida-
des da vida profissional.

As metas do PNE, em conjunto, se desti-
nam a favorecer o trabalho de melhoria da 
qualidade e alcance da educação distribuí-
da pelo Estado, como forma de assegurar 
igualdade de desenvolvimento das pró-
prias habilidades e ampliação equitativa 
das possibilidades de inserção no mercado 
de trabalho. É a distribuição do conheci-
mento como instrumento individual de 
superação da pobreza, apoio à autoestima, 
concretização da dignidade humana e 
desenvolvimento do país. Se essas metas 
forem descumpridas ou permanecerem 
estagnadas, significará a supressão do ins-
trumento administrativo mais eficiente 
para a concretização do objetivo constitu-
cional de redução das desigualdades 
sociais e promoção da dignidade humana 
ademais, o descumprimento favorece o 
desconforto social decorrente da perma-
nência de baixíssima qualidade de vida em 
virtude dos problemas sociais, físicos e 
emocionais decorrentes do alto índice de 
desigualdade social expresso através do 
IDHAD, acima referido.

Toma especial relevância para a educação 
brasileira a constatação de que o nível 
educacional dos pais interfere diretamen-
te no desempenho dos filhos na fase de 
alfabetização, e que os filhos de pais com 
baixa escolaridade alcançam baixo desem-
penho em alfabetização. Ademais, a insu-
ficiência de desempenho desses alunos, na 
alfabetização, será tanto mais grave 
quanto maior a desigualdade social do país 
onde habitam.

A política unitária de financiamento da 
educação no Brasil, com valor igual por 
matrícula, não fortalece a estratégia do 
PNE de redução das desigualdades sociais. 
Os alunos mais pobres, cujos pais são em 
sua maioria de baixíssima escolaridade, 
precisam de mais recursos para garantia 
de sua alfabetização, como escola em 
tempo integral, reforço escolar, atendi-
mento individualizado em sala de aula, 
estímulos ao desenvolvimento do cogniti-
vo, mas essas necessidades não são consi-
deradas para efeito de diferenciações no 
financiamento da educação. Assim, o 
valor unitário repassado para a educação é 
suficiente para alguns alunos, os que têm 
pais com maior grau de instrução, mas não 
atende às necessidades de outros, cujos 
pais não têm condições intelectuais de 
apoiar o trabalho de educação desenvolvi-
do pela escola.

A política de financiamento unitário cria 
uma desigualdade de oportunidades de 
alfabetização,  desde o ingresso do aluno à 
unidade escolar, e, como as redes de 
ensino não possuem um sistema eficiente 
de correção das dificuldades de aprendiza-
do, esse dano tende a se estender por toda 
vida escolar e a se agravar com a evolução 
dos anos de estudo que impõe graus pro-
gressivos de complexidade ao conteúdo 
curricular, sem que haja correspondente 
apoio individual para sua correção.

As metas do PNE visam reduzir a desigual-
dade social através da melhoria de qualidade 
do ensino que terão um efeito mais adequa-
do se associadas à política de financiamento 
que atenda às disparidades socioeconômi-
cas, dos alunos. Se essas metas não forem 
cumpridas, os alunos vitimados por maior 
vulnerabilidade social não receberão 
apoio escolar eficiente par lhes assegurar o 
desenvolvimento de suas potencialidades 
individuais, o que compromete suas auto-
estimas e influencia negativamente a taxa 
de evasão escolar. Ao final do ciclo de edu-
cação básica, esses alunos permanecerão 

despreparados para ocupação de postos de 
trabalho bem remunerados, pois estes 
exigem uma qualificação profissional que 
o sistema de educação não foi capaz de 
lhes assegurar. Se estavam em situação de 
vulnerabilidade social maior que os 
demais alunos, no instante da alfabetiza-
ção, essa situação tende a permanecer 
durante sua vida adulta e a se recrudescer, 
pois os empregos que poderão ocupar são 
de baixa complexidade, e a estes, geral-
mente, corresponde remuneração insufi-
ciente ao atendimento digno das necessi-
dades mínimas de sobrevivência.

Em face do alto índice de desigualdade social 
no Brasil e da baixa qualidade da educação 
ofertada pelo Poder Público, o descumpri-
mento das metas do PNE servirá de reforço 
ao funcionamento inadequado da estrutura 
de Poder no país. Será negada a população 
a oportunidade de entendimento claro do 
contexto social no ambiente em que vive, 
pois isto depende de desenvolvimento 
intelectual mínimo a ser provido pela edu-
cação de qualidade. Sem ela a opinião 
popular e sua expressão através do voto, 
são facilmente direcionados por agentes 
que pretendem utilizar o Estado a serviço 
de seu interesses particulares ou de um 
pequeno grupo de favorecidos. Tal 
circunstância recrudesce as dificuldades 
de materialização dos objetivos constitu-
cionais de redução das desigualdades 
sociais, erradicação da pobreza bem como 
de concretização dos princípios, igualmen-
te constitucionais, de vivência da dignida-
de humana e de igualdade.

Para concretização de melhoria progressi-
va da qualidade do ensino, tomam vulto 

em importância as metas do PNE que cola-
boram mais diretamente com a alfabetiza-
ção tanto de crianças quanto de jovens e 
adultos, como é o caso da meta 1, univer-
salização da educação infantil de 4 a 5 
anos, meta 5, alfabetizar até o final 3º ano 
do fundamental, e meta 6, educação em 
tempo integral. Considerando a maior difi-
culdade de alfabetização dos filhos de pais 
com baixa escolaridade, a implantação de 
creches e escolas em tempo integral 
parece contribuir mais eficientemente 
para a realização do objetivo de redução 
das desigualdades sociais e erradicação da 
pobreza, que será mais rápido e seguro se 
obedecer a um planejamento que parte 
das áreas mais vulneráveis socialmente 
para as menos vulneráveis.

A melhoria das condições de alfabetização 
tendem a se refletir positivamente no 
sucesso da meta 2, universalização do 
ensino de 9 anos e conclusão da etapa 
escolar na idade adequada, e a facilitar a 
implementação da meta 7, melhoria da 
qualidade da educação básica. Ademais, é 

inegável a importância de priorização da meta 9, elevação da taxa de alfabetização da 
população de 15 anos ou mais, como estratégia para melhorar as condições de alfabetiza-
ção dos respectivos filhos. Por fim, as metas 15 e 16, que tratam da formação de professo-
res, precisa estar associada a todo esse trabalho.

A priorização dessas metas decorre do reconhecimento de que os níveis de educação de 
um país são os preditores do potencial crescimento de sua economia (PISA 2015) e do 
objetivo de concretização dos objetivos nacionais de erradicação da pobreza e redução 
das desigualdades sociais, como condição de redução da violência social dela decorrente, 
para favorecer o desenvolvimento nacional e garantir melhoria da qualidade de vida no 
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A edição do Plano Nacional de Educação 
(PNE) marca o direcionamento da política 
educacional brasileira no sentido da uni-
dade como escolha política voltada à 
distribuição do serviço de ensino a todos 
os brasileiros de forma igual. O caráter 
unitário do plano não afasta o ensino de 
elementos regionais, que servem ao forta-
lecimento da cultura brasileira através da 
inclusão das diversidades existentes no 
espaço social, apenas tem o propósito de 
colaborar para assegurar iguais oportuni-
dades de desenvolvimento das potenciali-
dades individuais aos brasileiros. Nessa 
perspectiva, especifica o princípio consti-
tucional de igualdade e milita em favor do 
cumprimento do fundamento republicano 
de dignidade da pessoa humana, inserto 
no artigo 3º da Constituição Federal.

EQUIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO

Nesse contexto, o PNE estabelece metas, 
vinculantes para todos os entes federados, 
que precisam ser cumpridas no lapso tem-
poral por elas fixado e, apesar do esforço 
empreendido pelo Ministério de Educa-
ção, Secretarias de Estado e Municípios, os 
entraves de inadequação do custeio dessa 
atividade e de baixa eficiência da estrutu-
ra administrativa, responsável pela pres-
tação do serviço de educação, tem posto 
em risco sua concretização. Caso as metas 
não se materializem, a qualidade da edu-
cação brasileira terá poucas chances de 
melhoria uniforme, consequentemente, o 
objetivo nacional de redução das desigual-
dades sociais será bastante enfraquecido. 
Ressalte-se que a permanência de desi-
gualdade social marcante  gera a expecta-
tiva de mantença de altos índices de vio-
lência que, comprometem a estabilidade 
do Estado.

A política educacional brasileira tem pou-
quíssimo direcionamento do conteúdo e 
metodologia de ensino, se for comparada à 
política de outros países que demonstram 
bons resultados de qualidade da educação, 
segundo avaliações internacionais. O 
Brasil tem trabalhado com autonomia 
docente das escolas e unidades administrati-
vas em um nível mais elevado do que se cos-
tuma praticar nos países bem sucedidos nas 
avaliações sobre educação. Estes trazem 
um detalhamento curricular incompara-
velmente maior que o Brasil, veiculado em 
documento vinculante da atividade 
docente (LOUZANO, 2016) como forma de 
assegurar que a educação seja distribuída 
equitativamente para todos. Nesse traba-

lho, também minudenciam a metodologia de ensino do conteúdo, com maior ou menor 
grau de especificidade. De qualquer modo, o Brasil tem muito menor grau de especifica-
ção de “o que” e de “como” se deve ensinar no território nacional, do que países como a 
Finlândia e Singapura, cujas marcas de qualidade do ensino, nas avaliações da Organiza-
ção para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), são excelentes. Na 
América Latina, Cuba que alcança melhor avaliação de qualidade educacional do que o 
Brasil, tal nível de especificação é bem superior ao brasileiro.

Importante observar que a qualidade da 
educação brasileira ocupa a 63ª posição 
dentre os 70 países avaliados pela OCDE 
em 2015 o que revela seu péssimo desem-
penho comparativo internacional. O 
Ministério de Educação trabalha na elabora-
ção de um currículo nacional básico que 
tende a uniformizar a qualidade do ensino e 
a assegurar maior equidade de distribuição 
do serviço de educação em todo o território 
nacional. Até agora, o direcionamento do 
conteúdo e metodologia do ensino é 
apenas sugestivo para as unidades admi-
nistrativas do serviço de educação no país, 
e se faz através do chamado Programa 

(...) o Plano Nacional de Educação associado à elaboração do 
currículo nacional comum parecem inaugurar uma nova política 

nacional de educação que revela a tendência de maior interferência 
sobre o conteúdo e metodologia, como estratégia de melhoria de 

qualidade do ensino.

Curricular Nacional. Passará a ser vincu-
lativo a partir da edição do currículo 
nacional básico que se espera tenha um 
nível de especificação capaz de colaborar 
com a efetiva melhoria de qualidade e uni-
dade de ensino para todos os usuários 
desse serviço. Nesse contexto, o Plano 
Nacional de Educação associado à elabora-
ção do currículo nacional comum parecem 
inaugurar uma nova política nacional de 
educação que revela a tendência de maior 
interferência sobre o conteúdo e metodo-
logia, como estratégia de melhoria de qua-
lidade do ensino.

As metas fixadas pelo Plano Nacional de 
Educação se complementam com o propó-
sito de preparar o caminho rumo à boa 
qualidade de transmissão do conteúdo 
didático e garantia de equidade em sua 

distribuição. Considerando que excelência 
e equidade são elementos da boa qualida-
de da educação, o PNE precisa ter sua 
eficácia assegurada, para auxiliar a con-
cretização de melhoria efetiva na qualida-

de da educação brasileira. Ocorre que a 
deficiência de funcionamento dos serviços 
administrativos públicos no Brasil bem 
como as dificuldades de financiamento da 
educação têm ameaçado a concretização 
dessas metas.

O aperfeiçoamento da uniformidade na 
distribuição do serviço de educação, se con-
cretizará a partir do cumprimento das 
metas do PNE, para garantia de igualdade de 
pontos de partida aos destinatários do 
serviço de ensino, em todas as regiões do 
país. As referidas metas visam assegurar a 
oferta de iguais oportunidades de desen-
volvimento das potencialidades individu-
ais, para que todos recebam iguais instru-
mentos de aprimoramento de suas habili-
dades e equivalentes oportunidades de 
provimento da mantença própria e de sua 
família, através do trabalho. O que se pre-
tende concretizar com as metas do PNE é 
a possibilidade de oferta de condições 
equitativas de desenvolvimento individu-
al, para habilitar todos à uniformidade de 
acesso aos postos de trabalho.

A falta de equidade na distribuição da 
educação, atualmente, dificulta o cumpri-
mento do objetivo estatal de redução das 
desigualdades sociais estabelecido pelo 
artigo 3º da Constituição Federal, e, de 
certa forma, a política unitária de finan-
ciamento da educação, com preços iguais 
para todos os alunos,   agrava as disparida-
des educacionais pois se todos recebem o 
mesmo valor e têm necessidades com 
custos diversos, alguns terão essas neces-
sidades atendidas e outros não, nesse con-
texto social, uma política unitária  de 
financiamento dos alunos acentua as desi-
gualdades já existentes.

Ressalte-se que o Brasil se situa entre o 
grupo de países com Índice de Desenvolvi-
mento Humano elevado, entretanto, 
quando esse IDH bruto é associado ao 
índice de desigualdade social, sofre uma 
perda de mais ¼ do seu valor. O índice de 
desigualdade social é calculado pela conju-
gação de medições de desigualdades de 
renda, educacional e expectativa de vida 
que, no Brasil, alcançam índices de 38%, 
23% e 14,5%, respectivamente. Essas 
marcas indicam uma desigualdade social 
muito acentuada, considerando-se que o 
percentual de perda de valor do IDH, em 
virtude da associação da desigualdade 
social, representa apenas 5,4% para a No-
ruega, que é um dos países com menor 
desigualdade social do Planeta (PNUD, 
215, p. 244-255).

Esse indicativo numérico representa o 
desconforto social, produzido pela desi-
gualdade de classes, que afeta, negativa-
mente, diversos indicadores de qualidade 
de vida como sensação de bem-estar das 
crianças, nível de confiança recíproca 
entre os cidadãos, número de pessoas con-
fiáveis numa comunidade, status das mu-
lheres, incidência de doenças mentais, uso 
de drogas, expectativa de vida e quantida-
de de problemas de saúde física e mental. 
Estes transtornos são tanto menores 
quanto menor a desigualdade social do 
país (WILKINSON; PICKETT, 2010, págs. 
22,52,53,59,71,82). Sobretudo, essa realida-
de se confirma relativamente à quantida-
de e intensidade desses problemas, que são 
igualmente maiores nos espaços sociais 
desiguais (op. cit., pág. 22). Vale ressaltar 
que em espaços com taxas elevadas de 
homicídio, indicativo de violência social, a 

expectativa de vida da população diminui 
marcantemente quando se computam, 
apenas, causas mortis diversas dos homi-
cídios (op. cit., pág.78). Como as mortes por 
homicídio não são computadas nessa me-
dição, é forçoso entender que a violência 
social, refletida na alta taxa de homicídios, 
adoece a alma humana e abrevia a vida.

Em face dessa realidade, é fundamental 
considerar que o cumprimento do conjunto 
das metas do PNE faz parte de uma estraté-
gia política destinada a concretizar o objeti-
vo constitucional de redução das desigual-
dades sociais, através da garantia de melho-
ria da qualidade da educação e ampliação de 
seu alcance social. A equitatividade na 
distribuição do conhecimento se revela 
em instrumento de melhoria de distribui-
ção de renda pois, a médio prazo, habilita, 
para percepção de renda maior, brasileiros 
que estão nas camadas sociais mais desfa-
vorecidas. Cumprido o dever estatal de 
distribuição, equitativa e universal, de 
educação de qualidade para todos, o cres-
cimento individual dependerá do esforço 
de cada um. Essa realidade, também, 
cumpre o dever constitucional de garantia 
de isonomia, aos cidadãos, que se materia-
liza com a oferta de igualdade de pontos de 
partida para desenvolvimento das ativida-
des da vida profissional.

As metas do PNE, em conjunto, se desti-
nam a favorecer o trabalho de melhoria da 
qualidade e alcance da educação distribuí-
da pelo Estado, como forma de assegurar 
igualdade de desenvolvimento das pró-
prias habilidades e ampliação equitativa 
das possibilidades de inserção no mercado 
de trabalho. É a distribuição do conheci-
mento como instrumento individual de 
superação da pobreza, apoio à autoestima, 
concretização da dignidade humana e 
desenvolvimento do país. Se essas metas 
forem descumpridas ou permanecerem 
estagnadas, significará a supressão do ins-
trumento administrativo mais eficiente 
para a concretização do objetivo constitu-
cional de redução das desigualdades 
sociais e promoção da dignidade humana 
ademais, o descumprimento favorece o 
desconforto social decorrente da perma-
nência de baixíssima qualidade de vida em 
virtude dos problemas sociais, físicos e 
emocionais decorrentes do alto índice de 
desigualdade social expresso através do 
IDHAD, acima referido.

Toma especial relevância para a educação 
brasileira a constatação de que o nível 
educacional dos pais interfere diretamen-
te no desempenho dos filhos na fase de 
alfabetização, e que os filhos de pais com 
baixa escolaridade alcançam baixo desem-
penho em alfabetização. Ademais, a insu-
ficiência de desempenho desses alunos, na 
alfabetização, será tanto mais grave 
quanto maior a desigualdade social do país 
onde habitam.

A política unitária de financiamento da 
educação no Brasil, com valor igual por 
matrícula, não fortalece a estratégia do 
PNE de redução das desigualdades sociais. 
Os alunos mais pobres, cujos pais são em 
sua maioria de baixíssima escolaridade, 
precisam de mais recursos para garantia 
de sua alfabetização, como escola em 
tempo integral, reforço escolar, atendi-
mento individualizado em sala de aula, 
estímulos ao desenvolvimento do cogniti-
vo, mas essas necessidades não são consi-
deradas para efeito de diferenciações no 
financiamento da educação. Assim, o 
valor unitário repassado para a educação é 
suficiente para alguns alunos, os que têm 
pais com maior grau de instrução, mas não 
atende às necessidades de outros, cujos 
pais não têm condições intelectuais de 
apoiar o trabalho de educação desenvolvi-
do pela escola.

A política de financiamento unitário cria 
uma desigualdade de oportunidades de 
alfabetização,  desde o ingresso do aluno à 
unidade escolar, e, como as redes de 
ensino não possuem um sistema eficiente 
de correção das dificuldades de aprendiza-
do, esse dano tende a se estender por toda 
vida escolar e a se agravar com a evolução 
dos anos de estudo que impõe graus pro-
gressivos de complexidade ao conteúdo 
curricular, sem que haja correspondente 
apoio individual para sua correção.

As metas do PNE visam reduzir a desigual-
dade social através da melhoria de qualidade 
do ensino que terão um efeito mais adequa-
do se associadas à política de financiamento 
que atenda às disparidades socioeconômi-
cas, dos alunos. Se essas metas não forem 
cumpridas, os alunos vitimados por maior 
vulnerabilidade social não receberão 
apoio escolar eficiente par lhes assegurar o 
desenvolvimento de suas potencialidades 
individuais, o que compromete suas auto-
estimas e influencia negativamente a taxa 
de evasão escolar. Ao final do ciclo de edu-
cação básica, esses alunos permanecerão 

despreparados para ocupação de postos de 
trabalho bem remunerados, pois estes 
exigem uma qualificação profissional que 
o sistema de educação não foi capaz de 
lhes assegurar. Se estavam em situação de 
vulnerabilidade social maior que os 
demais alunos, no instante da alfabetiza-
ção, essa situação tende a permanecer 
durante sua vida adulta e a se recrudescer, 
pois os empregos que poderão ocupar são 
de baixa complexidade, e a estes, geral-
mente, corresponde remuneração insufi-
ciente ao atendimento digno das necessi-
dades mínimas de sobrevivência.

Em face do alto índice de desigualdade social 
no Brasil e da baixa qualidade da educação 
ofertada pelo Poder Público, o descumpri-
mento das metas do PNE servirá de reforço 
ao funcionamento inadequado da estrutura 
de Poder no país. Será negada a população 
a oportunidade de entendimento claro do 
contexto social no ambiente em que vive, 
pois isto depende de desenvolvimento 
intelectual mínimo a ser provido pela edu-
cação de qualidade. Sem ela a opinião 
popular e sua expressão através do voto, 
são facilmente direcionados por agentes 
que pretendem utilizar o Estado a serviço 
de seu interesses particulares ou de um 
pequeno grupo de favorecidos. Tal 
circunstância recrudesce as dificuldades 
de materialização dos objetivos constitu-
cionais de redução das desigualdades 
sociais, erradicação da pobreza bem como 
de concretização dos princípios, igualmen-
te constitucionais, de vivência da dignida-
de humana e de igualdade.

Para concretização de melhoria progressi-
va da qualidade do ensino, tomam vulto 

em importância as metas do PNE que cola-
boram mais diretamente com a alfabetiza-
ção tanto de crianças quanto de jovens e 
adultos, como é o caso da meta 1, univer-
salização da educação infantil de 4 a 5 
anos, meta 5, alfabetizar até o final 3º ano 
do fundamental, e meta 6, educação em 
tempo integral. Considerando a maior difi-
culdade de alfabetização dos filhos de pais 
com baixa escolaridade, a implantação de 
creches e escolas em tempo integral 
parece contribuir mais eficientemente 
para a realização do objetivo de redução 
das desigualdades sociais e erradicação da 
pobreza, que será mais rápido e seguro se 
obedecer a um planejamento que parte 
das áreas mais vulneráveis socialmente 
para as menos vulneráveis.

A melhoria das condições de alfabetização 
tendem a se refletir positivamente no 
sucesso da meta 2, universalização do 
ensino de 9 anos e conclusão da etapa 
escolar na idade adequada, e a facilitar a 
implementação da meta 7, melhoria da 
qualidade da educação básica. Ademais, é 

inegável a importância de priorização da meta 9, elevação da taxa de alfabetização da 
população de 15 anos ou mais, como estratégia para melhorar as condições de alfabetiza-
ção dos respectivos filhos. Por fim, as metas 15 e 16, que tratam da formação de professo-
res, precisa estar associada a todo esse trabalho.

A priorização dessas metas decorre do reconhecimento de que os níveis de educação de 
um país são os preditores do potencial crescimento de sua economia (PISA 2015) e do 
objetivo de concretização dos objetivos nacionais de erradicação da pobreza e redução 
das desigualdades sociais, como condição de redução da violência social dela decorrente, 
para favorecer o desenvolvimento nacional e garantir melhoria da qualidade de vida no 
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A edição do Plano Nacional de Educação 
(PNE) marca o direcionamento da política 
educacional brasileira no sentido da uni-
dade como escolha política voltada à 
distribuição do serviço de ensino a todos 
os brasileiros de forma igual. O caráter 
unitário do plano não afasta o ensino de 
elementos regionais, que servem ao forta-
lecimento da cultura brasileira através da 
inclusão das diversidades existentes no 
espaço social, apenas tem o propósito de 
colaborar para assegurar iguais oportuni-
dades de desenvolvimento das potenciali-
dades individuais aos brasileiros. Nessa 
perspectiva, especifica o princípio consti-
tucional de igualdade e milita em favor do 
cumprimento do fundamento republicano 
de dignidade da pessoa humana, inserto 
no artigo 3º da Constituição Federal.

Nesse contexto, o PNE estabelece metas, 
vinculantes para todos os entes federados, 
que precisam ser cumpridas no lapso tem-
poral por elas fixado e, apesar do esforço 
empreendido pelo Ministério de Educa-
ção, Secretarias de Estado e Municípios, os 
entraves de inadequação do custeio dessa 
atividade e de baixa eficiência da estrutu-
ra administrativa, responsável pela pres-
tação do serviço de educação, tem posto 
em risco sua concretização. Caso as metas 
não se materializem, a qualidade da edu-
cação brasileira terá poucas chances de 
melhoria uniforme, consequentemente, o 
objetivo nacional de redução das desigual-
dades sociais será bastante enfraquecido. 
Ressalte-se que a permanência de desi-
gualdade social marcante  gera a expecta-
tiva de mantença de altos índices de vio-
lência que, comprometem a estabilidade 
do Estado.

A política educacional brasileira tem pou-
quíssimo direcionamento do conteúdo e 
metodologia de ensino, se for comparada à 
política de outros países que demonstram 
bons resultados de qualidade da educação, 
segundo avaliações internacionais. O 
Brasil tem trabalhado com autonomia 
docente das escolas e unidades administrati-
vas em um nível mais elevado do que se cos-
tuma praticar nos países bem sucedidos nas 
avaliações sobre educação. Estes trazem 
um detalhamento curricular incompara-
velmente maior que o Brasil, veiculado em 
documento vinculante da atividade 
docente (LOUZANO, 2016) como forma de 
assegurar que a educação seja distribuída 
equitativamente para todos. Nesse traba-

lho, também minudenciam a metodologia de ensino do conteúdo, com maior ou menor 
grau de especificidade. De qualquer modo, o Brasil tem muito menor grau de especifica-
ção de “o que” e de “como” se deve ensinar no território nacional, do que países como a 
Finlândia e Singapura, cujas marcas de qualidade do ensino, nas avaliações da Organiza-
ção para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), são excelentes. Na 
América Latina, Cuba que alcança melhor avaliação de qualidade educacional do que o 
Brasil, tal nível de especificação é bem superior ao brasileiro.

Importante observar que a qualidade da 
educação brasileira ocupa a 63ª posição 
dentre os 70 países avaliados pela OCDE 
em 2015 o que revela seu péssimo desem-
penho comparativo internacional. O 
Ministério de Educação trabalha na elabora-
ção de um currículo nacional básico que 
tende a uniformizar a qualidade do ensino e 
a assegurar maior equidade de distribuição 
do serviço de educação em todo o território 
nacional. Até agora, o direcionamento do 
conteúdo e metodologia do ensino é 
apenas sugestivo para as unidades admi-
nistrativas do serviço de educação no país, 
e se faz através do chamado Programa 

As metas fixadas pelo Plano 
Nacional de Educação se 

complementam com o propósito 
de preparar o caminho rumo à 

boa qualidade de transmissão do 
conteúdo didático e garantia de 
equidade em sua distribuição.

O que se pretende concretizar 
com as metas do PNE é a 
possibilidade de oferta de 
condições equitativas de 

desenvolvimento individual, 
para habilitar todos à 

uniformidade de acesso aos 
postos de trabalho.

Curricular Nacional. Passará a ser vincu-
lativo a partir da edição do currículo 
nacional básico que se espera tenha um 
nível de especificação capaz de colaborar 
com a efetiva melhoria de qualidade e uni-
dade de ensino para todos os usuários 
desse serviço. Nesse contexto, o Plano 
Nacional de Educação associado à elabora-
ção do currículo nacional comum parecem 
inaugurar uma nova política nacional de 
educação que revela a tendência de maior 
interferência sobre o conteúdo e metodo-
logia, como estratégia de melhoria de qua-
lidade do ensino.

As metas fixadas pelo Plano Nacional de 
Educação se complementam com o propó-
sito de preparar o caminho rumo à boa 
qualidade de transmissão do conteúdo 
didático e garantia de equidade em sua 

distribuição. Considerando que excelência 
e equidade são elementos da boa qualida-
de da educação, o PNE precisa ter sua 
eficácia assegurada, para auxiliar a con-
cretização de melhoria efetiva na qualida-

de da educação brasileira. Ocorre que a 
deficiência de funcionamento dos serviços 
administrativos públicos no Brasil bem 
como as dificuldades de financiamento da 
educação têm ameaçado a concretização 
dessas metas.

O aperfeiçoamento da uniformidade na 
distribuição do serviço de educação, se con-
cretizará a partir do cumprimento das 
metas do PNE, para garantia de igualdade de 
pontos de partida aos destinatários do 
serviço de ensino, em todas as regiões do 
país. As referidas metas visam assegurar a 
oferta de iguais oportunidades de desen-
volvimento das potencialidades individu-
ais, para que todos recebam iguais instru-
mentos de aprimoramento de suas habili-
dades e equivalentes oportunidades de 
provimento da mantença própria e de sua 
família, através do trabalho. O que se pre-
tende concretizar com as metas do PNE é 
a possibilidade de oferta de condições 
equitativas de desenvolvimento individu-
al, para habilitar todos à uniformidade de 
acesso aos postos de trabalho.

A falta de equidade na distribuição da 
educação, atualmente, dificulta o cumpri-
mento do objetivo estatal de redução das 
desigualdades sociais estabelecido pelo 
artigo 3º da Constituição Federal, e, de 
certa forma, a política unitária de finan-
ciamento da educação, com preços iguais 
para todos os alunos,   agrava as disparida-
des educacionais pois se todos recebem o 
mesmo valor e têm necessidades com 
custos diversos, alguns terão essas neces-
sidades atendidas e outros não, nesse con-
texto social, uma política unitária  de 
financiamento dos alunos acentua as desi-
gualdades já existentes.

Ressalte-se que o Brasil se situa entre o 
grupo de países com Índice de Desenvolvi-
mento Humano elevado, entretanto, 
quando esse IDH bruto é associado ao 
índice de desigualdade social, sofre uma 
perda de mais ¼ do seu valor. O índice de 
desigualdade social é calculado pela conju-
gação de medições de desigualdades de 
renda, educacional e expectativa de vida 
que, no Brasil, alcançam índices de 38%, 
23% e 14,5%, respectivamente. Essas 
marcas indicam uma desigualdade social 
muito acentuada, considerando-se que o 
percentual de perda de valor do IDH, em 
virtude da associação da desigualdade 
social, representa apenas 5,4% para a No-
ruega, que é um dos países com menor 
desigualdade social do Planeta (PNUD, 
215, p. 244-255).

Esse indicativo numérico representa o 
desconforto social, produzido pela desi-
gualdade de classes, que afeta, negativa-
mente, diversos indicadores de qualidade 
de vida como sensação de bem-estar das 
crianças, nível de confiança recíproca 
entre os cidadãos, número de pessoas con-
fiáveis numa comunidade, status das mu-
lheres, incidência de doenças mentais, uso 
de drogas, expectativa de vida e quantida-
de de problemas de saúde física e mental. 
Estes transtornos são tanto menores 
quanto menor a desigualdade social do 
país (WILKINSON; PICKETT, 2010, págs. 
22,52,53,59,71,82). Sobretudo, essa realida-
de se confirma relativamente à quantida-
de e intensidade desses problemas, que são 
igualmente maiores nos espaços sociais 
desiguais (op. cit., pág. 22). Vale ressaltar 
que em espaços com taxas elevadas de 
homicídio, indicativo de violência social, a 

expectativa de vida da população diminui 
marcantemente quando se computam, 
apenas, causas mortis diversas dos homi-
cídios (op. cit., pág.78). Como as mortes por 
homicídio não são computadas nessa me-
dição, é forçoso entender que a violência 
social, refletida na alta taxa de homicídios, 
adoece a alma humana e abrevia a vida.

Em face dessa realidade, é fundamental 
considerar que o cumprimento do conjunto 
das metas do PNE faz parte de uma estraté-
gia política destinada a concretizar o objeti-
vo constitucional de redução das desigual-
dades sociais, através da garantia de melho-
ria da qualidade da educação e ampliação de 
seu alcance social. A equitatividade na 
distribuição do conhecimento se revela 
em instrumento de melhoria de distribui-
ção de renda pois, a médio prazo, habilita, 
para percepção de renda maior, brasileiros 
que estão nas camadas sociais mais desfa-
vorecidas. Cumprido o dever estatal de 
distribuição, equitativa e universal, de 
educação de qualidade para todos, o cres-
cimento individual dependerá do esforço 
de cada um. Essa realidade, também, 
cumpre o dever constitucional de garantia 
de isonomia, aos cidadãos, que se materia-
liza com a oferta de igualdade de pontos de 
partida para desenvolvimento das ativida-
des da vida profissional.

As metas do PNE, em conjunto, se desti-
nam a favorecer o trabalho de melhoria da 
qualidade e alcance da educação distribuí-
da pelo Estado, como forma de assegurar 
igualdade de desenvolvimento das pró-
prias habilidades e ampliação equitativa 
das possibilidades de inserção no mercado 
de trabalho. É a distribuição do conheci-
mento como instrumento individual de 
superação da pobreza, apoio à autoestima, 
concretização da dignidade humana e 
desenvolvimento do país. Se essas metas 
forem descumpridas ou permanecerem 
estagnadas, significará a supressão do ins-
trumento administrativo mais eficiente 
para a concretização do objetivo constitu-
cional de redução das desigualdades 
sociais e promoção da dignidade humana 
ademais, o descumprimento favorece o 
desconforto social decorrente da perma-
nência de baixíssima qualidade de vida em 
virtude dos problemas sociais, físicos e 
emocionais decorrentes do alto índice de 
desigualdade social expresso através do 
IDHAD, acima referido.

Toma especial relevância para a educação 
brasileira a constatação de que o nível 
educacional dos pais interfere diretamen-
te no desempenho dos filhos na fase de 
alfabetização, e que os filhos de pais com 
baixa escolaridade alcançam baixo desem-
penho em alfabetização. Ademais, a insu-
ficiência de desempenho desses alunos, na 
alfabetização, será tanto mais grave 
quanto maior a desigualdade social do país 
onde habitam.

A política unitária de financiamento da 
educação no Brasil, com valor igual por 
matrícula, não fortalece a estratégia do 
PNE de redução das desigualdades sociais. 
Os alunos mais pobres, cujos pais são em 
sua maioria de baixíssima escolaridade, 
precisam de mais recursos para garantia 
de sua alfabetização, como escola em 
tempo integral, reforço escolar, atendi-
mento individualizado em sala de aula, 
estímulos ao desenvolvimento do cogniti-
vo, mas essas necessidades não são consi-
deradas para efeito de diferenciações no 
financiamento da educação. Assim, o 
valor unitário repassado para a educação é 
suficiente para alguns alunos, os que têm 
pais com maior grau de instrução, mas não 
atende às necessidades de outros, cujos 
pais não têm condições intelectuais de 
apoiar o trabalho de educação desenvolvi-
do pela escola.

A política de financiamento unitário cria 
uma desigualdade de oportunidades de 
alfabetização,  desde o ingresso do aluno à 
unidade escolar, e, como as redes de 
ensino não possuem um sistema eficiente 
de correção das dificuldades de aprendiza-
do, esse dano tende a se estender por toda 
vida escolar e a se agravar com a evolução 
dos anos de estudo que impõe graus pro-
gressivos de complexidade ao conteúdo 
curricular, sem que haja correspondente 
apoio individual para sua correção.

As metas do PNE visam reduzir a desigual-
dade social através da melhoria de qualidade 
do ensino que terão um efeito mais adequa-
do se associadas à política de financiamento 
que atenda às disparidades socioeconômi-
cas, dos alunos. Se essas metas não forem 
cumpridas, os alunos vitimados por maior 
vulnerabilidade social não receberão 
apoio escolar eficiente par lhes assegurar o 
desenvolvimento de suas potencialidades 
individuais, o que compromete suas auto-
estimas e influencia negativamente a taxa 
de evasão escolar. Ao final do ciclo de edu-
cação básica, esses alunos permanecerão 

despreparados para ocupação de postos de 
trabalho bem remunerados, pois estes 
exigem uma qualificação profissional que 
o sistema de educação não foi capaz de 
lhes assegurar. Se estavam em situação de 
vulnerabilidade social maior que os 
demais alunos, no instante da alfabetiza-
ção, essa situação tende a permanecer 
durante sua vida adulta e a se recrudescer, 
pois os empregos que poderão ocupar são 
de baixa complexidade, e a estes, geral-
mente, corresponde remuneração insufi-
ciente ao atendimento digno das necessi-
dades mínimas de sobrevivência.

Em face do alto índice de desigualdade social 
no Brasil e da baixa qualidade da educação 
ofertada pelo Poder Público, o descumpri-
mento das metas do PNE servirá de reforço 
ao funcionamento inadequado da estrutura 
de Poder no país. Será negada a população 
a oportunidade de entendimento claro do 
contexto social no ambiente em que vive, 
pois isto depende de desenvolvimento 
intelectual mínimo a ser provido pela edu-
cação de qualidade. Sem ela a opinião 
popular e sua expressão através do voto, 
são facilmente direcionados por agentes 
que pretendem utilizar o Estado a serviço 
de seu interesses particulares ou de um 
pequeno grupo de favorecidos. Tal 
circunstância recrudesce as dificuldades 
de materialização dos objetivos constitu-
cionais de redução das desigualdades 
sociais, erradicação da pobreza bem como 
de concretização dos princípios, igualmen-
te constitucionais, de vivência da dignida-
de humana e de igualdade.

Para concretização de melhoria progressi-
va da qualidade do ensino, tomam vulto 

em importância as metas do PNE que cola-
boram mais diretamente com a alfabetiza-
ção tanto de crianças quanto de jovens e 
adultos, como é o caso da meta 1, univer-
salização da educação infantil de 4 a 5 
anos, meta 5, alfabetizar até o final 3º ano 
do fundamental, e meta 6, educação em 
tempo integral. Considerando a maior difi-
culdade de alfabetização dos filhos de pais 
com baixa escolaridade, a implantação de 
creches e escolas em tempo integral 
parece contribuir mais eficientemente 
para a realização do objetivo de redução 
das desigualdades sociais e erradicação da 
pobreza, que será mais rápido e seguro se 
obedecer a um planejamento que parte 
das áreas mais vulneráveis socialmente 
para as menos vulneráveis.

A melhoria das condições de alfabetização 
tendem a se refletir positivamente no 
sucesso da meta 2, universalização do 
ensino de 9 anos e conclusão da etapa 
escolar na idade adequada, e a facilitar a 
implementação da meta 7, melhoria da 
qualidade da educação básica. Ademais, é 

inegável a importância de priorização da meta 9, elevação da taxa de alfabetização da 
população de 15 anos ou mais, como estratégia para melhorar as condições de alfabetiza-
ção dos respectivos filhos. Por fim, as metas 15 e 16, que tratam da formação de professo-
res, precisa estar associada a todo esse trabalho.

A priorização dessas metas decorre do reconhecimento de que os níveis de educação de 
um país são os preditores do potencial crescimento de sua economia (PISA 2015) e do 
objetivo de concretização dos objetivos nacionais de erradicação da pobreza e redução 
das desigualdades sociais, como condição de redução da violência social dela decorrente, 
para favorecer o desenvolvimento nacional e garantir melhoria da qualidade de vida no 
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A edição do Plano Nacional de Educação 
(PNE) marca o direcionamento da política 
educacional brasileira no sentido da uni-
dade como escolha política voltada à 
distribuição do serviço de ensino a todos 
os brasileiros de forma igual. O caráter 
unitário do plano não afasta o ensino de 
elementos regionais, que servem ao forta-
lecimento da cultura brasileira através da 
inclusão das diversidades existentes no 
espaço social, apenas tem o propósito de 
colaborar para assegurar iguais oportuni-
dades de desenvolvimento das potenciali-
dades individuais aos brasileiros. Nessa 
perspectiva, especifica o princípio consti-
tucional de igualdade e milita em favor do 
cumprimento do fundamento republicano 
de dignidade da pessoa humana, inserto 
no artigo 3º da Constituição Federal.

REFLEXOS DA DESIGUALDADE NO CORPO 
SOCIAL E NA EDUCAÇÃO

Nesse contexto, o PNE estabelece metas, 
vinculantes para todos os entes federados, 
que precisam ser cumpridas no lapso tem-
poral por elas fixado e, apesar do esforço 
empreendido pelo Ministério de Educa-
ção, Secretarias de Estado e Municípios, os 
entraves de inadequação do custeio dessa 
atividade e de baixa eficiência da estrutu-
ra administrativa, responsável pela pres-
tação do serviço de educação, tem posto 
em risco sua concretização. Caso as metas 
não se materializem, a qualidade da edu-
cação brasileira terá poucas chances de 
melhoria uniforme, consequentemente, o 
objetivo nacional de redução das desigual-
dades sociais será bastante enfraquecido. 
Ressalte-se que a permanência de desi-
gualdade social marcante  gera a expecta-
tiva de mantença de altos índices de vio-
lência que, comprometem a estabilidade 
do Estado.

A política educacional brasileira tem pou-
quíssimo direcionamento do conteúdo e 
metodologia de ensino, se for comparada à 
política de outros países que demonstram 
bons resultados de qualidade da educação, 
segundo avaliações internacionais. O 
Brasil tem trabalhado com autonomia 
docente das escolas e unidades administrati-
vas em um nível mais elevado do que se cos-
tuma praticar nos países bem sucedidos nas 
avaliações sobre educação. Estes trazem 
um detalhamento curricular incompara-
velmente maior que o Brasil, veiculado em 
documento vinculante da atividade 
docente (LOUZANO, 2016) como forma de 
assegurar que a educação seja distribuída 
equitativamente para todos. Nesse traba-

lho, também minudenciam a metodologia de ensino do conteúdo, com maior ou menor 
grau de especificidade. De qualquer modo, o Brasil tem muito menor grau de especifica-
ção de “o que” e de “como” se deve ensinar no território nacional, do que países como a 
Finlândia e Singapura, cujas marcas de qualidade do ensino, nas avaliações da Organiza-
ção para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), são excelentes. Na 
América Latina, Cuba que alcança melhor avaliação de qualidade educacional do que o 
Brasil, tal nível de especificação é bem superior ao brasileiro.

Importante observar que a qualidade da 
educação brasileira ocupa a 63ª posição 
dentre os 70 países avaliados pela OCDE 
em 2015 o que revela seu péssimo desem-
penho comparativo internacional. O 
Ministério de Educação trabalha na elabora-
ção de um currículo nacional básico que 
tende a uniformizar a qualidade do ensino e 
a assegurar maior equidade de distribuição 
do serviço de educação em todo o território 
nacional. Até agora, o direcionamento do 
conteúdo e metodologia do ensino é 
apenas sugestivo para as unidades admi-
nistrativas do serviço de educação no país, 
e se faz através do chamado Programa 

Curricular Nacional. Passará a ser vincu-
lativo a partir da edição do currículo 
nacional básico que se espera tenha um 
nível de especificação capaz de colaborar 
com a efetiva melhoria de qualidade e uni-
dade de ensino para todos os usuários 
desse serviço. Nesse contexto, o Plano 
Nacional de Educação associado à elabora-
ção do currículo nacional comum parecem 
inaugurar uma nova política nacional de 
educação que revela a tendência de maior 
interferência sobre o conteúdo e metodo-
logia, como estratégia de melhoria de qua-
lidade do ensino.

As metas fixadas pelo Plano Nacional de 
Educação se complementam com o propó-
sito de preparar o caminho rumo à boa 
qualidade de transmissão do conteúdo 
didático e garantia de equidade em sua 

distribuição. Considerando que excelência 
e equidade são elementos da boa qualida-
de da educação, o PNE precisa ter sua 
eficácia assegurada, para auxiliar a con-
cretização de melhoria efetiva na qualida-

de da educação brasileira. Ocorre que a 
deficiência de funcionamento dos serviços 
administrativos públicos no Brasil bem 
como as dificuldades de financiamento da 
educação têm ameaçado a concretização 
dessas metas.

O aperfeiçoamento da uniformidade na 
distribuição do serviço de educação, se con-
cretizará a partir do cumprimento das 
metas do PNE, para garantia de igualdade de 
pontos de partida aos destinatários do 
serviço de ensino, em todas as regiões do 
país. As referidas metas visam assegurar a 
oferta de iguais oportunidades de desen-
volvimento das potencialidades individu-
ais, para que todos recebam iguais instru-
mentos de aprimoramento de suas habili-
dades e equivalentes oportunidades de 
provimento da mantença própria e de sua 
família, através do trabalho. O que se pre-
tende concretizar com as metas do PNE é 
a possibilidade de oferta de condições 
equitativas de desenvolvimento individu-
al, para habilitar todos à uniformidade de 
acesso aos postos de trabalho.

A falta de equidade na distribuição da 
educação, atualmente, dificulta o cumpri-
mento do objetivo estatal de redução das 
desigualdades sociais estabelecido pelo 
artigo 3º da Constituição Federal, e, de 
certa forma, a política unitária de finan-
ciamento da educação, com preços iguais 
para todos os alunos,   agrava as disparida-
des educacionais pois se todos recebem o 
mesmo valor e têm necessidades com 
custos diversos, alguns terão essas neces-
sidades atendidas e outros não, nesse con-
texto social, uma política unitária  de 
financiamento dos alunos acentua as desi-
gualdades já existentes.

Ressalte-se que o Brasil se situa entre o 
grupo de países com Índice de Desenvolvi-
mento Humano elevado, entretanto, 
quando esse IDH bruto é associado ao 
índice de desigualdade social, sofre uma 
perda de mais ¼ do seu valor. O índice de 
desigualdade social é calculado pela conju-
gação de medições de desigualdades de 
renda, educacional e expectativa de vida 
que, no Brasil, alcançam índices de 38%, 
23% e 14,5%, respectivamente. Essas 
marcas indicam uma desigualdade social 
muito acentuada, considerando-se que o 
percentual de perda de valor do IDH, em 
virtude da associação da desigualdade 
social, representa apenas 5,4% para a No-
ruega, que é um dos países com menor 
desigualdade social do Planeta (PNUD, 
215, p. 244-255).

Esse indicativo numérico representa o 
desconforto social, produzido pela desi-
gualdade de classes, que afeta, negativa-
mente, diversos indicadores de qualidade 
de vida como sensação de bem-estar das 
crianças, nível de confiança recíproca 
entre os cidadãos, número de pessoas con-
fiáveis numa comunidade, status das mu-
lheres, incidência de doenças mentais, uso 
de drogas, expectativa de vida e quantida-
de de problemas de saúde física e mental. 
Estes transtornos são tanto menores 
quanto menor a desigualdade social do 
país (WILKINSON; PICKETT, 2010, págs. 
22,52,53,59,71,82). Sobretudo, essa realida-
de se confirma relativamente à quantida-
de e intensidade desses problemas, que são 
igualmente maiores nos espaços sociais 
desiguais (op. cit., pág. 22). Vale ressaltar 
que em espaços com taxas elevadas de 
homicídio, indicativo de violência social, a 

expectativa de vida da população diminui 
marcantemente quando se computam, 
apenas, causas mortis diversas dos homi-
cídios (op. cit., pág.78). Como as mortes por 
homicídio não são computadas nessa me-
dição, é forçoso entender que a violência 
social, refletida na alta taxa de homicídios, 
adoece a alma humana e abrevia a vida.

Em face dessa realidade, é fundamental 
considerar que o cumprimento do conjunto 
das metas do PNE faz parte de uma estraté-
gia política destinada a concretizar o objeti-
vo constitucional de redução das desigual-
dades sociais, através da garantia de melho-
ria da qualidade da educação e ampliação de 
seu alcance social. A equitatividade na 
distribuição do conhecimento se revela 
em instrumento de melhoria de distribui-
ção de renda pois, a médio prazo, habilita, 
para percepção de renda maior, brasileiros 
que estão nas camadas sociais mais desfa-
vorecidas. Cumprido o dever estatal de 
distribuição, equitativa e universal, de 
educação de qualidade para todos, o cres-
cimento individual dependerá do esforço 
de cada um. Essa realidade, também, 
cumpre o dever constitucional de garantia 
de isonomia, aos cidadãos, que se materia-
liza com a oferta de igualdade de pontos de 
partida para desenvolvimento das ativida-
des da vida profissional.

As metas do PNE, em conjunto, se desti-
nam a favorecer o trabalho de melhoria da 
qualidade e alcance da educação distribuí-
da pelo Estado, como forma de assegurar 
igualdade de desenvolvimento das pró-
prias habilidades e ampliação equitativa 
das possibilidades de inserção no mercado 
de trabalho. É a distribuição do conheci-
mento como instrumento individual de 
superação da pobreza, apoio à autoestima, 
concretização da dignidade humana e 
desenvolvimento do país. Se essas metas 
forem descumpridas ou permanecerem 
estagnadas, significará a supressão do ins-
trumento administrativo mais eficiente 
para a concretização do objetivo constitu-
cional de redução das desigualdades 
sociais e promoção da dignidade humana 
ademais, o descumprimento favorece o 
desconforto social decorrente da perma-
nência de baixíssima qualidade de vida em 
virtude dos problemas sociais, físicos e 
emocionais decorrentes do alto índice de 
desigualdade social expresso através do 
IDHAD, acima referido.

Toma especial relevância para a educação 
brasileira a constatação de que o nível 
educacional dos pais interfere diretamen-
te no desempenho dos filhos na fase de 
alfabetização, e que os filhos de pais com 
baixa escolaridade alcançam baixo desem-
penho em alfabetização. Ademais, a insu-
ficiência de desempenho desses alunos, na 
alfabetização, será tanto mais grave 
quanto maior a desigualdade social do país 
onde habitam.

A política unitária de financiamento da 
educação no Brasil, com valor igual por 
matrícula, não fortalece a estratégia do 
PNE de redução das desigualdades sociais. 
Os alunos mais pobres, cujos pais são em 
sua maioria de baixíssima escolaridade, 
precisam de mais recursos para garantia 
de sua alfabetização, como escola em 
tempo integral, reforço escolar, atendi-
mento individualizado em sala de aula, 
estímulos ao desenvolvimento do cogniti-
vo, mas essas necessidades não são consi-
deradas para efeito de diferenciações no 
financiamento da educação. Assim, o 
valor unitário repassado para a educação é 
suficiente para alguns alunos, os que têm 
pais com maior grau de instrução, mas não 
atende às necessidades de outros, cujos 
pais não têm condições intelectuais de 
apoiar o trabalho de educação desenvolvi-
do pela escola.

A política de financiamento unitário cria 
uma desigualdade de oportunidades de 
alfabetização,  desde o ingresso do aluno à 
unidade escolar, e, como as redes de 
ensino não possuem um sistema eficiente 
de correção das dificuldades de aprendiza-
do, esse dano tende a se estender por toda 
vida escolar e a se agravar com a evolução 
dos anos de estudo que impõe graus pro-
gressivos de complexidade ao conteúdo 
curricular, sem que haja correspondente 
apoio individual para sua correção.

As metas do PNE visam reduzir a desigual-
dade social através da melhoria de qualidade 
do ensino que terão um efeito mais adequa-
do se associadas à política de financiamento 
que atenda às disparidades socioeconômi-
cas, dos alunos. Se essas metas não forem 
cumpridas, os alunos vitimados por maior 
vulnerabilidade social não receberão 
apoio escolar eficiente par lhes assegurar o 
desenvolvimento de suas potencialidades 
individuais, o que compromete suas auto-
estimas e influencia negativamente a taxa 
de evasão escolar. Ao final do ciclo de edu-
cação básica, esses alunos permanecerão 

despreparados para ocupação de postos de 
trabalho bem remunerados, pois estes 
exigem uma qualificação profissional que 
o sistema de educação não foi capaz de 
lhes assegurar. Se estavam em situação de 
vulnerabilidade social maior que os 
demais alunos, no instante da alfabetiza-
ção, essa situação tende a permanecer 
durante sua vida adulta e a se recrudescer, 
pois os empregos que poderão ocupar são 
de baixa complexidade, e a estes, geral-
mente, corresponde remuneração insufi-
ciente ao atendimento digno das necessi-
dades mínimas de sobrevivência.

Em face do alto índice de desigualdade social 
no Brasil e da baixa qualidade da educação 
ofertada pelo Poder Público, o descumpri-
mento das metas do PNE servirá de reforço 
ao funcionamento inadequado da estrutura 
de Poder no país. Será negada a população 
a oportunidade de entendimento claro do 
contexto social no ambiente em que vive, 
pois isto depende de desenvolvimento 
intelectual mínimo a ser provido pela edu-
cação de qualidade. Sem ela a opinião 
popular e sua expressão através do voto, 
são facilmente direcionados por agentes 
que pretendem utilizar o Estado a serviço 
de seu interesses particulares ou de um 
pequeno grupo de favorecidos. Tal 
circunstância recrudesce as dificuldades 
de materialização dos objetivos constitu-
cionais de redução das desigualdades 
sociais, erradicação da pobreza bem como 
de concretização dos princípios, igualmen-
te constitucionais, de vivência da dignida-
de humana e de igualdade.

Para concretização de melhoria progressi-
va da qualidade do ensino, tomam vulto 

em importância as metas do PNE que cola-
boram mais diretamente com a alfabetiza-
ção tanto de crianças quanto de jovens e 
adultos, como é o caso da meta 1, univer-
salização da educação infantil de 4 a 5 
anos, meta 5, alfabetizar até o final 3º ano 
do fundamental, e meta 6, educação em 
tempo integral. Considerando a maior difi-
culdade de alfabetização dos filhos de pais 
com baixa escolaridade, a implantação de 
creches e escolas em tempo integral 
parece contribuir mais eficientemente 
para a realização do objetivo de redução 
das desigualdades sociais e erradicação da 
pobreza, que será mais rápido e seguro se 
obedecer a um planejamento que parte 
das áreas mais vulneráveis socialmente 
para as menos vulneráveis.

A melhoria das condições de alfabetização 
tendem a se refletir positivamente no 
sucesso da meta 2, universalização do 
ensino de 9 anos e conclusão da etapa 
escolar na idade adequada, e a facilitar a 
implementação da meta 7, melhoria da 
qualidade da educação básica. Ademais, é 

inegável a importância de priorização da meta 9, elevação da taxa de alfabetização da 
população de 15 anos ou mais, como estratégia para melhorar as condições de alfabetiza-
ção dos respectivos filhos. Por fim, as metas 15 e 16, que tratam da formação de professo-
res, precisa estar associada a todo esse trabalho.

A priorização dessas metas decorre do reconhecimento de que os níveis de educação de 
um país são os preditores do potencial crescimento de sua economia (PISA 2015) e do 
objetivo de concretização dos objetivos nacionais de erradicação da pobreza e redução 
das desigualdades sociais, como condição de redução da violência social dela decorrente, 
para favorecer o desenvolvimento nacional e garantir melhoria da qualidade de vida no 
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A edição do Plano Nacional de Educação 
(PNE) marca o direcionamento da política 
educacional brasileira no sentido da uni-
dade como escolha política voltada à 
distribuição do serviço de ensino a todos 
os brasileiros de forma igual. O caráter 
unitário do plano não afasta o ensino de 
elementos regionais, que servem ao forta-
lecimento da cultura brasileira através da 
inclusão das diversidades existentes no 
espaço social, apenas tem o propósito de 
colaborar para assegurar iguais oportuni-
dades de desenvolvimento das potenciali-
dades individuais aos brasileiros. Nessa 
perspectiva, especifica o princípio consti-
tucional de igualdade e milita em favor do 
cumprimento do fundamento republicano 
de dignidade da pessoa humana, inserto 
no artigo 3º da Constituição Federal.

Nesse contexto, o PNE estabelece metas, 
vinculantes para todos os entes federados, 
que precisam ser cumpridas no lapso tem-
poral por elas fixado e, apesar do esforço 
empreendido pelo Ministério de Educa-
ção, Secretarias de Estado e Municípios, os 
entraves de inadequação do custeio dessa 
atividade e de baixa eficiência da estrutu-
ra administrativa, responsável pela pres-
tação do serviço de educação, tem posto 
em risco sua concretização. Caso as metas 
não se materializem, a qualidade da edu-
cação brasileira terá poucas chances de 
melhoria uniforme, consequentemente, o 
objetivo nacional de redução das desigual-
dades sociais será bastante enfraquecido. 
Ressalte-se que a permanência de desi-
gualdade social marcante  gera a expecta-
tiva de mantença de altos índices de vio-
lência que, comprometem a estabilidade 
do Estado.

A política educacional brasileira tem pou-
quíssimo direcionamento do conteúdo e 
metodologia de ensino, se for comparada à 
política de outros países que demonstram 
bons resultados de qualidade da educação, 
segundo avaliações internacionais. O 
Brasil tem trabalhado com autonomia 
docente das escolas e unidades administrati-
vas em um nível mais elevado do que se cos-
tuma praticar nos países bem sucedidos nas 
avaliações sobre educação. Estes trazem 
um detalhamento curricular incompara-
velmente maior que o Brasil, veiculado em 
documento vinculante da atividade 
docente (LOUZANO, 2016) como forma de 
assegurar que a educação seja distribuída 
equitativamente para todos. Nesse traba-

lho, também minudenciam a metodologia de ensino do conteúdo, com maior ou menor 
grau de especificidade. De qualquer modo, o Brasil tem muito menor grau de especifica-
ção de “o que” e de “como” se deve ensinar no território nacional, do que países como a 
Finlândia e Singapura, cujas marcas de qualidade do ensino, nas avaliações da Organiza-
ção para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), são excelentes. Na 
América Latina, Cuba que alcança melhor avaliação de qualidade educacional do que o 
Brasil, tal nível de especificação é bem superior ao brasileiro.

Importante observar que a qualidade da 
educação brasileira ocupa a 63ª posição 
dentre os 70 países avaliados pela OCDE 
em 2015 o que revela seu péssimo desem-
penho comparativo internacional. O 
Ministério de Educação trabalha na elabora-
ção de um currículo nacional básico que 
tende a uniformizar a qualidade do ensino e 
a assegurar maior equidade de distribuição 
do serviço de educação em todo o território 
nacional. Até agora, o direcionamento do 
conteúdo e metodologia do ensino é 
apenas sugestivo para as unidades admi-
nistrativas do serviço de educação no país, 
e se faz através do chamado Programa 

As metas do PNE, em conjunto, 
se destinam a favorecer o 
trabalho de melhoria da 

qualidade e alcance da educação 
distribuída pelo Estado, como 

forma de assegurar igualdade de 
desenvolvimento das próprias 

habilidades e ampliação 
equitativa das possibilidades de 

inserção no mercado de 
trabalho.

Curricular Nacional. Passará a ser vincu-
lativo a partir da edição do currículo 
nacional básico que se espera tenha um 
nível de especificação capaz de colaborar 
com a efetiva melhoria de qualidade e uni-
dade de ensino para todos os usuários 
desse serviço. Nesse contexto, o Plano 
Nacional de Educação associado à elabora-
ção do currículo nacional comum parecem 
inaugurar uma nova política nacional de 
educação que revela a tendência de maior 
interferência sobre o conteúdo e metodo-
logia, como estratégia de melhoria de qua-
lidade do ensino.

As metas fixadas pelo Plano Nacional de 
Educação se complementam com o propó-
sito de preparar o caminho rumo à boa 
qualidade de transmissão do conteúdo 
didático e garantia de equidade em sua 

distribuição. Considerando que excelência 
e equidade são elementos da boa qualida-
de da educação, o PNE precisa ter sua 
eficácia assegurada, para auxiliar a con-
cretização de melhoria efetiva na qualida-

de da educação brasileira. Ocorre que a 
deficiência de funcionamento dos serviços 
administrativos públicos no Brasil bem 
como as dificuldades de financiamento da 
educação têm ameaçado a concretização 
dessas metas.

O aperfeiçoamento da uniformidade na 
distribuição do serviço de educação, se con-
cretizará a partir do cumprimento das 
metas do PNE, para garantia de igualdade de 
pontos de partida aos destinatários do 
serviço de ensino, em todas as regiões do 
país. As referidas metas visam assegurar a 
oferta de iguais oportunidades de desen-
volvimento das potencialidades individu-
ais, para que todos recebam iguais instru-
mentos de aprimoramento de suas habili-
dades e equivalentes oportunidades de 
provimento da mantença própria e de sua 
família, através do trabalho. O que se pre-
tende concretizar com as metas do PNE é 
a possibilidade de oferta de condições 
equitativas de desenvolvimento individu-
al, para habilitar todos à uniformidade de 
acesso aos postos de trabalho.

A falta de equidade na distribuição da 
educação, atualmente, dificulta o cumpri-
mento do objetivo estatal de redução das 
desigualdades sociais estabelecido pelo 
artigo 3º da Constituição Federal, e, de 
certa forma, a política unitária de finan-
ciamento da educação, com preços iguais 
para todos os alunos,   agrava as disparida-
des educacionais pois se todos recebem o 
mesmo valor e têm necessidades com 
custos diversos, alguns terão essas neces-
sidades atendidas e outros não, nesse con-
texto social, uma política unitária  de 
financiamento dos alunos acentua as desi-
gualdades já existentes.

Ressalte-se que o Brasil se situa entre o 
grupo de países com Índice de Desenvolvi-
mento Humano elevado, entretanto, 
quando esse IDH bruto é associado ao 
índice de desigualdade social, sofre uma 
perda de mais ¼ do seu valor. O índice de 
desigualdade social é calculado pela conju-
gação de medições de desigualdades de 
renda, educacional e expectativa de vida 
que, no Brasil, alcançam índices de 38%, 
23% e 14,5%, respectivamente. Essas 
marcas indicam uma desigualdade social 
muito acentuada, considerando-se que o 
percentual de perda de valor do IDH, em 
virtude da associação da desigualdade 
social, representa apenas 5,4% para a No-
ruega, que é um dos países com menor 
desigualdade social do Planeta (PNUD, 
215, p. 244-255).

Esse indicativo numérico representa o 
desconforto social, produzido pela desi-
gualdade de classes, que afeta, negativa-
mente, diversos indicadores de qualidade 
de vida como sensação de bem-estar das 
crianças, nível de confiança recíproca 
entre os cidadãos, número de pessoas con-
fiáveis numa comunidade, status das mu-
lheres, incidência de doenças mentais, uso 
de drogas, expectativa de vida e quantida-
de de problemas de saúde física e mental. 
Estes transtornos são tanto menores 
quanto menor a desigualdade social do 
país (WILKINSON; PICKETT, 2010, págs. 
22,52,53,59,71,82). Sobretudo, essa realida-
de se confirma relativamente à quantida-
de e intensidade desses problemas, que são 
igualmente maiores nos espaços sociais 
desiguais (op. cit., pág. 22). Vale ressaltar 
que em espaços com taxas elevadas de 
homicídio, indicativo de violência social, a 

expectativa de vida da população diminui 
marcantemente quando se computam, 
apenas, causas mortis diversas dos homi-
cídios (op. cit., pág.78). Como as mortes por 
homicídio não são computadas nessa me-
dição, é forçoso entender que a violência 
social, refletida na alta taxa de homicídios, 
adoece a alma humana e abrevia a vida.

Em face dessa realidade, é fundamental 
considerar que o cumprimento do conjunto 
das metas do PNE faz parte de uma estraté-
gia política destinada a concretizar o objeti-
vo constitucional de redução das desigual-
dades sociais, através da garantia de melho-
ria da qualidade da educação e ampliação de 
seu alcance social. A equitatividade na 
distribuição do conhecimento se revela 
em instrumento de melhoria de distribui-
ção de renda pois, a médio prazo, habilita, 
para percepção de renda maior, brasileiros 
que estão nas camadas sociais mais desfa-
vorecidas. Cumprido o dever estatal de 
distribuição, equitativa e universal, de 
educação de qualidade para todos, o cres-
cimento individual dependerá do esforço 
de cada um. Essa realidade, também, 
cumpre o dever constitucional de garantia 
de isonomia, aos cidadãos, que se materia-
liza com a oferta de igualdade de pontos de 
partida para desenvolvimento das ativida-
des da vida profissional.

As metas do PNE, em conjunto, se desti-
nam a favorecer o trabalho de melhoria da 
qualidade e alcance da educação distribuí-
da pelo Estado, como forma de assegurar 
igualdade de desenvolvimento das pró-
prias habilidades e ampliação equitativa 
das possibilidades de inserção no mercado 
de trabalho. É a distribuição do conheci-
mento como instrumento individual de 
superação da pobreza, apoio à autoestima, 
concretização da dignidade humana e 
desenvolvimento do país. Se essas metas 
forem descumpridas ou permanecerem 
estagnadas, significará a supressão do ins-
trumento administrativo mais eficiente 
para a concretização do objetivo constitu-
cional de redução das desigualdades 
sociais e promoção da dignidade humana 
ademais, o descumprimento favorece o 
desconforto social decorrente da perma-
nência de baixíssima qualidade de vida em 
virtude dos problemas sociais, físicos e 
emocionais decorrentes do alto índice de 
desigualdade social expresso através do 
IDHAD, acima referido.

Toma especial relevância para a educação 
brasileira a constatação de que o nível 
educacional dos pais interfere diretamen-
te no desempenho dos filhos na fase de 
alfabetização, e que os filhos de pais com 
baixa escolaridade alcançam baixo desem-
penho em alfabetização. Ademais, a insu-
ficiência de desempenho desses alunos, na 
alfabetização, será tanto mais grave 
quanto maior a desigualdade social do país 
onde habitam.

A política unitária de financiamento da 
educação no Brasil, com valor igual por 
matrícula, não fortalece a estratégia do 
PNE de redução das desigualdades sociais. 
Os alunos mais pobres, cujos pais são em 
sua maioria de baixíssima escolaridade, 
precisam de mais recursos para garantia 
de sua alfabetização, como escola em 
tempo integral, reforço escolar, atendi-
mento individualizado em sala de aula, 
estímulos ao desenvolvimento do cogniti-
vo, mas essas necessidades não são consi-
deradas para efeito de diferenciações no 
financiamento da educação. Assim, o 
valor unitário repassado para a educação é 
suficiente para alguns alunos, os que têm 
pais com maior grau de instrução, mas não 
atende às necessidades de outros, cujos 
pais não têm condições intelectuais de 
apoiar o trabalho de educação desenvolvi-
do pela escola.

A política de financiamento unitário cria 
uma desigualdade de oportunidades de 
alfabetização,  desde o ingresso do aluno à 
unidade escolar, e, como as redes de 
ensino não possuem um sistema eficiente 
de correção das dificuldades de aprendiza-
do, esse dano tende a se estender por toda 
vida escolar e a se agravar com a evolução 
dos anos de estudo que impõe graus pro-
gressivos de complexidade ao conteúdo 
curricular, sem que haja correspondente 
apoio individual para sua correção.

As metas do PNE visam reduzir a desigual-
dade social através da melhoria de qualidade 
do ensino que terão um efeito mais adequa-
do se associadas à política de financiamento 
que atenda às disparidades socioeconômi-
cas, dos alunos. Se essas metas não forem 
cumpridas, os alunos vitimados por maior 
vulnerabilidade social não receberão 
apoio escolar eficiente par lhes assegurar o 
desenvolvimento de suas potencialidades 
individuais, o que compromete suas auto-
estimas e influencia negativamente a taxa 
de evasão escolar. Ao final do ciclo de edu-
cação básica, esses alunos permanecerão 

despreparados para ocupação de postos de 
trabalho bem remunerados, pois estes 
exigem uma qualificação profissional que 
o sistema de educação não foi capaz de 
lhes assegurar. Se estavam em situação de 
vulnerabilidade social maior que os 
demais alunos, no instante da alfabetiza-
ção, essa situação tende a permanecer 
durante sua vida adulta e a se recrudescer, 
pois os empregos que poderão ocupar são 
de baixa complexidade, e a estes, geral-
mente, corresponde remuneração insufi-
ciente ao atendimento digno das necessi-
dades mínimas de sobrevivência.

Em face do alto índice de desigualdade social 
no Brasil e da baixa qualidade da educação 
ofertada pelo Poder Público, o descumpri-
mento das metas do PNE servirá de reforço 
ao funcionamento inadequado da estrutura 
de Poder no país. Será negada a população 
a oportunidade de entendimento claro do 
contexto social no ambiente em que vive, 
pois isto depende de desenvolvimento 
intelectual mínimo a ser provido pela edu-
cação de qualidade. Sem ela a opinião 
popular e sua expressão através do voto, 
são facilmente direcionados por agentes 
que pretendem utilizar o Estado a serviço 
de seu interesses particulares ou de um 
pequeno grupo de favorecidos. Tal 
circunstância recrudesce as dificuldades 
de materialização dos objetivos constitu-
cionais de redução das desigualdades 
sociais, erradicação da pobreza bem como 
de concretização dos princípios, igualmen-
te constitucionais, de vivência da dignida-
de humana e de igualdade.

Para concretização de melhoria progressi-
va da qualidade do ensino, tomam vulto 

em importância as metas do PNE que cola-
boram mais diretamente com a alfabetiza-
ção tanto de crianças quanto de jovens e 
adultos, como é o caso da meta 1, univer-
salização da educação infantil de 4 a 5 
anos, meta 5, alfabetizar até o final 3º ano 
do fundamental, e meta 6, educação em 
tempo integral. Considerando a maior difi-
culdade de alfabetização dos filhos de pais 
com baixa escolaridade, a implantação de 
creches e escolas em tempo integral 
parece contribuir mais eficientemente 
para a realização do objetivo de redução 
das desigualdades sociais e erradicação da 
pobreza, que será mais rápido e seguro se 
obedecer a um planejamento que parte 
das áreas mais vulneráveis socialmente 
para as menos vulneráveis.

A melhoria das condições de alfabetização 
tendem a se refletir positivamente no 
sucesso da meta 2, universalização do 
ensino de 9 anos e conclusão da etapa 
escolar na idade adequada, e a facilitar a 
implementação da meta 7, melhoria da 
qualidade da educação básica. Ademais, é 

inegável a importância de priorização da meta 9, elevação da taxa de alfabetização da 
população de 15 anos ou mais, como estratégia para melhorar as condições de alfabetiza-
ção dos respectivos filhos. Por fim, as metas 15 e 16, que tratam da formação de professo-
res, precisa estar associada a todo esse trabalho.

A priorização dessas metas decorre do reconhecimento de que os níveis de educação de 
um país são os preditores do potencial crescimento de sua economia (PISA 2015) e do 
objetivo de concretização dos objetivos nacionais de erradicação da pobreza e redução 
das desigualdades sociais, como condição de redução da violência social dela decorrente, 
para favorecer o desenvolvimento nacional e garantir melhoria da qualidade de vida no 
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A edição do Plano Nacional de Educação 
(PNE) marca o direcionamento da política 
educacional brasileira no sentido da uni-
dade como escolha política voltada à 
distribuição do serviço de ensino a todos 
os brasileiros de forma igual. O caráter 
unitário do plano não afasta o ensino de 
elementos regionais, que servem ao forta-
lecimento da cultura brasileira através da 
inclusão das diversidades existentes no 
espaço social, apenas tem o propósito de 
colaborar para assegurar iguais oportuni-
dades de desenvolvimento das potenciali-
dades individuais aos brasileiros. Nessa 
perspectiva, especifica o princípio consti-
tucional de igualdade e milita em favor do 
cumprimento do fundamento republicano 
de dignidade da pessoa humana, inserto 
no artigo 3º da Constituição Federal.

CONCLUSÃO

Nesse contexto, o PNE estabelece metas, 
vinculantes para todos os entes federados, 
que precisam ser cumpridas no lapso tem-
poral por elas fixado e, apesar do esforço 
empreendido pelo Ministério de Educa-
ção, Secretarias de Estado e Municípios, os 
entraves de inadequação do custeio dessa 
atividade e de baixa eficiência da estrutu-
ra administrativa, responsável pela pres-
tação do serviço de educação, tem posto 
em risco sua concretização. Caso as metas 
não se materializem, a qualidade da edu-
cação brasileira terá poucas chances de 
melhoria uniforme, consequentemente, o 
objetivo nacional de redução das desigual-
dades sociais será bastante enfraquecido. 
Ressalte-se que a permanência de desi-
gualdade social marcante  gera a expecta-
tiva de mantença de altos índices de vio-
lência que, comprometem a estabilidade 
do Estado.

A política educacional brasileira tem pou-
quíssimo direcionamento do conteúdo e 
metodologia de ensino, se for comparada à 
política de outros países que demonstram 
bons resultados de qualidade da educação, 
segundo avaliações internacionais. O 
Brasil tem trabalhado com autonomia 
docente das escolas e unidades administrati-
vas em um nível mais elevado do que se cos-
tuma praticar nos países bem sucedidos nas 
avaliações sobre educação. Estes trazem 
um detalhamento curricular incompara-
velmente maior que o Brasil, veiculado em 
documento vinculante da atividade 
docente (LOUZANO, 2016) como forma de 
assegurar que a educação seja distribuída 
equitativamente para todos. Nesse traba-

lho, também minudenciam a metodologia de ensino do conteúdo, com maior ou menor 
grau de especificidade. De qualquer modo, o Brasil tem muito menor grau de especifica-
ção de “o que” e de “como” se deve ensinar no território nacional, do que países como a 
Finlândia e Singapura, cujas marcas de qualidade do ensino, nas avaliações da Organiza-
ção para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), são excelentes. Na 
América Latina, Cuba que alcança melhor avaliação de qualidade educacional do que o 
Brasil, tal nível de especificação é bem superior ao brasileiro.

Importante observar que a qualidade da 
educação brasileira ocupa a 63ª posição 
dentre os 70 países avaliados pela OCDE 
em 2015 o que revela seu péssimo desem-
penho comparativo internacional. O 
Ministério de Educação trabalha na elabora-
ção de um currículo nacional básico que 
tende a uniformizar a qualidade do ensino e 
a assegurar maior equidade de distribuição 
do serviço de educação em todo o território 
nacional. Até agora, o direcionamento do 
conteúdo e metodologia do ensino é 
apenas sugestivo para as unidades admi-
nistrativas do serviço de educação no país, 
e se faz através do chamado Programa 

Curricular Nacional. Passará a ser vincu-
lativo a partir da edição do currículo 
nacional básico que se espera tenha um 
nível de especificação capaz de colaborar 
com a efetiva melhoria de qualidade e uni-
dade de ensino para todos os usuários 
desse serviço. Nesse contexto, o Plano 
Nacional de Educação associado à elabora-
ção do currículo nacional comum parecem 
inaugurar uma nova política nacional de 
educação que revela a tendência de maior 
interferência sobre o conteúdo e metodo-
logia, como estratégia de melhoria de qua-
lidade do ensino.

As metas fixadas pelo Plano Nacional de 
Educação se complementam com o propó-
sito de preparar o caminho rumo à boa 
qualidade de transmissão do conteúdo 
didático e garantia de equidade em sua 

distribuição. Considerando que excelência 
e equidade são elementos da boa qualida-
de da educação, o PNE precisa ter sua 
eficácia assegurada, para auxiliar a con-
cretização de melhoria efetiva na qualida-

de da educação brasileira. Ocorre que a 
deficiência de funcionamento dos serviços 
administrativos públicos no Brasil bem 
como as dificuldades de financiamento da 
educação têm ameaçado a concretização 
dessas metas.

O aperfeiçoamento da uniformidade na 
distribuição do serviço de educação, se con-
cretizará a partir do cumprimento das 
metas do PNE, para garantia de igualdade de 
pontos de partida aos destinatários do 
serviço de ensino, em todas as regiões do 
país. As referidas metas visam assegurar a 
oferta de iguais oportunidades de desen-
volvimento das potencialidades individu-
ais, para que todos recebam iguais instru-
mentos de aprimoramento de suas habili-
dades e equivalentes oportunidades de 
provimento da mantença própria e de sua 
família, através do trabalho. O que se pre-
tende concretizar com as metas do PNE é 
a possibilidade de oferta de condições 
equitativas de desenvolvimento individu-
al, para habilitar todos à uniformidade de 
acesso aos postos de trabalho.

A falta de equidade na distribuição da 
educação, atualmente, dificulta o cumpri-
mento do objetivo estatal de redução das 
desigualdades sociais estabelecido pelo 
artigo 3º da Constituição Federal, e, de 
certa forma, a política unitária de finan-
ciamento da educação, com preços iguais 
para todos os alunos,   agrava as disparida-
des educacionais pois se todos recebem o 
mesmo valor e têm necessidades com 
custos diversos, alguns terão essas neces-
sidades atendidas e outros não, nesse con-
texto social, uma política unitária  de 
financiamento dos alunos acentua as desi-
gualdades já existentes.

Ressalte-se que o Brasil se situa entre o 
grupo de países com Índice de Desenvolvi-
mento Humano elevado, entretanto, 
quando esse IDH bruto é associado ao 
índice de desigualdade social, sofre uma 
perda de mais ¼ do seu valor. O índice de 
desigualdade social é calculado pela conju-
gação de medições de desigualdades de 
renda, educacional e expectativa de vida 
que, no Brasil, alcançam índices de 38%, 
23% e 14,5%, respectivamente. Essas 
marcas indicam uma desigualdade social 
muito acentuada, considerando-se que o 
percentual de perda de valor do IDH, em 
virtude da associação da desigualdade 
social, representa apenas 5,4% para a No-
ruega, que é um dos países com menor 
desigualdade social do Planeta (PNUD, 
215, p. 244-255).

Esse indicativo numérico representa o 
desconforto social, produzido pela desi-
gualdade de classes, que afeta, negativa-
mente, diversos indicadores de qualidade 
de vida como sensação de bem-estar das 
crianças, nível de confiança recíproca 
entre os cidadãos, número de pessoas con-
fiáveis numa comunidade, status das mu-
lheres, incidência de doenças mentais, uso 
de drogas, expectativa de vida e quantida-
de de problemas de saúde física e mental. 
Estes transtornos são tanto menores 
quanto menor a desigualdade social do 
país (WILKINSON; PICKETT, 2010, págs. 
22,52,53,59,71,82). Sobretudo, essa realida-
de se confirma relativamente à quantida-
de e intensidade desses problemas, que são 
igualmente maiores nos espaços sociais 
desiguais (op. cit., pág. 22). Vale ressaltar 
que em espaços com taxas elevadas de 
homicídio, indicativo de violência social, a 

expectativa de vida da população diminui 
marcantemente quando se computam, 
apenas, causas mortis diversas dos homi-
cídios (op. cit., pág.78). Como as mortes por 
homicídio não são computadas nessa me-
dição, é forçoso entender que a violência 
social, refletida na alta taxa de homicídios, 
adoece a alma humana e abrevia a vida.

Em face dessa realidade, é fundamental 
considerar que o cumprimento do conjunto 
das metas do PNE faz parte de uma estraté-
gia política destinada a concretizar o objeti-
vo constitucional de redução das desigual-
dades sociais, através da garantia de melho-
ria da qualidade da educação e ampliação de 
seu alcance social. A equitatividade na 
distribuição do conhecimento se revela 
em instrumento de melhoria de distribui-
ção de renda pois, a médio prazo, habilita, 
para percepção de renda maior, brasileiros 
que estão nas camadas sociais mais desfa-
vorecidas. Cumprido o dever estatal de 
distribuição, equitativa e universal, de 
educação de qualidade para todos, o cres-
cimento individual dependerá do esforço 
de cada um. Essa realidade, também, 
cumpre o dever constitucional de garantia 
de isonomia, aos cidadãos, que se materia-
liza com a oferta de igualdade de pontos de 
partida para desenvolvimento das ativida-
des da vida profissional.

As metas do PNE, em conjunto, se desti-
nam a favorecer o trabalho de melhoria da 
qualidade e alcance da educação distribuí-
da pelo Estado, como forma de assegurar 
igualdade de desenvolvimento das pró-
prias habilidades e ampliação equitativa 
das possibilidades de inserção no mercado 
de trabalho. É a distribuição do conheci-
mento como instrumento individual de 
superação da pobreza, apoio à autoestima, 
concretização da dignidade humana e 
desenvolvimento do país. Se essas metas 
forem descumpridas ou permanecerem 
estagnadas, significará a supressão do ins-
trumento administrativo mais eficiente 
para a concretização do objetivo constitu-
cional de redução das desigualdades 
sociais e promoção da dignidade humana 
ademais, o descumprimento favorece o 
desconforto social decorrente da perma-
nência de baixíssima qualidade de vida em 
virtude dos problemas sociais, físicos e 
emocionais decorrentes do alto índice de 
desigualdade social expresso através do 
IDHAD, acima referido.

Toma especial relevância para a educação 
brasileira a constatação de que o nível 
educacional dos pais interfere diretamen-
te no desempenho dos filhos na fase de 
alfabetização, e que os filhos de pais com 
baixa escolaridade alcançam baixo desem-
penho em alfabetização. Ademais, a insu-
ficiência de desempenho desses alunos, na 
alfabetização, será tanto mais grave 
quanto maior a desigualdade social do país 
onde habitam.

A política unitária de financiamento da 
educação no Brasil, com valor igual por 
matrícula, não fortalece a estratégia do 
PNE de redução das desigualdades sociais. 
Os alunos mais pobres, cujos pais são em 
sua maioria de baixíssima escolaridade, 
precisam de mais recursos para garantia 
de sua alfabetização, como escola em 
tempo integral, reforço escolar, atendi-
mento individualizado em sala de aula, 
estímulos ao desenvolvimento do cogniti-
vo, mas essas necessidades não são consi-
deradas para efeito de diferenciações no 
financiamento da educação. Assim, o 
valor unitário repassado para a educação é 
suficiente para alguns alunos, os que têm 
pais com maior grau de instrução, mas não 
atende às necessidades de outros, cujos 
pais não têm condições intelectuais de 
apoiar o trabalho de educação desenvolvi-
do pela escola.

A política de financiamento unitário cria 
uma desigualdade de oportunidades de 
alfabetização,  desde o ingresso do aluno à 
unidade escolar, e, como as redes de 
ensino não possuem um sistema eficiente 
de correção das dificuldades de aprendiza-
do, esse dano tende a se estender por toda 
vida escolar e a se agravar com a evolução 
dos anos de estudo que impõe graus pro-
gressivos de complexidade ao conteúdo 
curricular, sem que haja correspondente 
apoio individual para sua correção.

As metas do PNE visam reduzir a desigual-
dade social através da melhoria de qualidade 
do ensino que terão um efeito mais adequa-
do se associadas à política de financiamento 
que atenda às disparidades socioeconômi-
cas, dos alunos. Se essas metas não forem 
cumpridas, os alunos vitimados por maior 
vulnerabilidade social não receberão 
apoio escolar eficiente para lhes assegurar 
o desenvolvimento de suas potencialida-
des individuais, o que compromete suas 
autoestimas e influencia negativamente a 
taxa de evasão escolar. Ao final do ciclo de 
educação básica, esses alunos permanece-

rão despreparados para ocupação de 
postos de trabalho bem remunerados, pois 
estes exigem uma qualificação profissional 
que o sistema de educação não foi capaz 
de lhes assegurar. Se estavam em situação 
de vulnerabilidade social maior que os 
demais alunos, no instante da alfabetiza-
ção, essa situação tende a permanecer 
durante sua vida adulta e a se recrudescer, 
pois os empregos que poderão ocupar são 
de baixa complexidade, e a estes, geral-
mente, corresponde remuneração insufi-
ciente ao atendimento digno das necessi-
dades mínimas de sobrevivência.

Em face do alto índice de desigualdade social 
no Brasil e da baixa qualidade da educação 
ofertada pelo Poder Público, o descumpri-
mento das metas do PNE servirá de reforço 
ao funcionamento inadequado da estrutura 
de Poder no país. Será negada a população 
a oportunidade de entendimento claro do 
contexto social no ambiente em que vive, 
pois isto depende de desenvolvimento 
intelectual mínimo a ser provido pela edu-
cação de qualidade. Sem ela a opinião 
popular e sua expressão através do voto, 
são facilmente direcionados por agentes 
que pretendem utilizar o Estado a serviço 
de seu interesses particulares ou de um 
pequeno grupo de favorecidos. Tal 
circunstância recrudesce as dificuldades 
de materialização dos objetivos constitu-
cionais de redução das desigualdades 
sociais, erradicação da pobreza bem como 
de concretização dos princípios, igualmen-
te constitucionais, de vivência da dignida-
de humana e de igualdade.

Para concretização de melhoria progressi-
va da qualidade do ensino, tomam vulto 

em importância as metas do PNE que cola-
boram mais diretamente com a alfabetiza-
ção tanto de crianças quanto de jovens e 
adultos, como é o caso da meta 1, univer-
salização da educação infantil de 4 a 5 
anos, meta 5, alfabetizar até o final 3º ano 
do fundamental, e meta 6, educação em 
tempo integral. Considerando a maior difi-
culdade de alfabetização dos filhos de pais 
com baixa escolaridade, a implantação de 
creches e escolas em tempo integral 
parece contribuir mais eficientemente 
para a realização do objetivo de redução 
das desigualdades sociais e erradicação da 
pobreza, que será mais rápido e seguro se 
obedecer a um planejamento que parte 
das áreas mais vulneráveis socialmente 
para as menos vulneráveis.

A melhoria das condições de alfabetização 
tendem a se refletir positivamente no 
sucesso da meta 2, universalização do 
ensino de 9 anos e conclusão da etapa 
escolar na idade adequada, e a facilitar a 
implementação da meta 7, melhoria da 
qualidade da educação básica. Ademais, é 

inegável a importância de priorização da meta 9, elevação da taxa de alfabetização da 
população de 15 anos ou mais, como estratégia para melhorar as condições de alfabetiza-
ção dos respectivos filhos. Por fim, as metas 15 e 16, que tratam da formação de professo-
res, precisa estar associada a todo esse trabalho.

A priorização dessas metas decorre do reconhecimento de que os níveis de educação de 
um país são os preditores do potencial crescimento de sua economia (PISA 2015) e do 
objetivo de concretização dos objetivos nacionais de erradicação da pobreza e redução 
das desigualdades sociais, como condição de redução da violência social dela decorrente, 
para favorecer o desenvolvimento nacional e garantir melhoria da qualidade de vida no 
país.
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A edição do Plano Nacional de Educação 
(PNE) marca o direcionamento da política 
educacional brasileira no sentido da uni-
dade como escolha política voltada à 
distribuição do serviço de ensino a todos 
os brasileiros de forma igual. O caráter 
unitário do plano não afasta o ensino de 
elementos regionais, que servem ao forta-
lecimento da cultura brasileira através da 
inclusão das diversidades existentes no 
espaço social, apenas tem o propósito de 
colaborar para assegurar iguais oportuni-
dades de desenvolvimento das potenciali-
dades individuais aos brasileiros. Nessa 
perspectiva, especifica o princípio consti-
tucional de igualdade e milita em favor do 
cumprimento do fundamento republicano 
de dignidade da pessoa humana, inserto 
no artigo 3º da Constituição Federal.
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Nesse contexto, o PNE estabelece metas, 
vinculantes para todos os entes federados, 
que precisam ser cumpridas no lapso tem-
poral por elas fixado e, apesar do esforço 
empreendido pelo Ministério de Educa-
ção, Secretarias de Estado e Municípios, os 
entraves de inadequação do custeio dessa 
atividade e de baixa eficiência da estrutu-
ra administrativa, responsável pela pres-
tação do serviço de educação, tem posto 
em risco sua concretização. Caso as metas 
não se materializem, a qualidade da edu-
cação brasileira terá poucas chances de 
melhoria uniforme, consequentemente, o 
objetivo nacional de redução das desigual-
dades sociais será bastante enfraquecido. 
Ressalte-se que a permanência de desi-
gualdade social marcante  gera a expecta-
tiva de mantença de altos índices de vio-
lência que, comprometem a estabilidade 
do Estado.

A política educacional brasileira tem pou-
quíssimo direcionamento do conteúdo e 
metodologia de ensino, se for comparada à 
política de outros países que demonstram 
bons resultados de qualidade da educação, 
segundo avaliações internacionais. O 
Brasil tem trabalhado com autonomia 
docente das escolas e unidades administrati-
vas em um nível mais elevado do que se cos-
tuma praticar nos países bem sucedidos nas 
avaliações sobre educação. Estes trazem 
um detalhamento curricular incompara-
velmente maior que o Brasil, veiculado em 
documento vinculante da atividade 
docente (LOUZANO, 2016) como forma de 
assegurar que a educação seja distribuída 
equitativamente para todos. Nesse traba-

lho, também minudenciam a metodologia de ensino do conteúdo, com maior ou menor 
grau de especificidade. De qualquer modo, o Brasil tem muito menor grau de especifica-
ção de “o que” e de “como” se deve ensinar no território nacional, do que países como a 
Finlândia e Singapura, cujas marcas de qualidade do ensino, nas avaliações da Organiza-
ção para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), são excelentes. Na 
América Latina, Cuba que alcança melhor avaliação de qualidade educacional do que o 
Brasil, tal nível de especificação é bem superior ao brasileiro.

Importante observar que a qualidade da 
educação brasileira ocupa a 63ª posição 
dentre os 70 países avaliados pela OCDE 
em 2015 o que revela seu péssimo desem-
penho comparativo internacional. O 
Ministério de Educação trabalha na elabora-
ção de um currículo nacional básico que 
tende a uniformizar a qualidade do ensino e 
a assegurar maior equidade de distribuição 
do serviço de educação em todo o território 
nacional. Até agora, o direcionamento do 
conteúdo e metodologia do ensino é 
apenas sugestivo para as unidades admi-
nistrativas do serviço de educação no país, 
e se faz através do chamado Programa 

Curricular Nacional. Passará a ser vincu-
lativo a partir da edição do currículo 
nacional básico que se espera tenha um 
nível de especificação capaz de colaborar 
com a efetiva melhoria de qualidade e uni-
dade de ensino para todos os usuários 
desse serviço. Nesse contexto, o Plano 
Nacional de Educação associado à elabora-
ção do currículo nacional comum parecem 
inaugurar uma nova política nacional de 
educação que revela a tendência de maior 
interferência sobre o conteúdo e metodo-
logia, como estratégia de melhoria de qua-
lidade do ensino.

As metas fixadas pelo Plano Nacional de 
Educação se complementam com o propó-
sito de preparar o caminho rumo à boa 
qualidade de transmissão do conteúdo 
didático e garantia de equidade em sua 

distribuição. Considerando que excelência 
e equidade são elementos da boa qualida-
de da educação, o PNE precisa ter sua 
eficácia assegurada, para auxiliar a con-
cretização de melhoria efetiva na qualida-

de da educação brasileira. Ocorre que a 
deficiência de funcionamento dos serviços 
administrativos públicos no Brasil bem 
como as dificuldades de financiamento da 
educação têm ameaçado a concretização 
dessas metas.

O aperfeiçoamento da uniformidade na 
distribuição do serviço de educação, se con-
cretizará a partir do cumprimento das 
metas do PNE, para garantia de igualdade de 
pontos de partida aos destinatários do 
serviço de ensino, em todas as regiões do 
país. As referidas metas visam assegurar a 
oferta de iguais oportunidades de desen-
volvimento das potencialidades individu-
ais, para que todos recebam iguais instru-
mentos de aprimoramento de suas habili-
dades e equivalentes oportunidades de 
provimento da mantença própria e de sua 
família, através do trabalho. O que se pre-
tende concretizar com as metas do PNE é 
a possibilidade de oferta de condições 
equitativas de desenvolvimento individu-
al, para habilitar todos à uniformidade de 
acesso aos postos de trabalho.

A falta de equidade na distribuição da 
educação, atualmente, dificulta o cumpri-
mento do objetivo estatal de redução das 
desigualdades sociais estabelecido pelo 
artigo 3º da Constituição Federal, e, de 
certa forma, a política unitária de finan-
ciamento da educação, com preços iguais 
para todos os alunos,   agrava as disparida-
des educacionais pois se todos recebem o 
mesmo valor e têm necessidades com 
custos diversos, alguns terão essas neces-
sidades atendidas e outros não, nesse con-
texto social, uma política unitária  de 
financiamento dos alunos acentua as desi-
gualdades já existentes.

Ressalte-se que o Brasil se situa entre o 
grupo de países com Índice de Desenvolvi-
mento Humano elevado, entretanto, 
quando esse IDH bruto é associado ao 
índice de desigualdade social, sofre uma 
perda de mais ¼ do seu valor. O índice de 
desigualdade social é calculado pela conju-
gação de medições de desigualdades de 
renda, educacional e expectativa de vida 
que, no Brasil, alcançam índices de 38%, 
23% e 14,5%, respectivamente. Essas 
marcas indicam uma desigualdade social 
muito acentuada, considerando-se que o 
percentual de perda de valor do IDH, em 
virtude da associação da desigualdade 
social, representa apenas 5,4% para a No-
ruega, que é um dos países com menor 
desigualdade social do Planeta (PNUD, 
215, p. 244-255).

Esse indicativo numérico representa o 
desconforto social, produzido pela desi-
gualdade de classes, que afeta, negativa-
mente, diversos indicadores de qualidade 
de vida como sensação de bem-estar das 
crianças, nível de confiança recíproca 
entre os cidadãos, número de pessoas con-
fiáveis numa comunidade, status das mu-
lheres, incidência de doenças mentais, uso 
de drogas, expectativa de vida e quantida-
de de problemas de saúde física e mental. 
Estes transtornos são tanto menores 
quanto menor a desigualdade social do 
país (WILKINSON; PICKETT, 2010, págs. 
22,52,53,59,71,82). Sobretudo, essa realida-
de se confirma relativamente à quantida-
de e intensidade desses problemas, que são 
igualmente maiores nos espaços sociais 
desiguais (op. cit., pág. 22). Vale ressaltar 
que em espaços com taxas elevadas de 
homicídio, indicativo de violência social, a 

expectativa de vida da população diminui 
marcantemente quando se computam, 
apenas, causas mortis diversas dos homi-
cídios (op. cit., pág.78). Como as mortes por 
homicídio não são computadas nessa me-
dição, é forçoso entender que a violência 
social, refletida na alta taxa de homicídios, 
adoece a alma humana e abrevia a vida.

Em face dessa realidade, é fundamental 
considerar que o cumprimento do conjunto 
das metas do PNE faz parte de uma estraté-
gia política destinada a concretizar o objeti-
vo constitucional de redução das desigual-
dades sociais, através da garantia de melho-
ria da qualidade da educação e ampliação de 
seu alcance social. A equitatividade na 
distribuição do conhecimento se revela 
em instrumento de melhoria de distribui-
ção de renda pois, a médio prazo, habilita, 
para percepção de renda maior, brasileiros 
que estão nas camadas sociais mais desfa-
vorecidas. Cumprido o dever estatal de 
distribuição, equitativa e universal, de 
educação de qualidade para todos, o cres-
cimento individual dependerá do esforço 
de cada um. Essa realidade, também, 
cumpre o dever constitucional de garantia 
de isonomia, aos cidadãos, que se materia-
liza com a oferta de igualdade de pontos de 
partida para desenvolvimento das ativida-
des da vida profissional.

As metas do PNE, em conjunto, se desti-
nam a favorecer o trabalho de melhoria da 
qualidade e alcance da educação distribuí-
da pelo Estado, como forma de assegurar 
igualdade de desenvolvimento das pró-
prias habilidades e ampliação equitativa 
das possibilidades de inserção no mercado 
de trabalho. É a distribuição do conheci-
mento como instrumento individual de 
superação da pobreza, apoio à autoestima, 
concretização da dignidade humana e 
desenvolvimento do país. Se essas metas 
forem descumpridas ou permanecerem 
estagnadas, significará a supressão do ins-
trumento administrativo mais eficiente 
para a concretização do objetivo constitu-
cional de redução das desigualdades 
sociais e promoção da dignidade humana 
ademais, o descumprimento favorece o 
desconforto social decorrente da perma-
nência de baixíssima qualidade de vida em 
virtude dos problemas sociais, físicos e 
emocionais decorrentes do alto índice de 
desigualdade social expresso através do 
IDHAD, acima referido.

Toma especial relevância para a educação 
brasileira a constatação de que o nível 
educacional dos pais interfere diretamen-
te no desempenho dos filhos na fase de 
alfabetização, e que os filhos de pais com 
baixa escolaridade alcançam baixo desem-
penho em alfabetização. Ademais, a insu-
ficiência de desempenho desses alunos, na 
alfabetização, será tanto mais grave 
quanto maior a desigualdade social do país 
onde habitam.

A política unitária de financiamento da 
educação no Brasil, com valor igual por 
matrícula, não fortalece a estratégia do 
PNE de redução das desigualdades sociais. 
Os alunos mais pobres, cujos pais são em 
sua maioria de baixíssima escolaridade, 
precisam de mais recursos para garantia 
de sua alfabetização, como escola em 
tempo integral, reforço escolar, atendi-
mento individualizado em sala de aula, 
estímulos ao desenvolvimento do cogniti-
vo, mas essas necessidades não são consi-
deradas para efeito de diferenciações no 
financiamento da educação. Assim, o 
valor unitário repassado para a educação é 
suficiente para alguns alunos, os que têm 
pais com maior grau de instrução, mas não 
atende às necessidades de outros, cujos 
pais não têm condições intelectuais de 
apoiar o trabalho de educação desenvolvi-
do pela escola.

A política de financiamento unitário cria 
uma desigualdade de oportunidades de 
alfabetização,  desde o ingresso do aluno à 
unidade escolar, e, como as redes de 
ensino não possuem um sistema eficiente 
de correção das dificuldades de aprendiza-
do, esse dano tende a se estender por toda 
vida escolar e a se agravar com a evolução 
dos anos de estudo que impõe graus pro-
gressivos de complexidade ao conteúdo 
curricular, sem que haja correspondente 
apoio individual para sua correção.

As metas do PNE visam reduzir a desigual-
dade social através da melhoria de qualidade 
do ensino que terão um efeito mais adequa-
do se associadas à política de financiamento 
que atenda às disparidades socioeconômi-
cas, dos alunos. Se essas metas não forem 
cumpridas, os alunos vitimados por maior 
vulnerabilidade social não receberão 
apoio escolar eficiente para lhes assegurar 
o desenvolvimento de suas potencialida-
des individuais, o que compromete suas 
autoestimas e influencia negativamente a 
taxa de evasão escolar. Ao final do ciclo de 
educação básica, esses alunos permanece-

rão despreparados para ocupação de 
postos de trabalho bem remunerados, pois 
estes exigem uma qualificação profissional 
que o sistema de educação não foi capaz 
de lhes assegurar. Se estavam em situação 
de vulnerabilidade social maior que os 
demais alunos, no instante da alfabetiza-
ção, essa situação tende a permanecer 
durante sua vida adulta e a se recrudescer, 
pois os empregos que poderão ocupar são 
de baixa complexidade, e a estes, geral-
mente, corresponde remuneração insufi-
ciente ao atendimento digno das necessi-
dades mínimas de sobrevivência.

Em face do alto índice de desigualdade social 
no Brasil e da baixa qualidade da educação 
ofertada pelo Poder Público, o descumpri-
mento das metas do PNE servirá de reforço 
ao funcionamento inadequado da estrutura 
de Poder no país. Será negada a população 
a oportunidade de entendimento claro do 
contexto social no ambiente em que vive, 
pois isto depende de desenvolvimento 
intelectual mínimo a ser provido pela edu-
cação de qualidade. Sem ela a opinião 
popular e sua expressão através do voto, 
são facilmente direcionados por agentes 
que pretendem utilizar o Estado a serviço 
de seu interesses particulares ou de um 
pequeno grupo de favorecidos. Tal 
circunstância recrudesce as dificuldades 
de materialização dos objetivos constitu-
cionais de redução das desigualdades 
sociais, erradicação da pobreza bem como 
de concretização dos princípios, igualmen-
te constitucionais, de vivência da dignida-
de humana e de igualdade.

Para concretização de melhoria progressi-
va da qualidade do ensino, tomam vulto 

em importância as metas do PNE que cola-
boram mais diretamente com a alfabetiza-
ção tanto de crianças quanto de jovens e 
adultos, como é o caso da meta 1, univer-
salização da educação infantil de 4 a 5 
anos, meta 5, alfabetizar até o final 3º ano 
do fundamental, e meta 6, educação em 
tempo integral. Considerando a maior difi-
culdade de alfabetização dos filhos de pais 
com baixa escolaridade, a implantação de 
creches e escolas em tempo integral 
parece contribuir mais eficientemente 
para a realização do objetivo de redução 
das desigualdades sociais e erradicação da 
pobreza, que será mais rápido e seguro se 
obedecer a um planejamento que parte 
das áreas mais vulneráveis socialmente 
para as menos vulneráveis.

A melhoria das condições de alfabetização 
tendem a se refletir positivamente no 
sucesso da meta 2, universalização do 
ensino de 9 anos e conclusão da etapa 
escolar na idade adequada, e a facilitar a 
implementação da meta 7, melhoria da 
qualidade da educação básica. Ademais, é 

inegável a importância de priorização da meta 9, elevação da taxa de alfabetização da 
população de 15 anos ou mais, como estratégia para melhorar as condições de alfabetiza-
ção dos respectivos filhos. Por fim, as metas 15 e 16, que tratam da formação de professo-
res, precisa estar associada a todo esse trabalho.

A priorização dessas metas decorre do reconhecimento de que os níveis de educação de 
um país são os preditores do potencial crescimento de sua economia (PISA 2015) e do 
objetivo de concretização dos objetivos nacionais de erradicação da pobreza e redução 
das desigualdades sociais, como condição de redução da violência social dela decorrente, 
para favorecer o desenvolvimento nacional e garantir melhoria da qualidade de vida no 
país.
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Resumo: O presente artigo cuida de explorar a hipótese de que a complexa busca de 
resolução da má qualidade e da baixa efetividade do gasto público em saúde e educação 
passa, necessariamente, pela exigência de que os planos estatais, sobretudo os planos 
setoriais e as leis do ciclo orçamentário contenham indicadores da sua consecução, 
atrelados a metas quantitativas de bens, serviços, obras e cidadãos atendidos, o que, por 
seu turno, implica estimativa de custo unitário e global. Uma vez, assim, formulado, 
devemos assumir tal planejamento como vinculante para o gestor, na medida em que sua 
execução parcial ou inexecução requer motivação consistente, porquanto consentânea 
com os fatos que intervieram em sua rota. É, pois, no bojo da legalidade do ciclo 
orçamentário e da sua máxima aderência aos planos setoriais da saúde e da educação, que 
se abre o caminho do controle de políticas públicas e, por via de consequência, da 
qualidade do gasto público. Tal percurso parece-nos capaz de viabilizar a exigência da 
máxima eficácia dos direitos fundamentais à saúde e à educação, conforme a alocação 
constitucionalmente adequada dos seus correspondentes gastos mínimos. Em tempos de 
esvaziamento e revisão do dever de progressividade na oferta dos direitos fundamentais 
à saúde e à educação, como o que se sucede com o “Novo Regime Fiscal”, inscrito no Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988 pela Emenda nº 
95/2016, o controle do ciclo orçamentário e da sua instrumentalidade constitutiva na 
efetividade dos direitos sociais se revela, nesse sentido, como uma inegável fronteira de 
contenção do risco de retrocesso e dos arbítrios.

Palavras-chave: Orçamento, Políticas Públicas, Direitos Fundamentais, Saúde e 
Educação.
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No controle de políticas públicas e em 
tempos de severa crise fiscal, notadamen-
te após a promulgação da Emenda nº 
95/2016, que trata do “Novo Regime 
Fiscal” e impõe teto fiscal global para as 
despesas primárias da União, nenhum 
desafio é mais contemporâneo, a despeito 
de antigo, quanto o da qualidade do gasto 
público, sobretudo na seara dos gastos 
mínimos em saúde e educação. Combate à 
corrupção e vinculações orçamentárias 
são temas acessórios àquele, pois a defici-
ência na sua apreensão amplifica as fragi-
lidades e sobrecarrega as demandas insti-
tucionais em face da defesa fragmentada 
da probidade e da legalidade.

Aprender a gastar bem é mais importante, a 
médio e longo prazo, do que punir quem 
gasta mal, muito embora ambas as tarefas 
sejam reciprocamente relacionadas e inter-
dependentes. Mas o que é gasto de qualida-
de? Como avaliá-lo? Quais são as variáveis 
que integram a adjetivação “de qualidade”? 
Exemplos banais poderiam ser aqui 
inicialmente arrolados para indicar, 
dentre outros critérios, o tempo de conse-
cução do objeto da despesa (rápido/ demo-
rado), o custo-benefício (barato/caro), a 
incorporação de novas tecnologias (mo-
derno/ tradicional), sem falar na satisfa-
ção, ou não, dos destinatários da ação 
governamental com a sua fruição (efetivo/ 
inefetivo).

Ocorre, contudo, que não há respostas 
universais, abstratas e prévias para o difí-
cil desafio de incorporar a qualidade do 
gasto público como parâmetro que se soma 
à sua legalidade e aos demais filtros de 
tutela da indisponibilidade do interesse 
público pelo particular que o administra.

Se soubéssemos coletivamente avaliar 
programas, mensurando seus resultados 
em face dos seus custos e contrastando 
planejado em face do realizado, teríamos 
maior transparência, eficiência e efetivi-
dade no trato dos recursos públicos. O 
caráter trágico1 de tal constatação reside 
no fato de que, a despeito de parecer sim-
ples no campo do discurso abstrato, com-
plexo é operacionalizá-la no mundo da 
vida em sociedade.

Ora, o desafio é o de superar soluções apa-
rentemente fáceis (inclusive a de um teto 
fiscal referido à mera correção monetária 
do patamar de despesas primárias do ano 
anterior) e que, por isso mesmo, geram 
perdas para o processo democrático ao 
infantilizar o gestor, simplificar a dinâmi-
ca do controle e substituir o cidadão como 
o principal agente de pressão por mudan-
ças sociais em todas as instâncias compe-
tentes.

Dito de outro modo, os tempos atuais 
reclamam mudança de mirada para ree-
quilibrar – legitimamente – a relação entre 
meios e fins no controle da ação estatal e, 
em especial, das políticas públicas a seu 
encargo. A prevalência dos controles for-
mais, a pretexto de legalidade estrita, con-
tenção da discricionariedade, impessoali-
dade etc., faz grande sentido em contextos 
de superação do trato patrimonial da coisa 
pública, como, aliás, era o período consti-

O cidadão que delega poder ao Estado, para 
que ele aja em seu nome e “resolva” suas 
demandas, precisa compreender que o 
alcance satisfatório dos resultados não é 
consequência imediata do cumprimento da 
lei, tampouco de decisões judiciais que bus-

quem sua eficácia. A vigilância da cidadania 
atenta integra e induz ativamente o processo 
de maior transparência e efetividade da 
ação governamental em prol da máxima 
eficácia dos direitos fundamentais.

Eis que emerge o complexo e necessário 
tema da finalidade, de como alcançá-la, a 
que custo e dentro de qual dinâmica que 
lhe confira legitimidade. Nova tragédia? 
Certamente aqui também não se abrem 
aos nossos pés caminhos prontos e sim-
ples.

O primeiro passo para a compreensão de 
todo esse imbróglio é, pois, reconhecer 
nossas sérias dificuldades de, paradoxal-
mente, compreendê-lo. Precisamos, nesse 
sentido, assumir como limitadas quais-
quer soluções aparentemente universais, 
abstratas e apriorísticas. Isso porque polí-
ticas públicas relativas à efetividade de 
direitos fundamentais como os da saúde e 
da educação reclamam escolhas feitas 
dinâmica e diuturnamente no curso do 
seu processo de formulação, implementa-
ção e avaliação, à luz das nuances e dos 
interesses envolvidos contextualmente 
ali.

A título de exemplo pedagógico, é interes-
sante retomarmos a longa trajetória de 
fixação do dever de gasto mínimo em edu-
cação, que remonta à Constituição Repu-
blicana de 1934. Passados mais de 80 (oiten-
ta) anos de tal regime de piso constitucional 
de gastos públicos no setor, o direito à educa-
ção no Brasil ainda carece de efetividade, 
sobretudo quando consideramos que o 
desafio da oferta em caráter universal da 
educação básica obrigatória para as crian-
ças e adolescentes de 4 a 17 anos deve se 
realizar – concomitantemente – com o 
dever de observância a um padrão mínimo 
de qualidade.

Gastar bem nesse setor requer esforços de 
construção coletiva e enraizamento das 
soluções nas realidades a que se destinam, 
o que implica coordenação de ações e diá-
logo permanente entre agentes públicos 

responsáveis, pais, alunos e instâncias de 
controle.

Nosso deficit – seja na educação que conta 
com piso constitucional de gasto há tantas 
décadas, seja na saúde que teve sua vincu-
lação orçamentária oriunda das receitas 
do Orçamento da Seguridade Social e do 
dever de gasto mínimo fixado a partir da 
EC 29/2000, seja, enfim, nas demais políti-
cas públicas – consiste na falta de diagnós-
tico tópico dos problemas, para cujo 
enfrentamento as respostas sejam refleti-
das e debatidas socialmente na forma das 
leis do ciclo orçamentário.

Todavia, ausentamo-nos de compreender 
o que é necessário fazer e delegamos às 
vinculações de gasto mínimo e de teto 
fiscal ex ante, aos controles formais, ao 
arranjo federativo que padroniza nacio-
nalmente soluções a pretexto de reduzir a 
complexidade, como se tais caminhos nos 
conduzissem automaticamente ao campo 
do gasto de qualidade.

Há muita ingenuidade e um tanto de inér-
cia preguiçosa nessa nossa forma cultural 
de agir: soluções normativas universais, 
abstratas e apriorísticas, se aplicadas sem 
o devido cuidado da sua contextualização 
e reflexão sobre os cidadãos afetados, pro-
duzem resultados injustos e, paradoxal-
mente, inefetivos.

Este é o estágio atual do debate sobre o 
controle da qualidade do gasto público 
como um todo e, especial, em saúde e edu-
cação no país: deficit de planejamento sufi-
ciente, que, por seu turno, implica execu-
ção desidiosa de regras padronizadas, cujo 
controle formal encerra esse ciclo pobre 
de reflexão sobre onde queremos chegar.

Não há coerência ao longo do tempo entre 
o conteúdo dos sucessivos instrumentos 
de planejamento estatal e a sua ação práti-
ca, tampouco o controle é capaz de retroa-
limentar o planejamento, já que muito 
precariamente aquele orienta a esse sobre 
como aprimorar seus deficits de compre-
ensão e cobertura.

Assim superpostas as mazelas, vemos um 
perfil de gestor, que se revela como um 
contínuo gerador de respostas de curto 
fôlego, para problemas longevos, como 
que mitigando o incêndio daquele dia, de 
modo a não enfrentar suas causas, apenas 
remediando suas consequências opaca-
mente.

Desse modo e apenas para fins de paroxis-
mo analítico, o cenário pode ser reduzido à 
grosseira simplificação, segundo a qual a 
gestão pública brasileira atende aos con-
troles formais (mesmo quando promete 
ajuste fiscal severo) como se fora o bastan-
te e oferta à sociedade um manejo de solu-
ções fundadas na metodologia primária de 
tentativa e erro.

Sem incorporação de aprendizagem e sem 
continuidade dos serviços públicos, vive-
mos – a cada mudança de mandatário elei-
toral – esforços caudalosos de começar o 
que já estava em curso, porque não sabe-
mos fazer correções intermediárias e apri-
morar planos que alcancem mais de um 
mandato eletivo.

Precisamos adotar estratégias de compa-
ração de indicadores dentro e fora do país, 
atrair lições de sistemas bem-sucedidos 
para replicá-las na medida do possível, 
bem como depurar práticas de gestão 
reconhecidamente ineptas. Aprender cor-
rigindo, comparando, enfim, buscando 
melhor compreender, para só então 
propor soluções mais densas e, por óbvio, 
mais atentas à realidade em que serão apli-
cadas.

Ora, tentar e errar sucessivas vezes, trafe-
gando de um extremo a outro no trato do 
interesse público, no cumprimento seleti-
vo da Constituição de 1988 e no manejo de 
recursos sabidamente escassos não é uma 

questão com a qual possamos nos acomo-
dar. A coerência e a responsabilidade tem-
poralmente estendida2 das políticas públi-
cas reclamam de nós, ao menos, maior 
apreço pelo caráter autovinculante do pla-
nejamento, pela execução aderente ao pla-
nejado e pelo controle reflexivo de como 
superar os erros, para neles não voltarmos 
a incorrer.

Gasto público de qualidade, sob esse prisma 
de análise, significa gasto bem planejado, 
cuja execução se revele aderente às estimati-
vas de custo e resultado, sem prejuízo da 
obediência aos demais filtros de conformida-
de com o ordenamento. Dito de forma 
ainda mais direta, gasto adequado é aquele 
que é resolutivo em face do problema que 
lhe justificou a realização. Mas para sabê-
-lo resolutivo, o próprio problema há de 
estar bem delineado e suas rotas de 
enfrentamento deverão ter sido intensa-
mente analisadas, sob pena de voltarmos 
ao ciclo vicioso de não termos clareza 
sobre o que fazer para não repetirmos os 
erros do passado.

Aqui chegamos e nos confrontamos com 
uma constatação que nos impacta e nos 
conclama institucionalmente no âmbito 
do controle da Administração Pública. Eis 
a razão pela qual nos permitimos conduzir 
o debate a uma inflexão vigorosa, mas 
agora já em sede de linhas conclusivas.

Somos corresponsáveis – no âmbito do 
Ministério Público brasileiro – pelo cenário 
em que nos encontramos, tanto pelo muito 
que já avançamos, mas também pelo quanto 
ainda precisamos construir coletivamente 
em busca da responsabilidade estendida no 
ciclo das políticas públicas.

Se há no ordenamento pátrio um conjunto 
de órgãos com atribuições que, cotidiana e 
dinamicamente, é capaz de aferir o fluxo 
do planejamento e sua execução conso-
nante com a busca de soluções efetivas 
para os problemas da sociedade, à luz do 
ciclo orçamentário, bem como à luz da 
avaliação dos mais diversos atos de gestão, 
tal arranjo reside nos sistemas de controle 
interno e externo a que referem os arts. 71 
e 74, assim como na tutela da ordem jurí-
dica e dos interesses sociais, tal como defi-
nido no art. 127, todos da CR/1988.

O lócus adequado para falar em controle 
de políticas públicas e avaliação da quali-
dade do gasto público necessariamente se 
assenta na interface entre os diversos 
fluxos de controle (interno, externo, social 
e judicial).

Enquanto não formos mais incisivos no 
controle do planejamento insuficiente e da 
falta de estruturas de controle interno 
capazes de avaliar os resultados dos pro-
gramas elaborados, continuaremos diante 
de gestores infantilizados pela obediência 
meramente formal e, por isso, simbólica a 
ditames legais.

O ciclo tende a se reproduzir de forma 
viciosa e falaciosa, enredando-nos, sobre-
maneira em um baixo nível de efetividade 
das políticas públicas e do próprio papel 
constitucional do controle da Administra-
ção Pública.

Para avançarmos, precisamos assumir 
nosso escopo pedagógico de retroalimentar 
o planejamento acerca das suas falhas e 
insuficiências, devolvendo ao gestor o peso 
da sua responsabilidade pelo planejamento 
suficiente e pelo controle interno que reflita 
o alcance do que foi executado, diante do que 
propusera à sociedade, na forma das suas 
leis orçamentárias.

Ora, o ponto nodal, verdadeiro eixo crítico 
da qualidade e efetividade do gasto públi-
co em saúde e educação passa, necessaria-
mente, pela exigência de que os planos 
estatais, sobretudo as leis do ciclo orça-
mentário contenham indicadores da sua 
consecução, atrelados a metas quantitati-
vas de bens, serviços, obras e cidadãos 
atendidos, o que, por seu turno, implica 
estimativa de custo unitário e global.

Uma vez, assim, formulado, devemos 
assumir tal planejamento como vinculan-
te para o gestor, na medida em que sua 
execução parcial ou inexecução requer 
motivação consistente, porquanto con-
sentânea com os fatos que intervieram em 
sua rota.

Assim o controle, além de ser um teste de 
conformidade com o ordenamento pátrio, 
cada vez mais assumirá a feição de checa-
gem de aderência entre, de um lado, o pla-
nejado e o executado e, de outro, entre o 
planejado e a sua suficiência com a reali-
dade conflituosa sobre a qual ele incidiu.

Não há receita fácil, nem solução milagro-
sa. O caminho não passa pela substituição 
do gestor ou do legislador pelos órgãos de 
controle, tampouco pelo Ministério Públi-
co, mas por sua progressiva responsabili-
zação intertemporal, em busca de maior 
coerência entre seu diálogo com a socieda-
de e os resultados dos programas que lhe 
foram afiançados como capazes de resol-
ver aqueles problemas eleitos circunstan-
cialmente como prioritários.

Essa é a força pedagógica de todas as ins-
tâncias de controle, ao devolverem, tanto 
quanto possível, para a sociedade o papel 
de avaliar o curso da ação governamental. 
A melhor e mais viável forma de fazê-lo, 
sob o pálio do Estado Democrático de 
Direito, reside nessa busca pela máxima 
efetividade do ciclo orçamentário como o 
eixo garantidor dos direitos fundamentais.

É, em suma, por dentro da legalidade do 
ciclo orçamentário que se abre o caminho 
do controle de políticas públicas e, por via 

É importante, contudo, assumir essa pre-
missa, até para que não percamos de vista 
o esforço pedagógico de devolver ao gestor 
a responsabilidade inadiável de planejar e 
executar bem o enfrentamento dos pro-
blemas sociais sob sua alçada. Assim como 
precisamos devolver para a sociedade o 
quanto lhe cabe de compreensão do cará-
ter limitado e contingente das escolhas 
democráticas feitas e executadas em seu 
nome, já que não é possível resolver tudo, 
de uma vez por todas, ao mesmo tempo e 
para todos.

tuinte de 1987 no Brasil. Mas a condição 
da obediência formal à estrita legalidade, 
embora necessária, não é suficiente para, 
ao longo do tempo, promover aquele equi-
líbrio entre meios e fins que justificam a 
atividade de administrar interesse alheio.

O dilema é que a pluralidade de controles 
de meios e formalidades tende, no médio 
prazo, a nos conduzir a mais procedimen-
tos formais por serem controlados e mais 
instâncias de rechecagem. Por outro lado, 
não podemos admitir que os fins justifi-
quem a adoção de quaisquer meios, por 
mais ilegítimos que eles sejam.

Para além desse impasse, fato é que nossa 
indolência pós-Constituição de 1988 nos 
leva à cômoda e ingênua crença de que 
bastam mais leis, tetos fiscais lineares e 
mais controles formais do seu cumpri-
mento igualmente formal para que tudo se 
resolva.

Igual perspectiva se aplica aos gastos 
governamentais em ações e serviços 
públicos de saúde, sobretudo no desequili-
brado fluxo de despesas com atendimento 
hospitalar (tratamento da doença) em face 
da primazia da atenção primária em saúde 
(prevenção e promoção da saúde). Disso é 
reflexo a própria judicialização, que tem 
sido referida, sobretudo, a demandas indi-
viduais, embora ela traga indícios sobre a 
insuficiência do grau de cobertura e da 
qualidade dos serviços do Sistema Único 
de Saúde.

Daí decorre o segundo passo: para proble-
mas realmente complexos e estruturais, as 
respostas hão de considerar as circunstân-
cias contextuais em que hão de incidir. 
Dito de outro modo, precisamos mitigar 
um pouco o fetiche das soluções jurídicas 
criadas em âmbito nacional e controladas 
como se o mérito delas fosse uma questão 
de fiel obediência à receita uniforme e 
padrão.

Melhor seria se os planejamentos inter-
temporais de cada ente da federação 
fossem bem formulados, diante de diag-
nósticos atentos às suas respectivas reali-
dades e demandas sociais, para que, assim, 
pudessem ser lidos e, por conseguinte, 
avaliada a conformidade e a efetividade da 
sua execução.

de consequência, da qualidade do gasto 
público. Esse que é o único roteiro, de fato, 
capaz de promover a máxima eficácia dos 
direitos fundamentais à saúde e à educa-
ção, conforme a alocação constitucional-
mente adequada dos seus corresponden-
tes gastos mínimos.

Em tempos de esvaziamento e revisão do 
dever de progressividade na oferta dos 
direitos fundamentais à saúde e à educa-
ção, como o que se sucede com o “Novo 
Regime Fiscal”, inscrito no Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias da 
Constituição de 1988 pela Emenda nº 
95/2016, o controle do ciclo orçamentário 
e da sua instrumentalidade constitutiva 
na efetividade dos direitos sociais se 
revela, nesse sentido, como a última fron-
teira de contenção do risco de retrocesso e 
dos arbítrios.
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No controle de políticas públicas e em 
tempos de severa crise fiscal, notadamen-
te após a promulgação da Emenda nº 
95/2016, que trata do “Novo Regime 
Fiscal” e impõe teto fiscal global para as 
despesas primárias da União, nenhum 
desafio é mais contemporâneo, a despeito 
de antigo, quanto o da qualidade do gasto 
público, sobretudo na seara dos gastos 
mínimos em saúde e educação. Combate à 
corrupção e vinculações orçamentárias 
são temas acessórios àquele, pois a defici-
ência na sua apreensão amplifica as fragi-
lidades e sobrecarrega as demandas insti-
tucionais em face da defesa fragmentada 
da probidade e da legalidade.

Aprender a gastar bem é mais importante, a 
médio e longo prazo, do que punir quem 
gasta mal, muito embora ambas as tarefas 
sejam reciprocamente relacionadas e inter-
dependentes. Mas o que é gasto de qualida-
de? Como avaliá-lo? Quais são as variáveis 
que integram a adjetivação “de qualidade”? 
Exemplos banais poderiam ser aqui 
inicialmente arrolados para indicar, 
dentre outros critérios, o tempo de conse-
cução do objeto da despesa (rápido/ demo-
rado), o custo-benefício (barato/caro), a 
incorporação de novas tecnologias (mo-
derno/ tradicional), sem falar na satisfa-
ção, ou não, dos destinatários da ação 
governamental com a sua fruição (efetivo/ 
inefetivo).

Ocorre, contudo, que não há respostas 
universais, abstratas e prévias para o difí-
cil desafio de incorporar a qualidade do 
gasto público como parâmetro que se soma 
à sua legalidade e aos demais filtros de 
tutela da indisponibilidade do interesse 
público pelo particular que o administra.

Se soubéssemos coletivamente avaliar 
programas, mensurando seus resultados 
em face dos seus custos e contrastando 
planejado em face do realizado, teríamos 
maior transparência, eficiência e efetivi-
dade no trato dos recursos públicos. O 
caráter trágico1 de tal constatação reside 
no fato de que, a despeito de parecer sim-
ples no campo do discurso abstrato, com-
plexo é operacionalizá-la no mundo da 
vida em sociedade.

Ora, o desafio é o de superar soluções apa-
rentemente fáceis (inclusive a de um teto 
fiscal referido à mera correção monetária 
do patamar de despesas primárias do ano 
anterior) e que, por isso mesmo, geram 
perdas para o processo democrático ao 
infantilizar o gestor, simplificar a dinâmi-
ca do controle e substituir o cidadão como 
o principal agente de pressão por mudan-
ças sociais em todas as instâncias compe-
tentes.

Dito de outro modo, os tempos atuais 
reclamam mudança de mirada para ree-
quilibrar – legitimamente – a relação entre 
meios e fins no controle da ação estatal e, 
em especial, das políticas públicas a seu 
encargo. A prevalência dos controles for-
mais, a pretexto de legalidade estrita, con-
tenção da discricionariedade, impessoali-
dade etc., faz grande sentido em contextos 
de superação do trato patrimonial da coisa 
pública, como, aliás, era o período consti-

O cidadão que delega poder ao Estado, para 
que ele aja em seu nome e “resolva” suas 
demandas, precisa compreender que o 
alcance satisfatório dos resultados não é 
consequência imediata do cumprimento da 
lei, tampouco de decisões judiciais que bus-

quem sua eficácia. A vigilância da cidadania 
atenta integra e induz ativamente o processo 
de maior transparência e efetividade da 
ação governamental em prol da máxima 
eficácia dos direitos fundamentais.

Eis que emerge o complexo e necessário 
tema da finalidade, de como alcançá-la, a 
que custo e dentro de qual dinâmica que 
lhe confira legitimidade. Nova tragédia? 
Certamente aqui também não se abrem 
aos nossos pés caminhos prontos e sim-
ples.

O primeiro passo para a compreensão de 
todo esse imbróglio é, pois, reconhecer 
nossas sérias dificuldades de, paradoxal-
mente, compreendê-lo. Precisamos, nesse 
sentido, assumir como limitadas quais-
quer soluções aparentemente universais, 
abstratas e apriorísticas. Isso porque polí-
ticas públicas relativas à efetividade de 
direitos fundamentais como os da saúde e 
da educação reclamam escolhas feitas 
dinâmica e diuturnamente no curso do 
seu processo de formulação, implementa-
ção e avaliação, à luz das nuances e dos 
interesses envolvidos contextualmente 
ali.

A título de exemplo pedagógico, é interes-
sante retomarmos a longa trajetória de 
fixação do dever de gasto mínimo em edu-
cação, que remonta à Constituição Repu-
blicana de 1934. Passados mais de 80 (oiten-
ta) anos de tal regime de piso constitucional 
de gastos públicos no setor, o direito à educa-
ção no Brasil ainda carece de efetividade, 
sobretudo quando consideramos que o 
desafio da oferta em caráter universal da 
educação básica obrigatória para as crian-
ças e adolescentes de 4 a 17 anos deve se 
realizar – concomitantemente – com o 
dever de observância a um padrão mínimo 
de qualidade.

Gastar bem nesse setor requer esforços de 
construção coletiva e enraizamento das 
soluções nas realidades a que se destinam, 
o que implica coordenação de ações e diá-
logo permanente entre agentes públicos 

responsáveis, pais, alunos e instâncias de 
controle.

Nosso deficit – seja na educação que conta 
com piso constitucional de gasto há tantas 
décadas, seja na saúde que teve sua vincu-
lação orçamentária oriunda das receitas 
do Orçamento da Seguridade Social e do 
dever de gasto mínimo fixado a partir da 
EC 29/2000, seja, enfim, nas demais políti-
cas públicas – consiste na falta de diagnós-
tico tópico dos problemas, para cujo 
enfrentamento as respostas sejam refleti-
das e debatidas socialmente na forma das 
leis do ciclo orçamentário.

Todavia, ausentamo-nos de compreender 
o que é necessário fazer e delegamos às 
vinculações de gasto mínimo e de teto 
fiscal ex ante, aos controles formais, ao 
arranjo federativo que padroniza nacio-
nalmente soluções a pretexto de reduzir a 
complexidade, como se tais caminhos nos 
conduzissem automaticamente ao campo 
do gasto de qualidade.

Há muita ingenuidade e um tanto de inér-
cia preguiçosa nessa nossa forma cultural 
de agir: soluções normativas universais, 
abstratas e apriorísticas, se aplicadas sem 
o devido cuidado da sua contextualização 
e reflexão sobre os cidadãos afetados, pro-
duzem resultados injustos e, paradoxal-
mente, inefetivos.

Este é o estágio atual do debate sobre o 
controle da qualidade do gasto público 
como um todo e, especial, em saúde e edu-
cação no país: deficit de planejamento sufi-
ciente, que, por seu turno, implica execu-
ção desidiosa de regras padronizadas, cujo 
controle formal encerra esse ciclo pobre 
de reflexão sobre onde queremos chegar.

Não há coerência ao longo do tempo entre 
o conteúdo dos sucessivos instrumentos 
de planejamento estatal e a sua ação práti-
ca, tampouco o controle é capaz de retroa-
limentar o planejamento, já que muito 
precariamente aquele orienta a esse sobre 
como aprimorar seus deficits de compre-
ensão e cobertura.

Assim superpostas as mazelas, vemos um 
perfil de gestor, que se revela como um 
contínuo gerador de respostas de curto 
fôlego, para problemas longevos, como 
que mitigando o incêndio daquele dia, de 
modo a não enfrentar suas causas, apenas 
remediando suas consequências opaca-
mente.

Desse modo e apenas para fins de paroxis-
mo analítico, o cenário pode ser reduzido à 
grosseira simplificação, segundo a qual a 
gestão pública brasileira atende aos con-
troles formais (mesmo quando promete 
ajuste fiscal severo) como se fora o bastan-
te e oferta à sociedade um manejo de solu-
ções fundadas na metodologia primária de 
tentativa e erro.

Sem incorporação de aprendizagem e sem 
continuidade dos serviços públicos, vive-
mos – a cada mudança de mandatário elei-
toral – esforços caudalosos de começar o 
que já estava em curso, porque não sabe-
mos fazer correções intermediárias e apri-
morar planos que alcancem mais de um 
mandato eletivo.

Precisamos adotar estratégias de compa-
ração de indicadores dentro e fora do país, 
atrair lições de sistemas bem-sucedidos 
para replicá-las na medida do possível, 
bem como depurar práticas de gestão 
reconhecidamente ineptas. Aprender cor-
rigindo, comparando, enfim, buscando 
melhor compreender, para só então 
propor soluções mais densas e, por óbvio, 
mais atentas à realidade em que serão apli-
cadas.

Ora, tentar e errar sucessivas vezes, trafe-
gando de um extremo a outro no trato do 
interesse público, no cumprimento seleti-
vo da Constituição de 1988 e no manejo de 
recursos sabidamente escassos não é uma 

questão com a qual possamos nos acomo-
dar. A coerência e a responsabilidade tem-
poralmente estendida2 das políticas públi-
cas reclamam de nós, ao menos, maior 
apreço pelo caráter autovinculante do pla-
nejamento, pela execução aderente ao pla-
nejado e pelo controle reflexivo de como 
superar os erros, para neles não voltarmos 
a incorrer.

Gasto público de qualidade, sob esse prisma 
de análise, significa gasto bem planejado, 
cuja execução se revele aderente às estimati-
vas de custo e resultado, sem prejuízo da 
obediência aos demais filtros de conformida-
de com o ordenamento. Dito de forma 
ainda mais direta, gasto adequado é aquele 
que é resolutivo em face do problema que 
lhe justificou a realização. Mas para sabê-
-lo resolutivo, o próprio problema há de 
estar bem delineado e suas rotas de 
enfrentamento deverão ter sido intensa-
mente analisadas, sob pena de voltarmos 
ao ciclo vicioso de não termos clareza 
sobre o que fazer para não repetirmos os 
erros do passado.

Aqui chegamos e nos confrontamos com 
uma constatação que nos impacta e nos 
conclama institucionalmente no âmbito 
do controle da Administração Pública. Eis 
a razão pela qual nos permitimos conduzir 
o debate a uma inflexão vigorosa, mas 
agora já em sede de linhas conclusivas.

Somos corresponsáveis – no âmbito do 
Ministério Público brasileiro – pelo cenário 
em que nos encontramos, tanto pelo muito 
que já avançamos, mas também pelo quanto 
ainda precisamos construir coletivamente 
em busca da responsabilidade estendida no 
ciclo das políticas públicas.

Se há no ordenamento pátrio um conjunto 
de órgãos com atribuições que, cotidiana e 
dinamicamente, é capaz de aferir o fluxo 
do planejamento e sua execução conso-
nante com a busca de soluções efetivas 
para os problemas da sociedade, à luz do 
ciclo orçamentário, bem como à luz da 
avaliação dos mais diversos atos de gestão, 
tal arranjo reside nos sistemas de controle 
interno e externo a que referem os arts. 71 
e 74, assim como na tutela da ordem jurí-
dica e dos interesses sociais, tal como defi-
nido no art. 127, todos da CR/1988.

O lócus adequado para falar em controle 
de políticas públicas e avaliação da quali-
dade do gasto público necessariamente se 
assenta na interface entre os diversos 
fluxos de controle (interno, externo, social 
e judicial).

Enquanto não formos mais incisivos no 
controle do planejamento insuficiente e da 
falta de estruturas de controle interno 
capazes de avaliar os resultados dos pro-
gramas elaborados, continuaremos diante 
de gestores infantilizados pela obediência 
meramente formal e, por isso, simbólica a 
ditames legais.

O ciclo tende a se reproduzir de forma 
viciosa e falaciosa, enredando-nos, sobre-
maneira em um baixo nível de efetividade 
das políticas públicas e do próprio papel 
constitucional do controle da Administra-
ção Pública.

Para avançarmos, precisamos assumir 
nosso escopo pedagógico de retroalimentar 
o planejamento acerca das suas falhas e 
insuficiências, devolvendo ao gestor o peso 
da sua responsabilidade pelo planejamento 
suficiente e pelo controle interno que reflita 
o alcance do que foi executado, diante do que 
propusera à sociedade, na forma das suas 
leis orçamentárias.

Ora, o ponto nodal, verdadeiro eixo crítico 
da qualidade e efetividade do gasto públi-
co em saúde e educação passa, necessaria-
mente, pela exigência de que os planos 
estatais, sobretudo as leis do ciclo orça-
mentário contenham indicadores da sua 
consecução, atrelados a metas quantitati-
vas de bens, serviços, obras e cidadãos 
atendidos, o que, por seu turno, implica 
estimativa de custo unitário e global.

Uma vez, assim, formulado, devemos 
assumir tal planejamento como vinculan-
te para o gestor, na medida em que sua 
execução parcial ou inexecução requer 
motivação consistente, porquanto con-
sentânea com os fatos que intervieram em 
sua rota.

Assim o controle, além de ser um teste de 
conformidade com o ordenamento pátrio, 
cada vez mais assumirá a feição de checa-
gem de aderência entre, de um lado, o pla-
nejado e o executado e, de outro, entre o 
planejado e a sua suficiência com a reali-
dade conflituosa sobre a qual ele incidiu.

Não há receita fácil, nem solução milagro-
sa. O caminho não passa pela substituição 
do gestor ou do legislador pelos órgãos de 
controle, tampouco pelo Ministério Públi-
co, mas por sua progressiva responsabili-
zação intertemporal, em busca de maior 
coerência entre seu diálogo com a socieda-
de e os resultados dos programas que lhe 
foram afiançados como capazes de resol-
ver aqueles problemas eleitos circunstan-
cialmente como prioritários.

Essa é a força pedagógica de todas as ins-
tâncias de controle, ao devolverem, tanto 
quanto possível, para a sociedade o papel 
de avaliar o curso da ação governamental. 
A melhor e mais viável forma de fazê-lo, 
sob o pálio do Estado Democrático de 
Direito, reside nessa busca pela máxima 
efetividade do ciclo orçamentário como o 
eixo garantidor dos direitos fundamentais.

É, em suma, por dentro da legalidade do 
ciclo orçamentário que se abre o caminho 
do controle de políticas públicas e, por via 

É importante, contudo, assumir essa pre-
missa, até para que não percamos de vista 
o esforço pedagógico de devolver ao gestor 
a responsabilidade inadiável de planejar e 
executar bem o enfrentamento dos pro-
blemas sociais sob sua alçada. Assim como 
precisamos devolver para a sociedade o 
quanto lhe cabe de compreensão do cará-
ter limitado e contingente das escolhas 
democráticas feitas e executadas em seu 
nome, já que não é possível resolver tudo, 
de uma vez por todas, ao mesmo tempo e 
para todos.

1 A esse respeito, vale a leitura de SANTOS, Wanderley Guilherme dos. A trágica condição da política social. In: ABRANCHES, S.; SANTOS, W.G.; 
COIMBRA, M. Política social e a questão da pobreza. 4. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 33-63

tuinte de 1987 no Brasil. Mas a condição 
da obediência formal à estrita legalidade, 
embora necessária, não é suficiente para, 
ao longo do tempo, promover aquele equi-
líbrio entre meios e fins que justificam a 
atividade de administrar interesse alheio.

O dilema é que a pluralidade de controles 
de meios e formalidades tende, no médio 
prazo, a nos conduzir a mais procedimen-
tos formais por serem controlados e mais 
instâncias de rechecagem. Por outro lado, 
não podemos admitir que os fins justifi-
quem a adoção de quaisquer meios, por 
mais ilegítimos que eles sejam.

Para além desse impasse, fato é que nossa 
indolência pós-Constituição de 1988 nos 
leva à cômoda e ingênua crença de que 
bastam mais leis, tetos fiscais lineares e 
mais controles formais do seu cumpri-
mento igualmente formal para que tudo se 
resolva.

Igual perspectiva se aplica aos gastos 
governamentais em ações e serviços 
públicos de saúde, sobretudo no desequili-
brado fluxo de despesas com atendimento 
hospitalar (tratamento da doença) em face 
da primazia da atenção primária em saúde 
(prevenção e promoção da saúde). Disso é 
reflexo a própria judicialização, que tem 
sido referida, sobretudo, a demandas indi-
viduais, embora ela traga indícios sobre a 
insuficiência do grau de cobertura e da 
qualidade dos serviços do Sistema Único 
de Saúde.

Daí decorre o segundo passo: para proble-
mas realmente complexos e estruturais, as 
respostas hão de considerar as circunstân-
cias contextuais em que hão de incidir. 
Dito de outro modo, precisamos mitigar 
um pouco o fetiche das soluções jurídicas 
criadas em âmbito nacional e controladas 
como se o mérito delas fosse uma questão 
de fiel obediência à receita uniforme e 
padrão.

Melhor seria se os planejamentos inter-
temporais de cada ente da federação 
fossem bem formulados, diante de diag-
nósticos atentos às suas respectivas reali-
dades e demandas sociais, para que, assim, 
pudessem ser lidos e, por conseguinte, 
avaliada a conformidade e a efetividade da 
sua execução.

de consequência, da qualidade do gasto 
público. Esse que é o único roteiro, de fato, 
capaz de promover a máxima eficácia dos 
direitos fundamentais à saúde e à educa-
ção, conforme a alocação constitucional-
mente adequada dos seus corresponden-
tes gastos mínimos.

Em tempos de esvaziamento e revisão do 
dever de progressividade na oferta dos 
direitos fundamentais à saúde e à educa-
ção, como o que se sucede com o “Novo 
Regime Fiscal”, inscrito no Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias da 
Constituição de 1988 pela Emenda nº 
95/2016, o controle do ciclo orçamentário 
e da sua instrumentalidade constitutiva 
na efetividade dos direitos sociais se 
revela, nesse sentido, como a última fron-
teira de contenção do risco de retrocesso e 
dos arbítrios.

67



No controle de políticas públicas e em 
tempos de severa crise fiscal, notadamen-
te após a promulgação da Emenda nº 
95/2016, que trata do “Novo Regime 
Fiscal” e impõe teto fiscal global para as 
despesas primárias da União, nenhum 
desafio é mais contemporâneo, a despeito 
de antigo, quanto o da qualidade do gasto 
público, sobretudo na seara dos gastos 
mínimos em saúde e educação. Combate à 
corrupção e vinculações orçamentárias 
são temas acessórios àquele, pois a defici-
ência na sua apreensão amplifica as fragi-
lidades e sobrecarrega as demandas insti-
tucionais em face da defesa fragmentada 
da probidade e da legalidade.

Aprender a gastar bem é mais importante, a 
médio e longo prazo, do que punir quem 
gasta mal, muito embora ambas as tarefas 
sejam reciprocamente relacionadas e inter-
dependentes. Mas o que é gasto de qualida-
de? Como avaliá-lo? Quais são as variáveis 
que integram a adjetivação “de qualidade”? 
Exemplos banais poderiam ser aqui 
inicialmente arrolados para indicar, 
dentre outros critérios, o tempo de conse-
cução do objeto da despesa (rápido/ demo-
rado), o custo-benefício (barato/caro), a 
incorporação de novas tecnologias (mo-
derno/ tradicional), sem falar na satisfa-
ção, ou não, dos destinatários da ação 
governamental com a sua fruição (efetivo/ 
inefetivo).

Ocorre, contudo, que não há respostas 
universais, abstratas e prévias para o difí-
cil desafio de incorporar a qualidade do 
gasto público como parâmetro que se soma 
à sua legalidade e aos demais filtros de 
tutela da indisponibilidade do interesse 
público pelo particular que o administra.

Se soubéssemos coletivamente avaliar 
programas, mensurando seus resultados 
em face dos seus custos e contrastando 
planejado em face do realizado, teríamos 
maior transparência, eficiência e efetivi-
dade no trato dos recursos públicos. O 
caráter trágico1 de tal constatação reside 
no fato de que, a despeito de parecer sim-
ples no campo do discurso abstrato, com-
plexo é operacionalizá-la no mundo da 
vida em sociedade.

Ora, o desafio é o de superar soluções apa-
rentemente fáceis (inclusive a de um teto 
fiscal referido à mera correção monetária 
do patamar de despesas primárias do ano 
anterior) e que, por isso mesmo, geram 
perdas para o processo democrático ao 
infantilizar o gestor, simplificar a dinâmi-
ca do controle e substituir o cidadão como 
o principal agente de pressão por mudan-
ças sociais em todas as instâncias compe-
tentes.

Dito de outro modo, os tempos atuais 
reclamam mudança de mirada para ree-
quilibrar – legitimamente – a relação entre 
meios e fins no controle da ação estatal e, 
em especial, das políticas públicas a seu 
encargo. A prevalência dos controles for-
mais, a pretexto de legalidade estrita, con-
tenção da discricionariedade, impessoali-
dade etc., faz grande sentido em contextos 
de superação do trato patrimonial da coisa 
pública, como, aliás, era o período consti-

O cidadão que delega poder ao Estado, para 
que ele aja em seu nome e “resolva” suas 
demandas, precisa compreender que o 
alcance satisfatório dos resultados não é 
consequência imediata do cumprimento da 
lei, tampouco de decisões judiciais que bus-

(...) políticas públicas relativas à efetividade de direitos 
fundamentais como os da saúde e da educação reclamam escolhas 

feitas dinâmica e diuturnamente no curso do seu processo de 
formulação, implementação e avaliação, à luz das nuances e dos 

interesses envolvidos contextualmente ali.

quem sua eficácia. A vigilância da cidadania 
atenta integra e induz ativamente o processo 
de maior transparência e efetividade da 
ação governamental em prol da máxima 
eficácia dos direitos fundamentais.

Eis que emerge o complexo e necessário 
tema da finalidade, de como alcançá-la, a 
que custo e dentro de qual dinâmica que 
lhe confira legitimidade. Nova tragédia? 
Certamente aqui também não se abrem 
aos nossos pés caminhos prontos e sim-
ples.

O primeiro passo para a compreensão de 
todo esse imbróglio é, pois, reconhecer 
nossas sérias dificuldades de, paradoxal-
mente, compreendê-lo. Precisamos, nesse 
sentido, assumir como limitadas quais-
quer soluções aparentemente universais, 
abstratas e apriorísticas. Isso porque polí-
ticas públicas relativas à efetividade de 
direitos fundamentais como os da saúde e 
da educação reclamam escolhas feitas 
dinâmica e diuturnamente no curso do 
seu processo de formulação, implementa-
ção e avaliação, à luz das nuances e dos 
interesses envolvidos contextualmente 
ali.

A título de exemplo pedagógico, é interes-
sante retomarmos a longa trajetória de 
fixação do dever de gasto mínimo em edu-
cação, que remonta à Constituição Repu-
blicana de 1934. Passados mais de 80 (oiten-
ta) anos de tal regime de piso constitucional 
de gastos públicos no setor, o direito à educa-
ção no Brasil ainda carece de efetividade, 
sobretudo quando consideramos que o 
desafio da oferta em caráter universal da 
educação básica obrigatória para as crian-
ças e adolescentes de 4 a 17 anos deve se 
realizar – concomitantemente – com o 
dever de observância a um padrão mínimo 
de qualidade.

Gastar bem nesse setor requer esforços de 
construção coletiva e enraizamento das 
soluções nas realidades a que se destinam, 
o que implica coordenação de ações e diá-
logo permanente entre agentes públicos 

responsáveis, pais, alunos e instâncias de 
controle.

Nosso deficit – seja na educação que conta 
com piso constitucional de gasto há tantas 
décadas, seja na saúde que teve sua vincu-
lação orçamentária oriunda das receitas 
do Orçamento da Seguridade Social e do 
dever de gasto mínimo fixado a partir da 
EC 29/2000, seja, enfim, nas demais políti-
cas públicas – consiste na falta de diagnós-
tico tópico dos problemas, para cujo 
enfrentamento as respostas sejam refleti-
das e debatidas socialmente na forma das 
leis do ciclo orçamentário.

Todavia, ausentamo-nos de compreender 
o que é necessário fazer e delegamos às 
vinculações de gasto mínimo e de teto 
fiscal ex ante, aos controles formais, ao 
arranjo federativo que padroniza nacio-
nalmente soluções a pretexto de reduzir a 
complexidade, como se tais caminhos nos 
conduzissem automaticamente ao campo 
do gasto de qualidade.

Há muita ingenuidade e um tanto de inér-
cia preguiçosa nessa nossa forma cultural 
de agir: soluções normativas universais, 
abstratas e apriorísticas, se aplicadas sem 
o devido cuidado da sua contextualização 
e reflexão sobre os cidadãos afetados, pro-
duzem resultados injustos e, paradoxal-
mente, inefetivos.

Este é o estágio atual do debate sobre o 
controle da qualidade do gasto público 
como um todo e, especial, em saúde e edu-
cação no país: deficit de planejamento sufi-
ciente, que, por seu turno, implica execu-
ção desidiosa de regras padronizadas, cujo 
controle formal encerra esse ciclo pobre 
de reflexão sobre onde queremos chegar.

Não há coerência ao longo do tempo entre 
o conteúdo dos sucessivos instrumentos 
de planejamento estatal e a sua ação práti-
ca, tampouco o controle é capaz de retroa-
limentar o planejamento, já que muito 
precariamente aquele orienta a esse sobre 
como aprimorar seus deficits de compre-
ensão e cobertura.

Assim superpostas as mazelas, vemos um 
perfil de gestor, que se revela como um 
contínuo gerador de respostas de curto 
fôlego, para problemas longevos, como 
que mitigando o incêndio daquele dia, de 
modo a não enfrentar suas causas, apenas 
remediando suas consequências opaca-
mente.

Desse modo e apenas para fins de paroxis-
mo analítico, o cenário pode ser reduzido à 
grosseira simplificação, segundo a qual a 
gestão pública brasileira atende aos con-
troles formais (mesmo quando promete 
ajuste fiscal severo) como se fora o bastan-
te e oferta à sociedade um manejo de solu-
ções fundadas na metodologia primária de 
tentativa e erro.

Sem incorporação de aprendizagem e sem 
continuidade dos serviços públicos, vive-
mos – a cada mudança de mandatário elei-
toral – esforços caudalosos de começar o 
que já estava em curso, porque não sabe-
mos fazer correções intermediárias e apri-
morar planos que alcancem mais de um 
mandato eletivo.

Precisamos adotar estratégias de compa-
ração de indicadores dentro e fora do país, 
atrair lições de sistemas bem-sucedidos 
para replicá-las na medida do possível, 
bem como depurar práticas de gestão 
reconhecidamente ineptas. Aprender cor-
rigindo, comparando, enfim, buscando 
melhor compreender, para só então 
propor soluções mais densas e, por óbvio, 
mais atentas à realidade em que serão apli-
cadas.

Ora, tentar e errar sucessivas vezes, trafe-
gando de um extremo a outro no trato do 
interesse público, no cumprimento seleti-
vo da Constituição de 1988 e no manejo de 
recursos sabidamente escassos não é uma 

questão com a qual possamos nos acomo-
dar. A coerência e a responsabilidade tem-
poralmente estendida2 das políticas públi-
cas reclamam de nós, ao menos, maior 
apreço pelo caráter autovinculante do pla-
nejamento, pela execução aderente ao pla-
nejado e pelo controle reflexivo de como 
superar os erros, para neles não voltarmos 
a incorrer.

Gasto público de qualidade, sob esse prisma 
de análise, significa gasto bem planejado, 
cuja execução se revele aderente às estimati-
vas de custo e resultado, sem prejuízo da 
obediência aos demais filtros de conformida-
de com o ordenamento. Dito de forma 
ainda mais direta, gasto adequado é aquele 
que é resolutivo em face do problema que 
lhe justificou a realização. Mas para sabê-
-lo resolutivo, o próprio problema há de 
estar bem delineado e suas rotas de 
enfrentamento deverão ter sido intensa-
mente analisadas, sob pena de voltarmos 
ao ciclo vicioso de não termos clareza 
sobre o que fazer para não repetirmos os 
erros do passado.

Aqui chegamos e nos confrontamos com 
uma constatação que nos impacta e nos 
conclama institucionalmente no âmbito 
do controle da Administração Pública. Eis 
a razão pela qual nos permitimos conduzir 
o debate a uma inflexão vigorosa, mas 
agora já em sede de linhas conclusivas.

Somos corresponsáveis – no âmbito do 
Ministério Público brasileiro – pelo cenário 
em que nos encontramos, tanto pelo muito 
que já avançamos, mas também pelo quanto 
ainda precisamos construir coletivamente 
em busca da responsabilidade estendida no 
ciclo das políticas públicas.

Se há no ordenamento pátrio um conjunto 
de órgãos com atribuições que, cotidiana e 
dinamicamente, é capaz de aferir o fluxo 
do planejamento e sua execução conso-
nante com a busca de soluções efetivas 
para os problemas da sociedade, à luz do 
ciclo orçamentário, bem como à luz da 
avaliação dos mais diversos atos de gestão, 
tal arranjo reside nos sistemas de controle 
interno e externo a que referem os arts. 71 
e 74, assim como na tutela da ordem jurí-
dica e dos interesses sociais, tal como defi-
nido no art. 127, todos da CR/1988.

O lócus adequado para falar em controle 
de políticas públicas e avaliação da quali-
dade do gasto público necessariamente se 
assenta na interface entre os diversos 
fluxos de controle (interno, externo, social 
e judicial).

Enquanto não formos mais incisivos no 
controle do planejamento insuficiente e da 
falta de estruturas de controle interno 
capazes de avaliar os resultados dos pro-
gramas elaborados, continuaremos diante 
de gestores infantilizados pela obediência 
meramente formal e, por isso, simbólica a 
ditames legais.

O ciclo tende a se reproduzir de forma 
viciosa e falaciosa, enredando-nos, sobre-
maneira em um baixo nível de efetividade 
das políticas públicas e do próprio papel 
constitucional do controle da Administra-
ção Pública.

Para avançarmos, precisamos assumir 
nosso escopo pedagógico de retroalimentar 
o planejamento acerca das suas falhas e 
insuficiências, devolvendo ao gestor o peso 
da sua responsabilidade pelo planejamento 
suficiente e pelo controle interno que reflita 
o alcance do que foi executado, diante do que 
propusera à sociedade, na forma das suas 
leis orçamentárias.

Ora, o ponto nodal, verdadeiro eixo crítico 
da qualidade e efetividade do gasto públi-
co em saúde e educação passa, necessaria-
mente, pela exigência de que os planos 
estatais, sobretudo as leis do ciclo orça-
mentário contenham indicadores da sua 
consecução, atrelados a metas quantitati-
vas de bens, serviços, obras e cidadãos 
atendidos, o que, por seu turno, implica 
estimativa de custo unitário e global.

Uma vez, assim, formulado, devemos 
assumir tal planejamento como vinculan-
te para o gestor, na medida em que sua 
execução parcial ou inexecução requer 
motivação consistente, porquanto con-
sentânea com os fatos que intervieram em 
sua rota.

Assim o controle, além de ser um teste de 
conformidade com o ordenamento pátrio, 
cada vez mais assumirá a feição de checa-
gem de aderência entre, de um lado, o pla-
nejado e o executado e, de outro, entre o 
planejado e a sua suficiência com a reali-
dade conflituosa sobre a qual ele incidiu.

Não há receita fácil, nem solução milagro-
sa. O caminho não passa pela substituição 
do gestor ou do legislador pelos órgãos de 
controle, tampouco pelo Ministério Públi-
co, mas por sua progressiva responsabili-
zação intertemporal, em busca de maior 
coerência entre seu diálogo com a socieda-
de e os resultados dos programas que lhe 
foram afiançados como capazes de resol-
ver aqueles problemas eleitos circunstan-
cialmente como prioritários.

Essa é a força pedagógica de todas as ins-
tâncias de controle, ao devolverem, tanto 
quanto possível, para a sociedade o papel 
de avaliar o curso da ação governamental. 
A melhor e mais viável forma de fazê-lo, 
sob o pálio do Estado Democrático de 
Direito, reside nessa busca pela máxima 
efetividade do ciclo orçamentário como o 
eixo garantidor dos direitos fundamentais.

É, em suma, por dentro da legalidade do 
ciclo orçamentário que se abre o caminho 
do controle de políticas públicas e, por via 

É importante, contudo, assumir essa pre-
missa, até para que não percamos de vista 
o esforço pedagógico de devolver ao gestor 
a responsabilidade inadiável de planejar e 
executar bem o enfrentamento dos pro-
blemas sociais sob sua alçada. Assim como 
precisamos devolver para a sociedade o 
quanto lhe cabe de compreensão do cará-
ter limitado e contingente das escolhas 
democráticas feitas e executadas em seu 
nome, já que não é possível resolver tudo, 
de uma vez por todas, ao mesmo tempo e 
para todos.

tuinte de 1987 no Brasil. Mas a condição 
da obediência formal à estrita legalidade, 
embora necessária, não é suficiente para, 
ao longo do tempo, promover aquele equi-
líbrio entre meios e fins que justificam a 
atividade de administrar interesse alheio.

O dilema é que a pluralidade de controles 
de meios e formalidades tende, no médio 
prazo, a nos conduzir a mais procedimen-
tos formais por serem controlados e mais 
instâncias de rechecagem. Por outro lado, 
não podemos admitir que os fins justifi-
quem a adoção de quaisquer meios, por 
mais ilegítimos que eles sejam.

Para além desse impasse, fato é que nossa 
indolência pós-Constituição de 1988 nos 
leva à cômoda e ingênua crença de que 
bastam mais leis, tetos fiscais lineares e 
mais controles formais do seu cumpri-
mento igualmente formal para que tudo se 
resolva.

Igual perspectiva se aplica aos gastos 
governamentais em ações e serviços 
públicos de saúde, sobretudo no desequili-
brado fluxo de despesas com atendimento 
hospitalar (tratamento da doença) em face 
da primazia da atenção primária em saúde 
(prevenção e promoção da saúde). Disso é 
reflexo a própria judicialização, que tem 
sido referida, sobretudo, a demandas indi-
viduais, embora ela traga indícios sobre a 
insuficiência do grau de cobertura e da 
qualidade dos serviços do Sistema Único 
de Saúde.

Daí decorre o segundo passo: para proble-
mas realmente complexos e estruturais, as 
respostas hão de considerar as circunstân-
cias contextuais em que hão de incidir. 
Dito de outro modo, precisamos mitigar 
um pouco o fetiche das soluções jurídicas 
criadas em âmbito nacional e controladas 
como se o mérito delas fosse uma questão 
de fiel obediência à receita uniforme e 
padrão.

Melhor seria se os planejamentos inter-
temporais de cada ente da federação 
fossem bem formulados, diante de diag-
nósticos atentos às suas respectivas reali-
dades e demandas sociais, para que, assim, 
pudessem ser lidos e, por conseguinte, 
avaliada a conformidade e a efetividade da 
sua execução.

de consequência, da qualidade do gasto 
público. Esse que é o único roteiro, de fato, 
capaz de promover a máxima eficácia dos 
direitos fundamentais à saúde e à educa-
ção, conforme a alocação constitucional-
mente adequada dos seus corresponden-
tes gastos mínimos.

Em tempos de esvaziamento e revisão do 
dever de progressividade na oferta dos 
direitos fundamentais à saúde e à educa-
ção, como o que se sucede com o “Novo 
Regime Fiscal”, inscrito no Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias da 
Constituição de 1988 pela Emenda nº 
95/2016, o controle do ciclo orçamentário 
e da sua instrumentalidade constitutiva 
na efetividade dos direitos sociais se 
revela, nesse sentido, como a última fron-
teira de contenção do risco de retrocesso e 
dos arbítrios.
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No controle de políticas públicas e em 
tempos de severa crise fiscal, notadamen-
te após a promulgação da Emenda nº 
95/2016, que trata do “Novo Regime 
Fiscal” e impõe teto fiscal global para as 
despesas primárias da União, nenhum 
desafio é mais contemporâneo, a despeito 
de antigo, quanto o da qualidade do gasto 
público, sobretudo na seara dos gastos 
mínimos em saúde e educação. Combate à 
corrupção e vinculações orçamentárias 
são temas acessórios àquele, pois a defici-
ência na sua apreensão amplifica as fragi-
lidades e sobrecarrega as demandas insti-
tucionais em face da defesa fragmentada 
da probidade e da legalidade.

Aprender a gastar bem é mais importante, a 
médio e longo prazo, do que punir quem 
gasta mal, muito embora ambas as tarefas 
sejam reciprocamente relacionadas e inter-
dependentes. Mas o que é gasto de qualida-
de? Como avaliá-lo? Quais são as variáveis 
que integram a adjetivação “de qualidade”? 
Exemplos banais poderiam ser aqui 
inicialmente arrolados para indicar, 
dentre outros critérios, o tempo de conse-
cução do objeto da despesa (rápido/ demo-
rado), o custo-benefício (barato/caro), a 
incorporação de novas tecnologias (mo-
derno/ tradicional), sem falar na satisfa-
ção, ou não, dos destinatários da ação 
governamental com a sua fruição (efetivo/ 
inefetivo).

Ocorre, contudo, que não há respostas 
universais, abstratas e prévias para o difí-
cil desafio de incorporar a qualidade do 
gasto público como parâmetro que se soma 
à sua legalidade e aos demais filtros de 
tutela da indisponibilidade do interesse 
público pelo particular que o administra.

Se soubéssemos coletivamente avaliar 
programas, mensurando seus resultados 
em face dos seus custos e contrastando 
planejado em face do realizado, teríamos 
maior transparência, eficiência e efetivi-
dade no trato dos recursos públicos. O 
caráter trágico1 de tal constatação reside 
no fato de que, a despeito de parecer sim-
ples no campo do discurso abstrato, com-
plexo é operacionalizá-la no mundo da 
vida em sociedade.

Ora, o desafio é o de superar soluções apa-
rentemente fáceis (inclusive a de um teto 
fiscal referido à mera correção monetária 
do patamar de despesas primárias do ano 
anterior) e que, por isso mesmo, geram 
perdas para o processo democrático ao 
infantilizar o gestor, simplificar a dinâmi-
ca do controle e substituir o cidadão como 
o principal agente de pressão por mudan-
ças sociais em todas as instâncias compe-
tentes.

Dito de outro modo, os tempos atuais 
reclamam mudança de mirada para ree-
quilibrar – legitimamente – a relação entre 
meios e fins no controle da ação estatal e, 
em especial, das políticas públicas a seu 
encargo. A prevalência dos controles for-
mais, a pretexto de legalidade estrita, con-
tenção da discricionariedade, impessoali-
dade etc., faz grande sentido em contextos 
de superação do trato patrimonial da coisa 
pública, como, aliás, era o período consti-

O cidadão que delega poder ao Estado, para 
que ele aja em seu nome e “resolva” suas 
demandas, precisa compreender que o 
alcance satisfatório dos resultados não é 
consequência imediata do cumprimento da 
lei, tampouco de decisões judiciais que bus-

quem sua eficácia. A vigilância da cidadania 
atenta integra e induz ativamente o processo 
de maior transparência e efetividade da 
ação governamental em prol da máxima 
eficácia dos direitos fundamentais.

Eis que emerge o complexo e necessário 
tema da finalidade, de como alcançá-la, a 
que custo e dentro de qual dinâmica que 
lhe confira legitimidade. Nova tragédia? 
Certamente aqui também não se abrem 
aos nossos pés caminhos prontos e sim-
ples.

O primeiro passo para a compreensão de 
todo esse imbróglio é, pois, reconhecer 
nossas sérias dificuldades de, paradoxal-
mente, compreendê-lo. Precisamos, nesse 
sentido, assumir como limitadas quais-
quer soluções aparentemente universais, 
abstratas e apriorísticas. Isso porque polí-
ticas públicas relativas à efetividade de 
direitos fundamentais como os da saúde e 
da educação reclamam escolhas feitas 
dinâmica e diuturnamente no curso do 
seu processo de formulação, implementa-
ção e avaliação, à luz das nuances e dos 
interesses envolvidos contextualmente 
ali.

A título de exemplo pedagógico, é interes-
sante retomarmos a longa trajetória de 
fixação do dever de gasto mínimo em edu-
cação, que remonta à Constituição Repu-
blicana de 1934. Passados mais de 80 (oiten-
ta) anos de tal regime de piso constitucional 
de gastos públicos no setor, o direito à educa-
ção no Brasil ainda carece de efetividade, 
sobretudo quando consideramos que o 
desafio da oferta em caráter universal da 
educação básica obrigatória para as crian-
ças e adolescentes de 4 a 17 anos deve se 
realizar – concomitantemente – com o 
dever de observância a um padrão mínimo 
de qualidade.

Gastar bem nesse setor requer esforços de 
construção coletiva e enraizamento das 
soluções nas realidades a que se destinam, 
o que implica coordenação de ações e diá-
logo permanente entre agentes públicos 

responsáveis, pais, alunos e instâncias de 
controle.

Nosso deficit – seja na educação que conta 
com piso constitucional de gasto há tantas 
décadas, seja na saúde que teve sua vincu-
lação orçamentária oriunda das receitas 
do Orçamento da Seguridade Social e do 
dever de gasto mínimo fixado a partir da 
EC 29/2000, seja, enfim, nas demais políti-
cas públicas – consiste na falta de diagnós-
tico tópico dos problemas, para cujo 
enfrentamento as respostas sejam refleti-
das e debatidas socialmente na forma das 
leis do ciclo orçamentário.

Todavia, ausentamo-nos de compreender 
o que é necessário fazer e delegamos às 
vinculações de gasto mínimo e de teto 
fiscal ex ante, aos controles formais, ao 
arranjo federativo que padroniza nacio-
nalmente soluções a pretexto de reduzir a 
complexidade, como se tais caminhos nos 
conduzissem automaticamente ao campo 
do gasto de qualidade.

Há muita ingenuidade e um tanto de inér-
cia preguiçosa nessa nossa forma cultural 
de agir: soluções normativas universais, 
abstratas e apriorísticas, se aplicadas sem 
o devido cuidado da sua contextualização 
e reflexão sobre os cidadãos afetados, pro-
duzem resultados injustos e, paradoxal-
mente, inefetivos.

Este é o estágio atual do debate sobre o 
controle da qualidade do gasto público 
como um todo e, especial, em saúde e edu-
cação no país: deficit de planejamento sufi-
ciente, que, por seu turno, implica execu-
ção desidiosa de regras padronizadas, cujo 
controle formal encerra esse ciclo pobre 
de reflexão sobre onde queremos chegar.

Não há coerência ao longo do tempo entre 
o conteúdo dos sucessivos instrumentos 
de planejamento estatal e a sua ação práti-
ca, tampouco o controle é capaz de retroa-
limentar o planejamento, já que muito 
precariamente aquele orienta a esse sobre 
como aprimorar seus deficits de compre-
ensão e cobertura.

Assim superpostas as mazelas, vemos um 
perfil de gestor, que se revela como um 
contínuo gerador de respostas de curto 
fôlego, para problemas longevos, como 
que mitigando o incêndio daquele dia, de 
modo a não enfrentar suas causas, apenas 
remediando suas consequências opaca-
mente.

Desse modo e apenas para fins de paroxis-
mo analítico, o cenário pode ser reduzido à 
grosseira simplificação, segundo a qual a 
gestão pública brasileira atende aos con-
troles formais (mesmo quando promete 
ajuste fiscal severo) como se fora o bastan-
te e oferta à sociedade um manejo de solu-
ções fundadas na metodologia primária de 
tentativa e erro.

Sem incorporação de aprendizagem e sem 
continuidade dos serviços públicos, vive-
mos – a cada mudança de mandatário elei-
toral – esforços caudalosos de começar o 
que já estava em curso, porque não sabe-
mos fazer correções intermediárias e apri-
morar planos que alcancem mais de um 
mandato eletivo.

Precisamos adotar estratégias de compa-
ração de indicadores dentro e fora do país, 
atrair lições de sistemas bem-sucedidos 
para replicá-las na medida do possível, 
bem como depurar práticas de gestão 
reconhecidamente ineptas. Aprender cor-
rigindo, comparando, enfim, buscando 
melhor compreender, para só então 
propor soluções mais densas e, por óbvio, 
mais atentas à realidade em que serão apli-
cadas.

Ora, tentar e errar sucessivas vezes, trafe-
gando de um extremo a outro no trato do 
interesse público, no cumprimento seleti-
vo da Constituição de 1988 e no manejo de 
recursos sabidamente escassos não é uma 

questão com a qual possamos nos acomo-
dar. A coerência e a responsabilidade tem-
poralmente estendida2 das políticas públi-
cas reclamam de nós, ao menos, maior 
apreço pelo caráter autovinculante do pla-
nejamento, pela execução aderente ao pla-
nejado e pelo controle reflexivo de como 
superar os erros, para neles não voltarmos 
a incorrer.

Gasto público de qualidade, sob esse prisma 
de análise, significa gasto bem planejado, 
cuja execução se revele aderente às estimati-
vas de custo e resultado, sem prejuízo da 
obediência aos demais filtros de conformida-
de com o ordenamento. Dito de forma 
ainda mais direta, gasto adequado é aquele 
que é resolutivo em face do problema que 
lhe justificou a realização. Mas para sabê-
-lo resolutivo, o próprio problema há de 
estar bem delineado e suas rotas de 
enfrentamento deverão ter sido intensa-
mente analisadas, sob pena de voltarmos 
ao ciclo vicioso de não termos clareza 
sobre o que fazer para não repetirmos os 
erros do passado.

Aqui chegamos e nos confrontamos com 
uma constatação que nos impacta e nos 
conclama institucionalmente no âmbito 
do controle da Administração Pública. Eis 
a razão pela qual nos permitimos conduzir 
o debate a uma inflexão vigorosa, mas 
agora já em sede de linhas conclusivas.

Somos corresponsáveis – no âmbito do 
Ministério Público brasileiro – pelo cenário 
em que nos encontramos, tanto pelo muito 
que já avançamos, mas também pelo quanto 
ainda precisamos construir coletivamente 
em busca da responsabilidade estendida no 
ciclo das políticas públicas.

Se há no ordenamento pátrio um conjunto 
de órgãos com atribuições que, cotidiana e 
dinamicamente, é capaz de aferir o fluxo 
do planejamento e sua execução conso-
nante com a busca de soluções efetivas 
para os problemas da sociedade, à luz do 
ciclo orçamentário, bem como à luz da 
avaliação dos mais diversos atos de gestão, 
tal arranjo reside nos sistemas de controle 
interno e externo a que referem os arts. 71 
e 74, assim como na tutela da ordem jurí-
dica e dos interesses sociais, tal como defi-
nido no art. 127, todos da CR/1988.

O lócus adequado para falar em controle 
de políticas públicas e avaliação da quali-
dade do gasto público necessariamente se 
assenta na interface entre os diversos 
fluxos de controle (interno, externo, social 
e judicial).

Enquanto não formos mais incisivos no 
controle do planejamento insuficiente e da 
falta de estruturas de controle interno 
capazes de avaliar os resultados dos pro-
gramas elaborados, continuaremos diante 
de gestores infantilizados pela obediência 
meramente formal e, por isso, simbólica a 
ditames legais.

O ciclo tende a se reproduzir de forma 
viciosa e falaciosa, enredando-nos, sobre-
maneira em um baixo nível de efetividade 
das políticas públicas e do próprio papel 
constitucional do controle da Administra-
ção Pública.

Para avançarmos, precisamos assumir 
nosso escopo pedagógico de retroalimentar 
o planejamento acerca das suas falhas e 
insuficiências, devolvendo ao gestor o peso 
da sua responsabilidade pelo planejamento 
suficiente e pelo controle interno que reflita 
o alcance do que foi executado, diante do que 
propusera à sociedade, na forma das suas 
leis orçamentárias.

Ora, o ponto nodal, verdadeiro eixo crítico 
da qualidade e efetividade do gasto públi-
co em saúde e educação passa, necessaria-
mente, pela exigência de que os planos 
estatais, sobretudo as leis do ciclo orça-
mentário contenham indicadores da sua 
consecução, atrelados a metas quantitati-
vas de bens, serviços, obras e cidadãos 
atendidos, o que, por seu turno, implica 
estimativa de custo unitário e global.

Uma vez, assim, formulado, devemos 
assumir tal planejamento como vinculan-
te para o gestor, na medida em que sua 
execução parcial ou inexecução requer 
motivação consistente, porquanto con-
sentânea com os fatos que intervieram em 
sua rota.

Assim o controle, além de ser um teste de 
conformidade com o ordenamento pátrio, 
cada vez mais assumirá a feição de checa-
gem de aderência entre, de um lado, o pla-
nejado e o executado e, de outro, entre o 
planejado e a sua suficiência com a reali-
dade conflituosa sobre a qual ele incidiu.

Não há receita fácil, nem solução milagro-
sa. O caminho não passa pela substituição 
do gestor ou do legislador pelos órgãos de 
controle, tampouco pelo Ministério Públi-
co, mas por sua progressiva responsabili-
zação intertemporal, em busca de maior 
coerência entre seu diálogo com a socieda-
de e os resultados dos programas que lhe 
foram afiançados como capazes de resol-
ver aqueles problemas eleitos circunstan-
cialmente como prioritários.

Essa é a força pedagógica de todas as ins-
tâncias de controle, ao devolverem, tanto 
quanto possível, para a sociedade o papel 
de avaliar o curso da ação governamental. 
A melhor e mais viável forma de fazê-lo, 
sob o pálio do Estado Democrático de 
Direito, reside nessa busca pela máxima 
efetividade do ciclo orçamentário como o 
eixo garantidor dos direitos fundamentais.

É, em suma, por dentro da legalidade do 
ciclo orçamentário que se abre o caminho 
do controle de políticas públicas e, por via 

É importante, contudo, assumir essa pre-
missa, até para que não percamos de vista 
o esforço pedagógico de devolver ao gestor 
a responsabilidade inadiável de planejar e 
executar bem o enfrentamento dos pro-
blemas sociais sob sua alçada. Assim como 
precisamos devolver para a sociedade o 
quanto lhe cabe de compreensão do cará-
ter limitado e contingente das escolhas 
democráticas feitas e executadas em seu 
nome, já que não é possível resolver tudo, 
de uma vez por todas, ao mesmo tempo e 
para todos.

tuinte de 1987 no Brasil. Mas a condição 
da obediência formal à estrita legalidade, 
embora necessária, não é suficiente para, 
ao longo do tempo, promover aquele equi-
líbrio entre meios e fins que justificam a 
atividade de administrar interesse alheio.

O dilema é que a pluralidade de controles 
de meios e formalidades tende, no médio 
prazo, a nos conduzir a mais procedimen-
tos formais por serem controlados e mais 
instâncias de rechecagem. Por outro lado, 
não podemos admitir que os fins justifi-
quem a adoção de quaisquer meios, por 
mais ilegítimos que eles sejam.

Para além desse impasse, fato é que nossa 
indolência pós-Constituição de 1988 nos 
leva à cômoda e ingênua crença de que 
bastam mais leis, tetos fiscais lineares e 
mais controles formais do seu cumpri-
mento igualmente formal para que tudo se 
resolva.

Igual perspectiva se aplica aos gastos 
governamentais em ações e serviços 
públicos de saúde, sobretudo no desequili-
brado fluxo de despesas com atendimento 
hospitalar (tratamento da doença) em face 
da primazia da atenção primária em saúde 
(prevenção e promoção da saúde). Disso é 
reflexo a própria judicialização, que tem 
sido referida, sobretudo, a demandas indi-
viduais, embora ela traga indícios sobre a 
insuficiência do grau de cobertura e da 
qualidade dos serviços do Sistema Único 
de Saúde.

Daí decorre o segundo passo: para proble-
mas realmente complexos e estruturais, as 
respostas hão de considerar as circunstân-
cias contextuais em que hão de incidir. 
Dito de outro modo, precisamos mitigar 
um pouco o fetiche das soluções jurídicas 
criadas em âmbito nacional e controladas 
como se o mérito delas fosse uma questão 
de fiel obediência à receita uniforme e 
padrão.

Melhor seria se os planejamentos inter-
temporais de cada ente da federação 
fossem bem formulados, diante de diag-
nósticos atentos às suas respectivas reali-
dades e demandas sociais, para que, assim, 
pudessem ser lidos e, por conseguinte, 
avaliada a conformidade e a efetividade da 
sua execução.

de consequência, da qualidade do gasto 
público. Esse que é o único roteiro, de fato, 
capaz de promover a máxima eficácia dos 
direitos fundamentais à saúde e à educa-
ção, conforme a alocação constitucional-
mente adequada dos seus corresponden-
tes gastos mínimos.

Em tempos de esvaziamento e revisão do 
dever de progressividade na oferta dos 
direitos fundamentais à saúde e à educa-
ção, como o que se sucede com o “Novo 
Regime Fiscal”, inscrito no Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias da 
Constituição de 1988 pela Emenda nº 
95/2016, o controle do ciclo orçamentário 
e da sua instrumentalidade constitutiva 
na efetividade dos direitos sociais se 
revela, nesse sentido, como a última fron-
teira de contenção do risco de retrocesso e 
dos arbítrios.
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No controle de políticas públicas e em 
tempos de severa crise fiscal, notadamen-
te após a promulgação da Emenda nº 
95/2016, que trata do “Novo Regime 
Fiscal” e impõe teto fiscal global para as 
despesas primárias da União, nenhum 
desafio é mais contemporâneo, a despeito 
de antigo, quanto o da qualidade do gasto 
público, sobretudo na seara dos gastos 
mínimos em saúde e educação. Combate à 
corrupção e vinculações orçamentárias 
são temas acessórios àquele, pois a defici-
ência na sua apreensão amplifica as fragi-
lidades e sobrecarrega as demandas insti-
tucionais em face da defesa fragmentada 
da probidade e da legalidade.

Aprender a gastar bem é mais importante, a 
médio e longo prazo, do que punir quem 
gasta mal, muito embora ambas as tarefas 
sejam reciprocamente relacionadas e inter-
dependentes. Mas o que é gasto de qualida-
de? Como avaliá-lo? Quais são as variáveis 
que integram a adjetivação “de qualidade”? 
Exemplos banais poderiam ser aqui 
inicialmente arrolados para indicar, 
dentre outros critérios, o tempo de conse-
cução do objeto da despesa (rápido/ demo-
rado), o custo-benefício (barato/caro), a 
incorporação de novas tecnologias (mo-
derno/ tradicional), sem falar na satisfa-
ção, ou não, dos destinatários da ação 
governamental com a sua fruição (efetivo/ 
inefetivo).

Ocorre, contudo, que não há respostas 
universais, abstratas e prévias para o difí-
cil desafio de incorporar a qualidade do 
gasto público como parâmetro que se soma 
à sua legalidade e aos demais filtros de 
tutela da indisponibilidade do interesse 
público pelo particular que o administra.

Se soubéssemos coletivamente avaliar 
programas, mensurando seus resultados 
em face dos seus custos e contrastando 
planejado em face do realizado, teríamos 
maior transparência, eficiência e efetivi-
dade no trato dos recursos públicos. O 
caráter trágico1 de tal constatação reside 
no fato de que, a despeito de parecer sim-
ples no campo do discurso abstrato, com-
plexo é operacionalizá-la no mundo da 
vida em sociedade.

Ora, o desafio é o de superar soluções apa-
rentemente fáceis (inclusive a de um teto 
fiscal referido à mera correção monetária 
do patamar de despesas primárias do ano 
anterior) e que, por isso mesmo, geram 
perdas para o processo democrático ao 
infantilizar o gestor, simplificar a dinâmi-
ca do controle e substituir o cidadão como 
o principal agente de pressão por mudan-
ças sociais em todas as instâncias compe-
tentes.

Dito de outro modo, os tempos atuais 
reclamam mudança de mirada para ree-
quilibrar – legitimamente – a relação entre 
meios e fins no controle da ação estatal e, 
em especial, das políticas públicas a seu 
encargo. A prevalência dos controles for-
mais, a pretexto de legalidade estrita, con-
tenção da discricionariedade, impessoali-
dade etc., faz grande sentido em contextos 
de superação do trato patrimonial da coisa 
pública, como, aliás, era o período consti-

O cidadão que delega poder ao Estado, para 
que ele aja em seu nome e “resolva” suas 
demandas, precisa compreender que o 
alcance satisfatório dos resultados não é 
consequência imediata do cumprimento da 
lei, tampouco de decisões judiciais que bus-

Soluções normativas universais, 
abstratas e apriorísticas, se 

aplicadas sem o devido cuidado 
da sua contextualização e 
reflexão sobre os cidadãos 

afetados, produzem resultados 
injustos e, paradoxalmente, 

inefetivos.

quem sua eficácia. A vigilância da cidadania 
atenta integra e induz ativamente o processo 
de maior transparência e efetividade da 
ação governamental em prol da máxima 
eficácia dos direitos fundamentais.

Eis que emerge o complexo e necessário 
tema da finalidade, de como alcançá-la, a 
que custo e dentro de qual dinâmica que 
lhe confira legitimidade. Nova tragédia? 
Certamente aqui também não se abrem 
aos nossos pés caminhos prontos e sim-
ples.

O primeiro passo para a compreensão de 
todo esse imbróglio é, pois, reconhecer 
nossas sérias dificuldades de, paradoxal-
mente, compreendê-lo. Precisamos, nesse 
sentido, assumir como limitadas quais-
quer soluções aparentemente universais, 
abstratas e apriorísticas. Isso porque polí-
ticas públicas relativas à efetividade de 
direitos fundamentais como os da saúde e 
da educação reclamam escolhas feitas 
dinâmica e diuturnamente no curso do 
seu processo de formulação, implementa-
ção e avaliação, à luz das nuances e dos 
interesses envolvidos contextualmente 
ali.

A título de exemplo pedagógico, é interes-
sante retomarmos a longa trajetória de 
fixação do dever de gasto mínimo em edu-
cação, que remonta à Constituição Repu-
blicana de 1934. Passados mais de 80 (oiten-
ta) anos de tal regime de piso constitucional 
de gastos públicos no setor, o direito à educa-
ção no Brasil ainda carece de efetividade, 
sobretudo quando consideramos que o 
desafio da oferta em caráter universal da 
educação básica obrigatória para as crian-
ças e adolescentes de 4 a 17 anos deve se 
realizar – concomitantemente – com o 
dever de observância a um padrão mínimo 
de qualidade.

Gastar bem nesse setor requer esforços de 
construção coletiva e enraizamento das 
soluções nas realidades a que se destinam, 
o que implica coordenação de ações e diá-
logo permanente entre agentes públicos 

responsáveis, pais, alunos e instâncias de 
controle.

Nosso deficit – seja na educação que conta 
com piso constitucional de gasto há tantas 
décadas, seja na saúde que teve sua vincu-
lação orçamentária oriunda das receitas 
do Orçamento da Seguridade Social e do 
dever de gasto mínimo fixado a partir da 
EC 29/2000, seja, enfim, nas demais políti-
cas públicas – consiste na falta de diagnós-
tico tópico dos problemas, para cujo 
enfrentamento as respostas sejam refleti-
das e debatidas socialmente na forma das 
leis do ciclo orçamentário.

Todavia, ausentamo-nos de compreender 
o que é necessário fazer e delegamos às 
vinculações de gasto mínimo e de teto 
fiscal ex ante, aos controles formais, ao 
arranjo federativo que padroniza nacio-
nalmente soluções a pretexto de reduzir a 
complexidade, como se tais caminhos nos 
conduzissem automaticamente ao campo 
do gasto de qualidade.

Há muita ingenuidade e um tanto de inér-
cia preguiçosa nessa nossa forma cultural 
de agir: soluções normativas universais, 
abstratas e apriorísticas, se aplicadas sem 
o devido cuidado da sua contextualização 
e reflexão sobre os cidadãos afetados, pro-
duzem resultados injustos e, paradoxal-
mente, inefetivos.

Este é o estágio atual do debate sobre o 
controle da qualidade do gasto público 
como um todo e, especial, em saúde e edu-
cação no país: deficit de planejamento sufi-
ciente, que, por seu turno, implica execu-
ção desidiosa de regras padronizadas, cujo 
controle formal encerra esse ciclo pobre 
de reflexão sobre onde queremos chegar.

Não há coerência ao longo do tempo entre 
o conteúdo dos sucessivos instrumentos 
de planejamento estatal e a sua ação práti-
ca, tampouco o controle é capaz de retroa-
limentar o planejamento, já que muito 
precariamente aquele orienta a esse sobre 
como aprimorar seus deficits de compre-
ensão e cobertura.

Assim superpostas as mazelas, vemos um 
perfil de gestor, que se revela como um 
contínuo gerador de respostas de curto 
fôlego, para problemas longevos, como 
que mitigando o incêndio daquele dia, de 
modo a não enfrentar suas causas, apenas 
remediando suas consequências opaca-
mente.

Desse modo e apenas para fins de paroxis-
mo analítico, o cenário pode ser reduzido à 
grosseira simplificação, segundo a qual a 
gestão pública brasileira atende aos con-
troles formais (mesmo quando promete 
ajuste fiscal severo) como se fora o bastan-
te e oferta à sociedade um manejo de solu-
ções fundadas na metodologia primária de 
tentativa e erro.

Sem incorporação de aprendizagem e sem 
continuidade dos serviços públicos, vive-
mos – a cada mudança de mandatário elei-
toral – esforços caudalosos de começar o 
que já estava em curso, porque não sabe-
mos fazer correções intermediárias e apri-
morar planos que alcancem mais de um 
mandato eletivo.

Precisamos adotar estratégias de compa-
ração de indicadores dentro e fora do país, 
atrair lições de sistemas bem-sucedidos 
para replicá-las na medida do possível, 
bem como depurar práticas de gestão 
reconhecidamente ineptas. Aprender cor-
rigindo, comparando, enfim, buscando 
melhor compreender, para só então 
propor soluções mais densas e, por óbvio, 
mais atentas à realidade em que serão apli-
cadas.

Ora, tentar e errar sucessivas vezes, trafe-
gando de um extremo a outro no trato do 
interesse público, no cumprimento seleti-
vo da Constituição de 1988 e no manejo de 
recursos sabidamente escassos não é uma 

questão com a qual possamos nos acomo-
dar. A coerência e a responsabilidade tem-
poralmente estendida2 das políticas públi-
cas reclamam de nós, ao menos, maior 
apreço pelo caráter autovinculante do pla-
nejamento, pela execução aderente ao pla-
nejado e pelo controle reflexivo de como 
superar os erros, para neles não voltarmos 
a incorrer.

Gasto público de qualidade, sob esse prisma 
de análise, significa gasto bem planejado, 
cuja execução se revele aderente às estimati-
vas de custo e resultado, sem prejuízo da 
obediência aos demais filtros de conformida-
de com o ordenamento. Dito de forma 
ainda mais direta, gasto adequado é aquele 
que é resolutivo em face do problema que 
lhe justificou a realização. Mas para sabê-
-lo resolutivo, o próprio problema há de 
estar bem delineado e suas rotas de 
enfrentamento deverão ter sido intensa-
mente analisadas, sob pena de voltarmos 
ao ciclo vicioso de não termos clareza 
sobre o que fazer para não repetirmos os 
erros do passado.

Aqui chegamos e nos confrontamos com 
uma constatação que nos impacta e nos 
conclama institucionalmente no âmbito 
do controle da Administração Pública. Eis 
a razão pela qual nos permitimos conduzir 
o debate a uma inflexão vigorosa, mas 
agora já em sede de linhas conclusivas.

Somos corresponsáveis – no âmbito do 
Ministério Público brasileiro – pelo cenário 
em que nos encontramos, tanto pelo muito 
que já avançamos, mas também pelo quanto 
ainda precisamos construir coletivamente 
em busca da responsabilidade estendida no 
ciclo das políticas públicas.

Se há no ordenamento pátrio um conjunto 
de órgãos com atribuições que, cotidiana e 
dinamicamente, é capaz de aferir o fluxo 
do planejamento e sua execução conso-
nante com a busca de soluções efetivas 
para os problemas da sociedade, à luz do 
ciclo orçamentário, bem como à luz da 
avaliação dos mais diversos atos de gestão, 
tal arranjo reside nos sistemas de controle 
interno e externo a que referem os arts. 71 
e 74, assim como na tutela da ordem jurí-
dica e dos interesses sociais, tal como defi-
nido no art. 127, todos da CR/1988.

O lócus adequado para falar em controle 
de políticas públicas e avaliação da quali-
dade do gasto público necessariamente se 
assenta na interface entre os diversos 
fluxos de controle (interno, externo, social 
e judicial).

Enquanto não formos mais incisivos no 
controle do planejamento insuficiente e da 
falta de estruturas de controle interno 
capazes de avaliar os resultados dos pro-
gramas elaborados, continuaremos diante 
de gestores infantilizados pela obediência 
meramente formal e, por isso, simbólica a 
ditames legais.

O ciclo tende a se reproduzir de forma 
viciosa e falaciosa, enredando-nos, sobre-
maneira em um baixo nível de efetividade 
das políticas públicas e do próprio papel 
constitucional do controle da Administra-
ção Pública.

Para avançarmos, precisamos assumir 
nosso escopo pedagógico de retroalimentar 
o planejamento acerca das suas falhas e 
insuficiências, devolvendo ao gestor o peso 
da sua responsabilidade pelo planejamento 
suficiente e pelo controle interno que reflita 
o alcance do que foi executado, diante do que 
propusera à sociedade, na forma das suas 
leis orçamentárias.

Ora, o ponto nodal, verdadeiro eixo crítico 
da qualidade e efetividade do gasto públi-
co em saúde e educação passa, necessaria-
mente, pela exigência de que os planos 
estatais, sobretudo as leis do ciclo orça-
mentário contenham indicadores da sua 
consecução, atrelados a metas quantitati-
vas de bens, serviços, obras e cidadãos 
atendidos, o que, por seu turno, implica 
estimativa de custo unitário e global.

Uma vez, assim, formulado, devemos 
assumir tal planejamento como vinculan-
te para o gestor, na medida em que sua 
execução parcial ou inexecução requer 
motivação consistente, porquanto con-
sentânea com os fatos que intervieram em 
sua rota.

Assim o controle, além de ser um teste de 
conformidade com o ordenamento pátrio, 
cada vez mais assumirá a feição de checa-
gem de aderência entre, de um lado, o pla-
nejado e o executado e, de outro, entre o 
planejado e a sua suficiência com a reali-
dade conflituosa sobre a qual ele incidiu.

Não há receita fácil, nem solução milagro-
sa. O caminho não passa pela substituição 
do gestor ou do legislador pelos órgãos de 
controle, tampouco pelo Ministério Públi-
co, mas por sua progressiva responsabili-
zação intertemporal, em busca de maior 
coerência entre seu diálogo com a socieda-
de e os resultados dos programas que lhe 
foram afiançados como capazes de resol-
ver aqueles problemas eleitos circunstan-
cialmente como prioritários.

Essa é a força pedagógica de todas as ins-
tâncias de controle, ao devolverem, tanto 
quanto possível, para a sociedade o papel 
de avaliar o curso da ação governamental. 
A melhor e mais viável forma de fazê-lo, 
sob o pálio do Estado Democrático de 
Direito, reside nessa busca pela máxima 
efetividade do ciclo orçamentário como o 
eixo garantidor dos direitos fundamentais.

É, em suma, por dentro da legalidade do 
ciclo orçamentário que se abre o caminho 
do controle de políticas públicas e, por via 

É importante, contudo, assumir essa pre-
missa, até para que não percamos de vista 
o esforço pedagógico de devolver ao gestor 
a responsabilidade inadiável de planejar e 
executar bem o enfrentamento dos pro-
blemas sociais sob sua alçada. Assim como 
precisamos devolver para a sociedade o 
quanto lhe cabe de compreensão do cará-
ter limitado e contingente das escolhas 
democráticas feitas e executadas em seu 
nome, já que não é possível resolver tudo, 
de uma vez por todas, ao mesmo tempo e 
para todos.

tuinte de 1987 no Brasil. Mas a condição 
da obediência formal à estrita legalidade, 
embora necessária, não é suficiente para, 
ao longo do tempo, promover aquele equi-
líbrio entre meios e fins que justificam a 
atividade de administrar interesse alheio.

O dilema é que a pluralidade de controles 
de meios e formalidades tende, no médio 
prazo, a nos conduzir a mais procedimen-
tos formais por serem controlados e mais 
instâncias de rechecagem. Por outro lado, 
não podemos admitir que os fins justifi-
quem a adoção de quaisquer meios, por 
mais ilegítimos que eles sejam.

Para além desse impasse, fato é que nossa 
indolência pós-Constituição de 1988 nos 
leva à cômoda e ingênua crença de que 
bastam mais leis, tetos fiscais lineares e 
mais controles formais do seu cumpri-
mento igualmente formal para que tudo se 
resolva.

Igual perspectiva se aplica aos gastos 
governamentais em ações e serviços 
públicos de saúde, sobretudo no desequili-
brado fluxo de despesas com atendimento 
hospitalar (tratamento da doença) em face 
da primazia da atenção primária em saúde 
(prevenção e promoção da saúde). Disso é 
reflexo a própria judicialização, que tem 
sido referida, sobretudo, a demandas indi-
viduais, embora ela traga indícios sobre a 
insuficiência do grau de cobertura e da 
qualidade dos serviços do Sistema Único 
de Saúde.

Daí decorre o segundo passo: para proble-
mas realmente complexos e estruturais, as 
respostas hão de considerar as circunstân-
cias contextuais em que hão de incidir. 
Dito de outro modo, precisamos mitigar 
um pouco o fetiche das soluções jurídicas 
criadas em âmbito nacional e controladas 
como se o mérito delas fosse uma questão 
de fiel obediência à receita uniforme e 
padrão.

Melhor seria se os planejamentos inter-
temporais de cada ente da federação 
fossem bem formulados, diante de diag-
nósticos atentos às suas respectivas reali-
dades e demandas sociais, para que, assim, 
pudessem ser lidos e, por conseguinte, 
avaliada a conformidade e a efetividade da 
sua execução.

de consequência, da qualidade do gasto 
público. Esse que é o único roteiro, de fato, 
capaz de promover a máxima eficácia dos 
direitos fundamentais à saúde e à educa-
ção, conforme a alocação constitucional-
mente adequada dos seus corresponden-
tes gastos mínimos.

Em tempos de esvaziamento e revisão do 
dever de progressividade na oferta dos 
direitos fundamentais à saúde e à educa-
ção, como o que se sucede com o “Novo 
Regime Fiscal”, inscrito no Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias da 
Constituição de 1988 pela Emenda nº 
95/2016, o controle do ciclo orçamentário 
e da sua instrumentalidade constitutiva 
na efetividade dos direitos sociais se 
revela, nesse sentido, como a última fron-
teira de contenção do risco de retrocesso e 
dos arbítrios.
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No controle de políticas públicas e em 
tempos de severa crise fiscal, notadamen-
te após a promulgação da Emenda nº 
95/2016, que trata do “Novo Regime 
Fiscal” e impõe teto fiscal global para as 
despesas primárias da União, nenhum 
desafio é mais contemporâneo, a despeito 
de antigo, quanto o da qualidade do gasto 
público, sobretudo na seara dos gastos 
mínimos em saúde e educação. Combate à 
corrupção e vinculações orçamentárias 
são temas acessórios àquele, pois a defici-
ência na sua apreensão amplifica as fragi-
lidades e sobrecarrega as demandas insti-
tucionais em face da defesa fragmentada 
da probidade e da legalidade.

Aprender a gastar bem é mais importante, a 
médio e longo prazo, do que punir quem 
gasta mal, muito embora ambas as tarefas 
sejam reciprocamente relacionadas e inter-
dependentes. Mas o que é gasto de qualida-
de? Como avaliá-lo? Quais são as variáveis 
que integram a adjetivação “de qualidade”? 
Exemplos banais poderiam ser aqui 
inicialmente arrolados para indicar, 
dentre outros critérios, o tempo de conse-
cução do objeto da despesa (rápido/ demo-
rado), o custo-benefício (barato/caro), a 
incorporação de novas tecnologias (mo-
derno/ tradicional), sem falar na satisfa-
ção, ou não, dos destinatários da ação 
governamental com a sua fruição (efetivo/ 
inefetivo).

Ocorre, contudo, que não há respostas 
universais, abstratas e prévias para o difí-
cil desafio de incorporar a qualidade do 
gasto público como parâmetro que se soma 
à sua legalidade e aos demais filtros de 
tutela da indisponibilidade do interesse 
público pelo particular que o administra.

Se soubéssemos coletivamente avaliar 
programas, mensurando seus resultados 
em face dos seus custos e contrastando 
planejado em face do realizado, teríamos 
maior transparência, eficiência e efetivi-
dade no trato dos recursos públicos. O 
caráter trágico1 de tal constatação reside 
no fato de que, a despeito de parecer sim-
ples no campo do discurso abstrato, com-
plexo é operacionalizá-la no mundo da 
vida em sociedade.

Ora, o desafio é o de superar soluções apa-
rentemente fáceis (inclusive a de um teto 
fiscal referido à mera correção monetária 
do patamar de despesas primárias do ano 
anterior) e que, por isso mesmo, geram 
perdas para o processo democrático ao 
infantilizar o gestor, simplificar a dinâmi-
ca do controle e substituir o cidadão como 
o principal agente de pressão por mudan-
ças sociais em todas as instâncias compe-
tentes.

Dito de outro modo, os tempos atuais 
reclamam mudança de mirada para ree-
quilibrar – legitimamente – a relação entre 
meios e fins no controle da ação estatal e, 
em especial, das políticas públicas a seu 
encargo. A prevalência dos controles for-
mais, a pretexto de legalidade estrita, con-
tenção da discricionariedade, impessoali-
dade etc., faz grande sentido em contextos 
de superação do trato patrimonial da coisa 
pública, como, aliás, era o período consti-

O cidadão que delega poder ao Estado, para 
que ele aja em seu nome e “resolva” suas 
demandas, precisa compreender que o 
alcance satisfatório dos resultados não é 
consequência imediata do cumprimento da 
lei, tampouco de decisões judiciais que bus-

Precisamos adotar estratégias de 
comparação de indicadores 
dentro e fora do país, atrair 

lições de sistemas bem-sucedidos 
para replicá-las na medida do 
possível, bem como depurar 

práticas de gestão 
reconhecidamente ineptas.

quem sua eficácia. A vigilância da cidadania 
atenta integra e induz ativamente o processo 
de maior transparência e efetividade da 
ação governamental em prol da máxima 
eficácia dos direitos fundamentais.

Eis que emerge o complexo e necessário 
tema da finalidade, de como alcançá-la, a 
que custo e dentro de qual dinâmica que 
lhe confira legitimidade. Nova tragédia? 
Certamente aqui também não se abrem 
aos nossos pés caminhos prontos e sim-
ples.

O primeiro passo para a compreensão de 
todo esse imbróglio é, pois, reconhecer 
nossas sérias dificuldades de, paradoxal-
mente, compreendê-lo. Precisamos, nesse 
sentido, assumir como limitadas quais-
quer soluções aparentemente universais, 
abstratas e apriorísticas. Isso porque polí-
ticas públicas relativas à efetividade de 
direitos fundamentais como os da saúde e 
da educação reclamam escolhas feitas 
dinâmica e diuturnamente no curso do 
seu processo de formulação, implementa-
ção e avaliação, à luz das nuances e dos 
interesses envolvidos contextualmente 
ali.

A título de exemplo pedagógico, é interes-
sante retomarmos a longa trajetória de 
fixação do dever de gasto mínimo em edu-
cação, que remonta à Constituição Repu-
blicana de 1934. Passados mais de 80 (oiten-
ta) anos de tal regime de piso constitucional 
de gastos públicos no setor, o direito à educa-
ção no Brasil ainda carece de efetividade, 
sobretudo quando consideramos que o 
desafio da oferta em caráter universal da 
educação básica obrigatória para as crian-
ças e adolescentes de 4 a 17 anos deve se 
realizar – concomitantemente – com o 
dever de observância a um padrão mínimo 
de qualidade.

Gastar bem nesse setor requer esforços de 
construção coletiva e enraizamento das 
soluções nas realidades a que se destinam, 
o que implica coordenação de ações e diá-
logo permanente entre agentes públicos 

responsáveis, pais, alunos e instâncias de 
controle.

Nosso deficit – seja na educação que conta 
com piso constitucional de gasto há tantas 
décadas, seja na saúde que teve sua vincu-
lação orçamentária oriunda das receitas 
do Orçamento da Seguridade Social e do 
dever de gasto mínimo fixado a partir da 
EC 29/2000, seja, enfim, nas demais políti-
cas públicas – consiste na falta de diagnós-
tico tópico dos problemas, para cujo 
enfrentamento as respostas sejam refleti-
das e debatidas socialmente na forma das 
leis do ciclo orçamentário.

Todavia, ausentamo-nos de compreender 
o que é necessário fazer e delegamos às 
vinculações de gasto mínimo e de teto 
fiscal ex ante, aos controles formais, ao 
arranjo federativo que padroniza nacio-
nalmente soluções a pretexto de reduzir a 
complexidade, como se tais caminhos nos 
conduzissem automaticamente ao campo 
do gasto de qualidade.

Há muita ingenuidade e um tanto de inér-
cia preguiçosa nessa nossa forma cultural 
de agir: soluções normativas universais, 
abstratas e apriorísticas, se aplicadas sem 
o devido cuidado da sua contextualização 
e reflexão sobre os cidadãos afetados, pro-
duzem resultados injustos e, paradoxal-
mente, inefetivos.

Este é o estágio atual do debate sobre o 
controle da qualidade do gasto público 
como um todo e, especial, em saúde e edu-
cação no país: deficit de planejamento sufi-
ciente, que, por seu turno, implica execu-
ção desidiosa de regras padronizadas, cujo 
controle formal encerra esse ciclo pobre 
de reflexão sobre onde queremos chegar.

Não há coerência ao longo do tempo entre 
o conteúdo dos sucessivos instrumentos 
de planejamento estatal e a sua ação práti-
ca, tampouco o controle é capaz de retroa-
limentar o planejamento, já que muito 
precariamente aquele orienta a esse sobre 
como aprimorar seus deficits de compre-
ensão e cobertura.

Assim superpostas as mazelas, vemos um 
perfil de gestor, que se revela como um 
contínuo gerador de respostas de curto 
fôlego, para problemas longevos, como 
que mitigando o incêndio daquele dia, de 
modo a não enfrentar suas causas, apenas 
remediando suas consequências opaca-
mente.

Desse modo e apenas para fins de paroxis-
mo analítico, o cenário pode ser reduzido à 
grosseira simplificação, segundo a qual a 
gestão pública brasileira atende aos con-
troles formais (mesmo quando promete 
ajuste fiscal severo) como se fora o bastan-
te e oferta à sociedade um manejo de solu-
ções fundadas na metodologia primária de 
tentativa e erro.

Sem incorporação de aprendizagem e sem 
continuidade dos serviços públicos, vive-
mos – a cada mudança de mandatário elei-
toral – esforços caudalosos de começar o 
que já estava em curso, porque não sabe-
mos fazer correções intermediárias e apri-
morar planos que alcancem mais de um 
mandato eletivo.

Precisamos adotar estratégias de compa-
ração de indicadores dentro e fora do país, 
atrair lições de sistemas bem-sucedidos 
para replicá-las na medida do possível, 
bem como depurar práticas de gestão 
reconhecidamente ineptas. Aprender cor-
rigindo, comparando, enfim, buscando 
melhor compreender, para só então 
propor soluções mais densas e, por óbvio, 
mais atentas à realidade em que serão apli-
cadas.

Ora, tentar e errar sucessivas vezes, trafe-
gando de um extremo a outro no trato do 
interesse público, no cumprimento seleti-
vo da Constituição de 1988 e no manejo de 
recursos sabidamente escassos não é uma 

questão com a qual possamos nos acomo-
dar. A coerência e a responsabilidade tem-
poralmente estendida2 das políticas públi-
cas reclamam de nós, ao menos, maior 
apreço pelo caráter autovinculante do pla-
nejamento, pela execução aderente ao pla-
nejado e pelo controle reflexivo de como 
superar os erros, para neles não voltarmos 
a incorrer.

Gasto público de qualidade, sob esse prisma 
de análise, significa gasto bem planejado, 
cuja execução se revele aderente às estimati-
vas de custo e resultado, sem prejuízo da 
obediência aos demais filtros de conformida-
de com o ordenamento. Dito de forma 
ainda mais direta, gasto adequado é aquele 
que é resolutivo em face do problema que 
lhe justificou a realização. Mas para sabê-
-lo resolutivo, o próprio problema há de 
estar bem delineado e suas rotas de 
enfrentamento deverão ter sido intensa-
mente analisadas, sob pena de voltarmos 
ao ciclo vicioso de não termos clareza 
sobre o que fazer para não repetirmos os 
erros do passado.

Aqui chegamos e nos confrontamos com 
uma constatação que nos impacta e nos 
conclama institucionalmente no âmbito 
do controle da Administração Pública. Eis 
a razão pela qual nos permitimos conduzir 
o debate a uma inflexão vigorosa, mas 
agora já em sede de linhas conclusivas.

Somos corresponsáveis – no âmbito do 
Ministério Público brasileiro – pelo cenário 
em que nos encontramos, tanto pelo muito 
que já avançamos, mas também pelo quanto 
ainda precisamos construir coletivamente 
em busca da responsabilidade estendida no 
ciclo das políticas públicas.

Se há no ordenamento pátrio um conjunto 
de órgãos com atribuições que, cotidiana e 
dinamicamente, é capaz de aferir o fluxo 
do planejamento e sua execução conso-
nante com a busca de soluções efetivas 
para os problemas da sociedade, à luz do 
ciclo orçamentário, bem como à luz da 
avaliação dos mais diversos atos de gestão, 
tal arranjo reside nos sistemas de controle 
interno e externo a que referem os arts. 71 
e 74, assim como na tutela da ordem jurí-
dica e dos interesses sociais, tal como defi-
nido no art. 127, todos da CR/1988.

O lócus adequado para falar em controle 
de políticas públicas e avaliação da quali-
dade do gasto público necessariamente se 
assenta na interface entre os diversos 
fluxos de controle (interno, externo, social 
e judicial).

Enquanto não formos mais incisivos no 
controle do planejamento insuficiente e da 
falta de estruturas de controle interno 
capazes de avaliar os resultados dos pro-
gramas elaborados, continuaremos diante 
de gestores infantilizados pela obediência 
meramente formal e, por isso, simbólica a 
ditames legais.

O ciclo tende a se reproduzir de forma 
viciosa e falaciosa, enredando-nos, sobre-
maneira em um baixo nível de efetividade 
das políticas públicas e do próprio papel 
constitucional do controle da Administra-
ção Pública.

Para avançarmos, precisamos assumir 
nosso escopo pedagógico de retroalimentar 
o planejamento acerca das suas falhas e 
insuficiências, devolvendo ao gestor o peso 
da sua responsabilidade pelo planejamento 
suficiente e pelo controle interno que reflita 
o alcance do que foi executado, diante do que 
propusera à sociedade, na forma das suas 
leis orçamentárias.

Ora, o ponto nodal, verdadeiro eixo crítico 
da qualidade e efetividade do gasto públi-
co em saúde e educação passa, necessaria-
mente, pela exigência de que os planos 
estatais, sobretudo as leis do ciclo orça-
mentário contenham indicadores da sua 
consecução, atrelados a metas quantitati-
vas de bens, serviços, obras e cidadãos 
atendidos, o que, por seu turno, implica 
estimativa de custo unitário e global.

Uma vez, assim, formulado, devemos 
assumir tal planejamento como vinculan-
te para o gestor, na medida em que sua 
execução parcial ou inexecução requer 
motivação consistente, porquanto con-
sentânea com os fatos que intervieram em 
sua rota.

Assim o controle, além de ser um teste de 
conformidade com o ordenamento pátrio, 
cada vez mais assumirá a feição de checa-
gem de aderência entre, de um lado, o pla-
nejado e o executado e, de outro, entre o 
planejado e a sua suficiência com a reali-
dade conflituosa sobre a qual ele incidiu.

Não há receita fácil, nem solução milagro-
sa. O caminho não passa pela substituição 
do gestor ou do legislador pelos órgãos de 
controle, tampouco pelo Ministério Públi-
co, mas por sua progressiva responsabili-
zação intertemporal, em busca de maior 
coerência entre seu diálogo com a socieda-
de e os resultados dos programas que lhe 
foram afiançados como capazes de resol-
ver aqueles problemas eleitos circunstan-
cialmente como prioritários.

Essa é a força pedagógica de todas as ins-
tâncias de controle, ao devolverem, tanto 
quanto possível, para a sociedade o papel 
de avaliar o curso da ação governamental. 
A melhor e mais viável forma de fazê-lo, 
sob o pálio do Estado Democrático de 
Direito, reside nessa busca pela máxima 
efetividade do ciclo orçamentário como o 
eixo garantidor dos direitos fundamentais.

É, em suma, por dentro da legalidade do 
ciclo orçamentário que se abre o caminho 
do controle de políticas públicas e, por via 

É importante, contudo, assumir essa pre-
missa, até para que não percamos de vista 
o esforço pedagógico de devolver ao gestor 
a responsabilidade inadiável de planejar e 
executar bem o enfrentamento dos pro-
blemas sociais sob sua alçada. Assim como 
precisamos devolver para a sociedade o 
quanto lhe cabe de compreensão do cará-
ter limitado e contingente das escolhas 
democráticas feitas e executadas em seu 
nome, já que não é possível resolver tudo, 
de uma vez por todas, ao mesmo tempo e 
para todos.

2 Tal debate pode ser aprofundado em STARK, David; BRUSZT, Laszlo. ENABLING CONSTRAINTS: fontes institucionais de coerência nas 
políticas públicas no pós-socialismo. Revista Brasileira de Ciências Sociais., São Paulo , v. 13, n. 36, Feb. 1998. Available from: <http://www.scie-
lo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69091998000100002&lng=en&nrm=iso>. Access on 11 May 2015. <http://dx.doi.or-
g/10.1590/S0102-69091998000100002>.

tuinte de 1987 no Brasil. Mas a condição 
da obediência formal à estrita legalidade, 
embora necessária, não é suficiente para, 
ao longo do tempo, promover aquele equi-
líbrio entre meios e fins que justificam a 
atividade de administrar interesse alheio.

O dilema é que a pluralidade de controles 
de meios e formalidades tende, no médio 
prazo, a nos conduzir a mais procedimen-
tos formais por serem controlados e mais 
instâncias de rechecagem. Por outro lado, 
não podemos admitir que os fins justifi-
quem a adoção de quaisquer meios, por 
mais ilegítimos que eles sejam.

Para além desse impasse, fato é que nossa 
indolência pós-Constituição de 1988 nos 
leva à cômoda e ingênua crença de que 
bastam mais leis, tetos fiscais lineares e 
mais controles formais do seu cumpri-
mento igualmente formal para que tudo se 
resolva.

Igual perspectiva se aplica aos gastos 
governamentais em ações e serviços 
públicos de saúde, sobretudo no desequili-
brado fluxo de despesas com atendimento 
hospitalar (tratamento da doença) em face 
da primazia da atenção primária em saúde 
(prevenção e promoção da saúde). Disso é 
reflexo a própria judicialização, que tem 
sido referida, sobretudo, a demandas indi-
viduais, embora ela traga indícios sobre a 
insuficiência do grau de cobertura e da 
qualidade dos serviços do Sistema Único 
de Saúde.

Daí decorre o segundo passo: para proble-
mas realmente complexos e estruturais, as 
respostas hão de considerar as circunstân-
cias contextuais em que hão de incidir. 
Dito de outro modo, precisamos mitigar 
um pouco o fetiche das soluções jurídicas 
criadas em âmbito nacional e controladas 
como se o mérito delas fosse uma questão 
de fiel obediência à receita uniforme e 
padrão.

Melhor seria se os planejamentos inter-
temporais de cada ente da federação 
fossem bem formulados, diante de diag-
nósticos atentos às suas respectivas reali-
dades e demandas sociais, para que, assim, 
pudessem ser lidos e, por conseguinte, 
avaliada a conformidade e a efetividade da 
sua execução.

de consequência, da qualidade do gasto 
público. Esse que é o único roteiro, de fato, 
capaz de promover a máxima eficácia dos 
direitos fundamentais à saúde e à educa-
ção, conforme a alocação constitucional-
mente adequada dos seus corresponden-
tes gastos mínimos.

Em tempos de esvaziamento e revisão do 
dever de progressividade na oferta dos 
direitos fundamentais à saúde e à educa-
ção, como o que se sucede com o “Novo 
Regime Fiscal”, inscrito no Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias da 
Constituição de 1988 pela Emenda nº 
95/2016, o controle do ciclo orçamentário 
e da sua instrumentalidade constitutiva 
na efetividade dos direitos sociais se 
revela, nesse sentido, como a última fron-
teira de contenção do risco de retrocesso e 
dos arbítrios.
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No controle de políticas públicas e em 
tempos de severa crise fiscal, notadamen-
te após a promulgação da Emenda nº 
95/2016, que trata do “Novo Regime 
Fiscal” e impõe teto fiscal global para as 
despesas primárias da União, nenhum 
desafio é mais contemporâneo, a despeito 
de antigo, quanto o da qualidade do gasto 
público, sobretudo na seara dos gastos 
mínimos em saúde e educação. Combate à 
corrupção e vinculações orçamentárias 
são temas acessórios àquele, pois a defici-
ência na sua apreensão amplifica as fragi-
lidades e sobrecarrega as demandas insti-
tucionais em face da defesa fragmentada 
da probidade e da legalidade.

Aprender a gastar bem é mais importante, a 
médio e longo prazo, do que punir quem 
gasta mal, muito embora ambas as tarefas 
sejam reciprocamente relacionadas e inter-
dependentes. Mas o que é gasto de qualida-
de? Como avaliá-lo? Quais são as variáveis 
que integram a adjetivação “de qualidade”? 
Exemplos banais poderiam ser aqui 
inicialmente arrolados para indicar, 
dentre outros critérios, o tempo de conse-
cução do objeto da despesa (rápido/ demo-
rado), o custo-benefício (barato/caro), a 
incorporação de novas tecnologias (mo-
derno/ tradicional), sem falar na satisfa-
ção, ou não, dos destinatários da ação 
governamental com a sua fruição (efetivo/ 
inefetivo).

Ocorre, contudo, que não há respostas 
universais, abstratas e prévias para o difí-
cil desafio de incorporar a qualidade do 
gasto público como parâmetro que se soma 
à sua legalidade e aos demais filtros de 
tutela da indisponibilidade do interesse 
público pelo particular que o administra.

Se soubéssemos coletivamente avaliar 
programas, mensurando seus resultados 
em face dos seus custos e contrastando 
planejado em face do realizado, teríamos 
maior transparência, eficiência e efetivi-
dade no trato dos recursos públicos. O 
caráter trágico1 de tal constatação reside 
no fato de que, a despeito de parecer sim-
ples no campo do discurso abstrato, com-
plexo é operacionalizá-la no mundo da 
vida em sociedade.

Ora, o desafio é o de superar soluções apa-
rentemente fáceis (inclusive a de um teto 
fiscal referido à mera correção monetária 
do patamar de despesas primárias do ano 
anterior) e que, por isso mesmo, geram 
perdas para o processo democrático ao 
infantilizar o gestor, simplificar a dinâmi-
ca do controle e substituir o cidadão como 
o principal agente de pressão por mudan-
ças sociais em todas as instâncias compe-
tentes.

Dito de outro modo, os tempos atuais 
reclamam mudança de mirada para ree-
quilibrar – legitimamente – a relação entre 
meios e fins no controle da ação estatal e, 
em especial, das políticas públicas a seu 
encargo. A prevalência dos controles for-
mais, a pretexto de legalidade estrita, con-
tenção da discricionariedade, impessoali-
dade etc., faz grande sentido em contextos 
de superação do trato patrimonial da coisa 
pública, como, aliás, era o período consti-

O cidadão que delega poder ao Estado, para 
que ele aja em seu nome e “resolva” suas 
demandas, precisa compreender que o 
alcance satisfatório dos resultados não é 
consequência imediata do cumprimento da 
lei, tampouco de decisões judiciais que bus-

(...) gasto adequado é aquele que é resolutivo em face do problema 
que lhe justificou a realização.

quem sua eficácia. A vigilância da cidadania 
atenta integra e induz ativamente o processo 
de maior transparência e efetividade da 
ação governamental em prol da máxima 
eficácia dos direitos fundamentais.

Eis que emerge o complexo e necessário 
tema da finalidade, de como alcançá-la, a 
que custo e dentro de qual dinâmica que 
lhe confira legitimidade. Nova tragédia? 
Certamente aqui também não se abrem 
aos nossos pés caminhos prontos e sim-
ples.

O primeiro passo para a compreensão de 
todo esse imbróglio é, pois, reconhecer 
nossas sérias dificuldades de, paradoxal-
mente, compreendê-lo. Precisamos, nesse 
sentido, assumir como limitadas quais-
quer soluções aparentemente universais, 
abstratas e apriorísticas. Isso porque polí-
ticas públicas relativas à efetividade de 
direitos fundamentais como os da saúde e 
da educação reclamam escolhas feitas 
dinâmica e diuturnamente no curso do 
seu processo de formulação, implementa-
ção e avaliação, à luz das nuances e dos 
interesses envolvidos contextualmente 
ali.

A título de exemplo pedagógico, é interes-
sante retomarmos a longa trajetória de 
fixação do dever de gasto mínimo em edu-
cação, que remonta à Constituição Repu-
blicana de 1934. Passados mais de 80 (oiten-
ta) anos de tal regime de piso constitucional 
de gastos públicos no setor, o direito à educa-
ção no Brasil ainda carece de efetividade, 
sobretudo quando consideramos que o 
desafio da oferta em caráter universal da 
educação básica obrigatória para as crian-
ças e adolescentes de 4 a 17 anos deve se 
realizar – concomitantemente – com o 
dever de observância a um padrão mínimo 
de qualidade.

Gastar bem nesse setor requer esforços de 
construção coletiva e enraizamento das 
soluções nas realidades a que se destinam, 
o que implica coordenação de ações e diá-
logo permanente entre agentes públicos 

responsáveis, pais, alunos e instâncias de 
controle.

Nosso deficit – seja na educação que conta 
com piso constitucional de gasto há tantas 
décadas, seja na saúde que teve sua vincu-
lação orçamentária oriunda das receitas 
do Orçamento da Seguridade Social e do 
dever de gasto mínimo fixado a partir da 
EC 29/2000, seja, enfim, nas demais políti-
cas públicas – consiste na falta de diagnós-
tico tópico dos problemas, para cujo 
enfrentamento as respostas sejam refleti-
das e debatidas socialmente na forma das 
leis do ciclo orçamentário.

Todavia, ausentamo-nos de compreender 
o que é necessário fazer e delegamos às 
vinculações de gasto mínimo e de teto 
fiscal ex ante, aos controles formais, ao 
arranjo federativo que padroniza nacio-
nalmente soluções a pretexto de reduzir a 
complexidade, como se tais caminhos nos 
conduzissem automaticamente ao campo 
do gasto de qualidade.

Há muita ingenuidade e um tanto de inér-
cia preguiçosa nessa nossa forma cultural 
de agir: soluções normativas universais, 
abstratas e apriorísticas, se aplicadas sem 
o devido cuidado da sua contextualização 
e reflexão sobre os cidadãos afetados, pro-
duzem resultados injustos e, paradoxal-
mente, inefetivos.

Este é o estágio atual do debate sobre o 
controle da qualidade do gasto público 
como um todo e, especial, em saúde e edu-
cação no país: deficit de planejamento sufi-
ciente, que, por seu turno, implica execu-
ção desidiosa de regras padronizadas, cujo 
controle formal encerra esse ciclo pobre 
de reflexão sobre onde queremos chegar.

Não há coerência ao longo do tempo entre 
o conteúdo dos sucessivos instrumentos 
de planejamento estatal e a sua ação práti-
ca, tampouco o controle é capaz de retroa-
limentar o planejamento, já que muito 
precariamente aquele orienta a esse sobre 
como aprimorar seus deficits de compre-
ensão e cobertura.

Assim superpostas as mazelas, vemos um 
perfil de gestor, que se revela como um 
contínuo gerador de respostas de curto 
fôlego, para problemas longevos, como 
que mitigando o incêndio daquele dia, de 
modo a não enfrentar suas causas, apenas 
remediando suas consequências opaca-
mente.

Desse modo e apenas para fins de paroxis-
mo analítico, o cenário pode ser reduzido à 
grosseira simplificação, segundo a qual a 
gestão pública brasileira atende aos con-
troles formais (mesmo quando promete 
ajuste fiscal severo) como se fora o bastan-
te e oferta à sociedade um manejo de solu-
ções fundadas na metodologia primária de 
tentativa e erro.

Sem incorporação de aprendizagem e sem 
continuidade dos serviços públicos, vive-
mos – a cada mudança de mandatário elei-
toral – esforços caudalosos de começar o 
que já estava em curso, porque não sabe-
mos fazer correções intermediárias e apri-
morar planos que alcancem mais de um 
mandato eletivo.

Precisamos adotar estratégias de compa-
ração de indicadores dentro e fora do país, 
atrair lições de sistemas bem-sucedidos 
para replicá-las na medida do possível, 
bem como depurar práticas de gestão 
reconhecidamente ineptas. Aprender cor-
rigindo, comparando, enfim, buscando 
melhor compreender, para só então 
propor soluções mais densas e, por óbvio, 
mais atentas à realidade em que serão apli-
cadas.

Ora, tentar e errar sucessivas vezes, trafe-
gando de um extremo a outro no trato do 
interesse público, no cumprimento seleti-
vo da Constituição de 1988 e no manejo de 
recursos sabidamente escassos não é uma 

questão com a qual possamos nos acomo-
dar. A coerência e a responsabilidade tem-
poralmente estendida2 das políticas públi-
cas reclamam de nós, ao menos, maior 
apreço pelo caráter autovinculante do pla-
nejamento, pela execução aderente ao pla-
nejado e pelo controle reflexivo de como 
superar os erros, para neles não voltarmos 
a incorrer.

Gasto público de qualidade, sob esse prisma 
de análise, significa gasto bem planejado, 
cuja execução se revele aderente às estimati-
vas de custo e resultado, sem prejuízo da 
obediência aos demais filtros de conformida-
de com o ordenamento. Dito de forma 
ainda mais direta, gasto adequado é aquele 
que é resolutivo em face do problema que 
lhe justificou a realização. Mas para sabê-
-lo resolutivo, o próprio problema há de 
estar bem delineado e suas rotas de 
enfrentamento deverão ter sido intensa-
mente analisadas, sob pena de voltarmos 
ao ciclo vicioso de não termos clareza 
sobre o que fazer para não repetirmos os 
erros do passado.

Aqui chegamos e nos confrontamos com 
uma constatação que nos impacta e nos 
conclama institucionalmente no âmbito 
do controle da Administração Pública. Eis 
a razão pela qual nos permitimos conduzir 
o debate a uma inflexão vigorosa, mas 
agora já em sede de linhas conclusivas.

Somos corresponsáveis – no âmbito do 
Ministério Público brasileiro – pelo cenário 
em que nos encontramos, tanto pelo muito 
que já avançamos, mas também pelo quanto 
ainda precisamos construir coletivamente 
em busca da responsabilidade estendida no 
ciclo das políticas públicas.

Se há no ordenamento pátrio um conjunto 
de órgãos com atribuições que, cotidiana e 
dinamicamente, é capaz de aferir o fluxo 
do planejamento e sua execução conso-
nante com a busca de soluções efetivas 
para os problemas da sociedade, à luz do 
ciclo orçamentário, bem como à luz da 
avaliação dos mais diversos atos de gestão, 
tal arranjo reside nos sistemas de controle 
interno e externo a que referem os arts. 71 
e 74, assim como na tutela da ordem jurí-
dica e dos interesses sociais, tal como defi-
nido no art. 127, todos da CR/1988.

O lócus adequado para falar em controle 
de políticas públicas e avaliação da quali-
dade do gasto público necessariamente se 
assenta na interface entre os diversos 
fluxos de controle (interno, externo, social 
e judicial).

Enquanto não formos mais incisivos no 
controle do planejamento insuficiente e da 
falta de estruturas de controle interno 
capazes de avaliar os resultados dos pro-
gramas elaborados, continuaremos diante 
de gestores infantilizados pela obediência 
meramente formal e, por isso, simbólica a 
ditames legais.

O ciclo tende a se reproduzir de forma 
viciosa e falaciosa, enredando-nos, sobre-
maneira em um baixo nível de efetividade 
das políticas públicas e do próprio papel 
constitucional do controle da Administra-
ção Pública.

Para avançarmos, precisamos assumir 
nosso escopo pedagógico de retroalimentar 
o planejamento acerca das suas falhas e 
insuficiências, devolvendo ao gestor o peso 
da sua responsabilidade pelo planejamento 
suficiente e pelo controle interno que reflita 
o alcance do que foi executado, diante do que 
propusera à sociedade, na forma das suas 
leis orçamentárias.

Ora, o ponto nodal, verdadeiro eixo crítico 
da qualidade e efetividade do gasto públi-
co em saúde e educação passa, necessaria-
mente, pela exigência de que os planos 
estatais, sobretudo as leis do ciclo orça-
mentário contenham indicadores da sua 
consecução, atrelados a metas quantitati-
vas de bens, serviços, obras e cidadãos 
atendidos, o que, por seu turno, implica 
estimativa de custo unitário e global.

Uma vez, assim, formulado, devemos 
assumir tal planejamento como vinculan-
te para o gestor, na medida em que sua 
execução parcial ou inexecução requer 
motivação consistente, porquanto con-
sentânea com os fatos que intervieram em 
sua rota.

Assim o controle, além de ser um teste de 
conformidade com o ordenamento pátrio, 
cada vez mais assumirá a feição de checa-
gem de aderência entre, de um lado, o pla-
nejado e o executado e, de outro, entre o 
planejado e a sua suficiência com a reali-
dade conflituosa sobre a qual ele incidiu.

Não há receita fácil, nem solução milagro-
sa. O caminho não passa pela substituição 
do gestor ou do legislador pelos órgãos de 
controle, tampouco pelo Ministério Públi-
co, mas por sua progressiva responsabili-
zação intertemporal, em busca de maior 
coerência entre seu diálogo com a socieda-
de e os resultados dos programas que lhe 
foram afiançados como capazes de resol-
ver aqueles problemas eleitos circunstan-
cialmente como prioritários.

Essa é a força pedagógica de todas as ins-
tâncias de controle, ao devolverem, tanto 
quanto possível, para a sociedade o papel 
de avaliar o curso da ação governamental. 
A melhor e mais viável forma de fazê-lo, 
sob o pálio do Estado Democrático de 
Direito, reside nessa busca pela máxima 
efetividade do ciclo orçamentário como o 
eixo garantidor dos direitos fundamentais.

É, em suma, por dentro da legalidade do 
ciclo orçamentário que se abre o caminho 
do controle de políticas públicas e, por via 

É importante, contudo, assumir essa pre-
missa, até para que não percamos de vista 
o esforço pedagógico de devolver ao gestor 
a responsabilidade inadiável de planejar e 
executar bem o enfrentamento dos pro-
blemas sociais sob sua alçada. Assim como 
precisamos devolver para a sociedade o 
quanto lhe cabe de compreensão do cará-
ter limitado e contingente das escolhas 
democráticas feitas e executadas em seu 
nome, já que não é possível resolver tudo, 
de uma vez por todas, ao mesmo tempo e 
para todos.

tuinte de 1987 no Brasil. Mas a condição 
da obediência formal à estrita legalidade, 
embora necessária, não é suficiente para, 
ao longo do tempo, promover aquele equi-
líbrio entre meios e fins que justificam a 
atividade de administrar interesse alheio.

O dilema é que a pluralidade de controles 
de meios e formalidades tende, no médio 
prazo, a nos conduzir a mais procedimen-
tos formais por serem controlados e mais 
instâncias de rechecagem. Por outro lado, 
não podemos admitir que os fins justifi-
quem a adoção de quaisquer meios, por 
mais ilegítimos que eles sejam.

Para além desse impasse, fato é que nossa 
indolência pós-Constituição de 1988 nos 
leva à cômoda e ingênua crença de que 
bastam mais leis, tetos fiscais lineares e 
mais controles formais do seu cumpri-
mento igualmente formal para que tudo se 
resolva.

Igual perspectiva se aplica aos gastos 
governamentais em ações e serviços 
públicos de saúde, sobretudo no desequili-
brado fluxo de despesas com atendimento 
hospitalar (tratamento da doença) em face 
da primazia da atenção primária em saúde 
(prevenção e promoção da saúde). Disso é 
reflexo a própria judicialização, que tem 
sido referida, sobretudo, a demandas indi-
viduais, embora ela traga indícios sobre a 
insuficiência do grau de cobertura e da 
qualidade dos serviços do Sistema Único 
de Saúde.

Daí decorre o segundo passo: para proble-
mas realmente complexos e estruturais, as 
respostas hão de considerar as circunstân-
cias contextuais em que hão de incidir. 
Dito de outro modo, precisamos mitigar 
um pouco o fetiche das soluções jurídicas 
criadas em âmbito nacional e controladas 
como se o mérito delas fosse uma questão 
de fiel obediência à receita uniforme e 
padrão.

Melhor seria se os planejamentos inter-
temporais de cada ente da federação 
fossem bem formulados, diante de diag-
nósticos atentos às suas respectivas reali-
dades e demandas sociais, para que, assim, 
pudessem ser lidos e, por conseguinte, 
avaliada a conformidade e a efetividade da 
sua execução.

de consequência, da qualidade do gasto 
público. Esse que é o único roteiro, de fato, 
capaz de promover a máxima eficácia dos 
direitos fundamentais à saúde e à educa-
ção, conforme a alocação constitucional-
mente adequada dos seus corresponden-
tes gastos mínimos.

Em tempos de esvaziamento e revisão do 
dever de progressividade na oferta dos 
direitos fundamentais à saúde e à educa-
ção, como o que se sucede com o “Novo 
Regime Fiscal”, inscrito no Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias da 
Constituição de 1988 pela Emenda nº 
95/2016, o controle do ciclo orçamentário 
e da sua instrumentalidade constitutiva 
na efetividade dos direitos sociais se 
revela, nesse sentido, como a última fron-
teira de contenção do risco de retrocesso e 
dos arbítrios.
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No controle de políticas públicas e em 
tempos de severa crise fiscal, notadamen-
te após a promulgação da Emenda nº 
95/2016, que trata do “Novo Regime 
Fiscal” e impõe teto fiscal global para as 
despesas primárias da União, nenhum 
desafio é mais contemporâneo, a despeito 
de antigo, quanto o da qualidade do gasto 
público, sobretudo na seara dos gastos 
mínimos em saúde e educação. Combate à 
corrupção e vinculações orçamentárias 
são temas acessórios àquele, pois a defici-
ência na sua apreensão amplifica as fragi-
lidades e sobrecarrega as demandas insti-
tucionais em face da defesa fragmentada 
da probidade e da legalidade.

Aprender a gastar bem é mais importante, a 
médio e longo prazo, do que punir quem 
gasta mal, muito embora ambas as tarefas 
sejam reciprocamente relacionadas e inter-
dependentes. Mas o que é gasto de qualida-
de? Como avaliá-lo? Quais são as variáveis 
que integram a adjetivação “de qualidade”? 
Exemplos banais poderiam ser aqui 
inicialmente arrolados para indicar, 
dentre outros critérios, o tempo de conse-
cução do objeto da despesa (rápido/ demo-
rado), o custo-benefício (barato/caro), a 
incorporação de novas tecnologias (mo-
derno/ tradicional), sem falar na satisfa-
ção, ou não, dos destinatários da ação 
governamental com a sua fruição (efetivo/ 
inefetivo).

Ocorre, contudo, que não há respostas 
universais, abstratas e prévias para o difí-
cil desafio de incorporar a qualidade do 
gasto público como parâmetro que se soma 
à sua legalidade e aos demais filtros de 
tutela da indisponibilidade do interesse 
público pelo particular que o administra.
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Se soubéssemos coletivamente avaliar 
programas, mensurando seus resultados 
em face dos seus custos e contrastando 
planejado em face do realizado, teríamos 
maior transparência, eficiência e efetivi-
dade no trato dos recursos públicos. O 
caráter trágico1 de tal constatação reside 
no fato de que, a despeito de parecer sim-
ples no campo do discurso abstrato, com-
plexo é operacionalizá-la no mundo da 
vida em sociedade.

Ora, o desafio é o de superar soluções apa-
rentemente fáceis (inclusive a de um teto 
fiscal referido à mera correção monetária 
do patamar de despesas primárias do ano 
anterior) e que, por isso mesmo, geram 
perdas para o processo democrático ao 
infantilizar o gestor, simplificar a dinâmi-
ca do controle e substituir o cidadão como 
o principal agente de pressão por mudan-
ças sociais em todas as instâncias compe-
tentes.

Dito de outro modo, os tempos atuais 
reclamam mudança de mirada para ree-
quilibrar – legitimamente – a relação entre 
meios e fins no controle da ação estatal e, 
em especial, das políticas públicas a seu 
encargo. A prevalência dos controles for-
mais, a pretexto de legalidade estrita, con-
tenção da discricionariedade, impessoali-
dade etc., faz grande sentido em contextos 
de superação do trato patrimonial da coisa 
pública, como, aliás, era o período consti-

O cidadão que delega poder ao Estado, para 
que ele aja em seu nome e “resolva” suas 
demandas, precisa compreender que o 
alcance satisfatório dos resultados não é 
consequência imediata do cumprimento da 
lei, tampouco de decisões judiciais que bus-

quem sua eficácia. A vigilância da cidadania 
atenta integra e induz ativamente o processo 
de maior transparência e efetividade da 
ação governamental em prol da máxima 
eficácia dos direitos fundamentais.

Eis que emerge o complexo e necessário 
tema da finalidade, de como alcançá-la, a 
que custo e dentro de qual dinâmica que 
lhe confira legitimidade. Nova tragédia? 
Certamente aqui também não se abrem 
aos nossos pés caminhos prontos e sim-
ples.

O primeiro passo para a compreensão de 
todo esse imbróglio é, pois, reconhecer 
nossas sérias dificuldades de, paradoxal-
mente, compreendê-lo. Precisamos, nesse 
sentido, assumir como limitadas quais-
quer soluções aparentemente universais, 
abstratas e apriorísticas. Isso porque polí-
ticas públicas relativas à efetividade de 
direitos fundamentais como os da saúde e 
da educação reclamam escolhas feitas 
dinâmica e diuturnamente no curso do 
seu processo de formulação, implementa-
ção e avaliação, à luz das nuances e dos 
interesses envolvidos contextualmente 
ali.

A título de exemplo pedagógico, é interes-
sante retomarmos a longa trajetória de 
fixação do dever de gasto mínimo em edu-
cação, que remonta à Constituição Repu-
blicana de 1934. Passados mais de 80 (oiten-
ta) anos de tal regime de piso constitucional 
de gastos públicos no setor, o direito à educa-
ção no Brasil ainda carece de efetividade, 
sobretudo quando consideramos que o 
desafio da oferta em caráter universal da 
educação básica obrigatória para as crian-
ças e adolescentes de 4 a 17 anos deve se 
realizar – concomitantemente – com o 
dever de observância a um padrão mínimo 
de qualidade.

Gastar bem nesse setor requer esforços de 
construção coletiva e enraizamento das 
soluções nas realidades a que se destinam, 
o que implica coordenação de ações e diá-
logo permanente entre agentes públicos 

responsáveis, pais, alunos e instâncias de 
controle.

Nosso deficit – seja na educação que conta 
com piso constitucional de gasto há tantas 
décadas, seja na saúde que teve sua vincu-
lação orçamentária oriunda das receitas 
do Orçamento da Seguridade Social e do 
dever de gasto mínimo fixado a partir da 
EC 29/2000, seja, enfim, nas demais políti-
cas públicas – consiste na falta de diagnós-
tico tópico dos problemas, para cujo 
enfrentamento as respostas sejam refleti-
das e debatidas socialmente na forma das 
leis do ciclo orçamentário.

Todavia, ausentamo-nos de compreender 
o que é necessário fazer e delegamos às 
vinculações de gasto mínimo e de teto 
fiscal ex ante, aos controles formais, ao 
arranjo federativo que padroniza nacio-
nalmente soluções a pretexto de reduzir a 
complexidade, como se tais caminhos nos 
conduzissem automaticamente ao campo 
do gasto de qualidade.

Há muita ingenuidade e um tanto de inér-
cia preguiçosa nessa nossa forma cultural 
de agir: soluções normativas universais, 
abstratas e apriorísticas, se aplicadas sem 
o devido cuidado da sua contextualização 
e reflexão sobre os cidadãos afetados, pro-
duzem resultados injustos e, paradoxal-
mente, inefetivos.

Este é o estágio atual do debate sobre o 
controle da qualidade do gasto público 
como um todo e, especial, em saúde e edu-
cação no país: deficit de planejamento sufi-
ciente, que, por seu turno, implica execu-
ção desidiosa de regras padronizadas, cujo 
controle formal encerra esse ciclo pobre 
de reflexão sobre onde queremos chegar.

Não há coerência ao longo do tempo entre 
o conteúdo dos sucessivos instrumentos 
de planejamento estatal e a sua ação práti-
ca, tampouco o controle é capaz de retroa-
limentar o planejamento, já que muito 
precariamente aquele orienta a esse sobre 
como aprimorar seus deficits de compre-
ensão e cobertura.

Assim superpostas as mazelas, vemos um 
perfil de gestor, que se revela como um 
contínuo gerador de respostas de curto 
fôlego, para problemas longevos, como 
que mitigando o incêndio daquele dia, de 
modo a não enfrentar suas causas, apenas 
remediando suas consequências opaca-
mente.

Desse modo e apenas para fins de paroxis-
mo analítico, o cenário pode ser reduzido à 
grosseira simplificação, segundo a qual a 
gestão pública brasileira atende aos con-
troles formais (mesmo quando promete 
ajuste fiscal severo) como se fora o bastan-
te e oferta à sociedade um manejo de solu-
ções fundadas na metodologia primária de 
tentativa e erro.

Sem incorporação de aprendizagem e sem 
continuidade dos serviços públicos, vive-
mos – a cada mudança de mandatário elei-
toral – esforços caudalosos de começar o 
que já estava em curso, porque não sabe-
mos fazer correções intermediárias e apri-
morar planos que alcancem mais de um 
mandato eletivo.

Precisamos adotar estratégias de compa-
ração de indicadores dentro e fora do país, 
atrair lições de sistemas bem-sucedidos 
para replicá-las na medida do possível, 
bem como depurar práticas de gestão 
reconhecidamente ineptas. Aprender cor-
rigindo, comparando, enfim, buscando 
melhor compreender, para só então 
propor soluções mais densas e, por óbvio, 
mais atentas à realidade em que serão apli-
cadas.

Ora, tentar e errar sucessivas vezes, trafe-
gando de um extremo a outro no trato do 
interesse público, no cumprimento seleti-
vo da Constituição de 1988 e no manejo de 
recursos sabidamente escassos não é uma 

questão com a qual possamos nos acomo-
dar. A coerência e a responsabilidade tem-
poralmente estendida2 das políticas públi-
cas reclamam de nós, ao menos, maior 
apreço pelo caráter autovinculante do pla-
nejamento, pela execução aderente ao pla-
nejado e pelo controle reflexivo de como 
superar os erros, para neles não voltarmos 
a incorrer.

Gasto público de qualidade, sob esse prisma 
de análise, significa gasto bem planejado, 
cuja execução se revele aderente às estimati-
vas de custo e resultado, sem prejuízo da 
obediência aos demais filtros de conformida-
de com o ordenamento. Dito de forma 
ainda mais direta, gasto adequado é aquele 
que é resolutivo em face do problema que 
lhe justificou a realização. Mas para sabê-
-lo resolutivo, o próprio problema há de 
estar bem delineado e suas rotas de 
enfrentamento deverão ter sido intensa-
mente analisadas, sob pena de voltarmos 
ao ciclo vicioso de não termos clareza 
sobre o que fazer para não repetirmos os 
erros do passado.

Aqui chegamos e nos confrontamos com 
uma constatação que nos impacta e nos 
conclama institucionalmente no âmbito 
do controle da Administração Pública. Eis 
a razão pela qual nos permitimos conduzir 
o debate a uma inflexão vigorosa, mas 
agora já em sede de linhas conclusivas.

Somos corresponsáveis – no âmbito do 
Ministério Público brasileiro – pelo cenário 
em que nos encontramos, tanto pelo muito 
que já avançamos, mas também pelo quanto 
ainda precisamos construir coletivamente 
em busca da responsabilidade estendida no 
ciclo das políticas públicas.

Se há no ordenamento pátrio um conjunto 
de órgãos com atribuições que, cotidiana e 
dinamicamente, é capaz de aferir o fluxo 
do planejamento e sua execução conso-
nante com a busca de soluções efetivas 
para os problemas da sociedade, à luz do 
ciclo orçamentário, bem como à luz da 
avaliação dos mais diversos atos de gestão, 
tal arranjo reside nos sistemas de controle 
interno e externo a que referem os arts. 71 
e 74, assim como na tutela da ordem jurí-
dica e dos interesses sociais, tal como defi-
nido no art. 127, todos da CR/1988.

O lócus adequado para falar em controle 
de políticas públicas e avaliação da quali-
dade do gasto público necessariamente se 
assenta na interface entre os diversos 
fluxos de controle (interno, externo, social 
e judicial).

Enquanto não formos mais incisivos no 
controle do planejamento insuficiente e da 
falta de estruturas de controle interno 
capazes de avaliar os resultados dos pro-
gramas elaborados, continuaremos diante 
de gestores infantilizados pela obediência 
meramente formal e, por isso, simbólica a 
ditames legais.

O ciclo tende a se reproduzir de forma 
viciosa e falaciosa, enredando-nos, sobre-
maneira em um baixo nível de efetividade 
das políticas públicas e do próprio papel 
constitucional do controle da Administra-
ção Pública.

Para avançarmos, precisamos assumir 
nosso escopo pedagógico de retroalimentar 
o planejamento acerca das suas falhas e 
insuficiências, devolvendo ao gestor o peso 
da sua responsabilidade pelo planejamento 
suficiente e pelo controle interno que reflita 
o alcance do que foi executado, diante do que 
propusera à sociedade, na forma das suas 
leis orçamentárias.

Ora, o ponto nodal, verdadeiro eixo crítico 
da qualidade e efetividade do gasto públi-
co em saúde e educação passa, necessaria-
mente, pela exigência de que os planos 
estatais, sobretudo as leis do ciclo orça-
mentário contenham indicadores da sua 
consecução, atrelados a metas quantitati-
vas de bens, serviços, obras e cidadãos 
atendidos, o que, por seu turno, implica 
estimativa de custo unitário e global.

Uma vez, assim, formulado, devemos 
assumir tal planejamento como vinculan-
te para o gestor, na medida em que sua 
execução parcial ou inexecução requer 
motivação consistente, porquanto con-
sentânea com os fatos que intervieram em 
sua rota.

Assim o controle, além de ser um teste de 
conformidade com o ordenamento pátrio, 
cada vez mais assumirá a feição de checa-
gem de aderência entre, de um lado, o pla-
nejado e o executado e, de outro, entre o 
planejado e a sua suficiência com a reali-
dade conflituosa sobre a qual ele incidiu.

Não há receita fácil, nem solução milagro-
sa. O caminho não passa pela substituição 
do gestor ou do legislador pelos órgãos de 
controle, tampouco pelo Ministério Públi-
co, mas por sua progressiva responsabili-
zação intertemporal, em busca de maior 
coerência entre seu diálogo com a socieda-
de e os resultados dos programas que lhe 
foram afiançados como capazes de resol-
ver aqueles problemas eleitos circunstan-
cialmente como prioritários.

Essa é a força pedagógica de todas as ins-
tâncias de controle, ao devolverem, tanto 
quanto possível, para a sociedade o papel 
de avaliar o curso da ação governamental. 
A melhor e mais viável forma de fazê-lo, 
sob o pálio do Estado Democrático de 
Direito, reside nessa busca pela máxima 
efetividade do ciclo orçamentário como o 
eixo garantidor dos direitos fundamentais.

É, em suma, por dentro da legalidade do 
ciclo orçamentário que se abre o caminho 
do controle de políticas públicas e, por via 

É importante, contudo, assumir essa pre-
missa, até para que não percamos de vista 
o esforço pedagógico de devolver ao gestor 
a responsabilidade inadiável de planejar e 
executar bem o enfrentamento dos pro-
blemas sociais sob sua alçada. Assim como 
precisamos devolver para a sociedade o 
quanto lhe cabe de compreensão do cará-
ter limitado e contingente das escolhas 
democráticas feitas e executadas em seu 
nome, já que não é possível resolver tudo, 
de uma vez por todas, ao mesmo tempo e 
para todos.

tuinte de 1987 no Brasil. Mas a condição 
da obediência formal à estrita legalidade, 
embora necessária, não é suficiente para, 
ao longo do tempo, promover aquele equi-
líbrio entre meios e fins que justificam a 
atividade de administrar interesse alheio.

O dilema é que a pluralidade de controles 
de meios e formalidades tende, no médio 
prazo, a nos conduzir a mais procedimen-
tos formais por serem controlados e mais 
instâncias de rechecagem. Por outro lado, 
não podemos admitir que os fins justifi-
quem a adoção de quaisquer meios, por 
mais ilegítimos que eles sejam.

Para além desse impasse, fato é que nossa 
indolência pós-Constituição de 1988 nos 
leva à cômoda e ingênua crença de que 
bastam mais leis, tetos fiscais lineares e 
mais controles formais do seu cumpri-
mento igualmente formal para que tudo se 
resolva.

Igual perspectiva se aplica aos gastos 
governamentais em ações e serviços 
públicos de saúde, sobretudo no desequili-
brado fluxo de despesas com atendimento 
hospitalar (tratamento da doença) em face 
da primazia da atenção primária em saúde 
(prevenção e promoção da saúde). Disso é 
reflexo a própria judicialização, que tem 
sido referida, sobretudo, a demandas indi-
viduais, embora ela traga indícios sobre a 
insuficiência do grau de cobertura e da 
qualidade dos serviços do Sistema Único 
de Saúde.

Daí decorre o segundo passo: para proble-
mas realmente complexos e estruturais, as 
respostas hão de considerar as circunstân-
cias contextuais em que hão de incidir. 
Dito de outro modo, precisamos mitigar 
um pouco o fetiche das soluções jurídicas 
criadas em âmbito nacional e controladas 
como se o mérito delas fosse uma questão 
de fiel obediência à receita uniforme e 
padrão.

Melhor seria se os planejamentos inter-
temporais de cada ente da federação 
fossem bem formulados, diante de diag-
nósticos atentos às suas respectivas reali-
dades e demandas sociais, para que, assim, 
pudessem ser lidos e, por conseguinte, 
avaliada a conformidade e a efetividade da 
sua execução.

de consequência, da qualidade do gasto 
público. Esse que é o único roteiro, de fato, 
capaz de promover a máxima eficácia dos 
direitos fundamentais à saúde e à educa-
ção, conforme a alocação constitucional-
mente adequada dos seus corresponden-
tes gastos mínimos.

Em tempos de esvaziamento e revisão do 
dever de progressividade na oferta dos 
direitos fundamentais à saúde e à educa-
ção, como o que se sucede com o “Novo 
Regime Fiscal”, inscrito no Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias da 
Constituição de 1988 pela Emenda nº 
95/2016, o controle do ciclo orçamentário 
e da sua instrumentalidade constitutiva 
na efetividade dos direitos sociais se 
revela, nesse sentido, como a última fron-
teira de contenção do risco de retrocesso e 
dos arbítrios.
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Resumo: O presente artigo tem a finalidade de promover uma reflexão sobre o panorama 
atual, notadamente da crise, que se repercute na judicialização das políticas públicas e das 
atividades desenvolvidas para atender as necessidades. Apresenta soluções para esse 
cenário, incluindo as desenvolvidas no Estado do Rio Grande do Sul e pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público. Enfoca a atuação resolutiva, priorizando a atuação 
resolutiva de planejamento e de gestão sistêmicos. Salienta que a atuação de forma 
resolutiva coopera para o desenvolvimento harmônico e sustentável. Acrescenta que o 
desenvolvimento harmônico e sustentável é convergente à missão institucional, 
interinstitucional, pessoal, familiar e da comunidade em geral. Ressalta que é 
fundamental desenvolver a convergência estrutural, para fins de concretizar e realizar as 
diretrizes, nacionais e internacionais. Posiciona a Comissão de Defesa dos Direitos 
Fundamentais e a Corregedoria Nacional nesse contexto.

Palavras-chave: Crise. Confiança. Credibilidade. Judicialização. Necessidades. Soluções. 
Atuação Resolutiva. Pensamento linear. Pensamento Sistêmico. Planejamento e Gestão 
Sistêmicos. PGS. Desenvolvimento Harmônico e Sustentável. DHS. Missão. 
Convergência. Consciência. Liberdade. Unidade. Direitos Fundamentais. Corregedoria 
Nacional.
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O DESENVOLVIMENTO HARMÔNICO 
E SUSTENTÁVEL POR MEIO DA 
ATUAÇÃO RESOLUTIVA, 
PRINCIPALMENTE A ATUAÇÃO 
RESOLUTIVA DE PLANEJAMENTO E 
DE GESTÃO SISTÊMICOS

Sabe-se que a crise pode se agravar, e 
muito, nos próximos meses, pois ela exte-
rioriza, entre outros fatores, a falta de 
confiança no Brasil e de credibilidade nas 
instituições. Isso porque a falta de confian-
ça e de credibilidade poderá acarretar na 
diminuição dos investimentos e, conse-
quentemente, atingir o financiamento das 
políticas públicas e das demais atividades 
que atendem as necessidades da popula-
ção, notadamente no que se refere à Edu-
cação e à Saúde.

O planejamento e a gestão, quando ausen-
tes, inefetivos ou sem a cooperação de 
todos os envolvidos, pioram ainda mais 

esse cenário, porque atingem os recursos 
cada vez mais escassos. 

Nesse contexto, os recursos diminuem de 
modo direto (ex. financiamento e diminui-
ção dos investimentos) e indireto (dimi-
nuição do poder de compra em decorrên-
cia da inflação e do valor do dólar/insu-
mos; gestão inefetiva; irregularidades, 
etc.).

A população em geral percebe o reflexo 
da crise, de forma mais acentuada nas 
relações mais próximas, ou seja, no 
âmbito local.

O que muitas vezes não é percebido (em 
um primeiro momento) é que as políticas 
públicas e as demais atividades voltadas 
ao atendimento das necessidades, após 
serem atingidas pela crise, poderão apor-
tar no Sistema de Justiça, por meio da cha-
mada judicialização. A sociedade recorre à 
Justiça, na maioria das vezes de forma 
individual.

Ocorre que a judicialização de uma 
demanda individualizada pode prejudicar, 
em alguns casos, o planejamento e a 
gestão das políticas públicas e das ativida-
des como um todo, afastando-se da equi-
dade no atendimento das demandas. Isso 

pode ocorrer, por exemplo, no deferimen-
to de uma determinada vaga na Educação 
Infantil (creche ou pré-escola), sem o 
conhecimento da realidade local. 

Ademais, normalmente há um aumento 
expressivo nos custos via judicialização 
individualizada. Exemplo disso é a compra 
de medicamentos, que, pela via judicial, é 
muito mais onerosa. Isso, quando a socie-
dade (representada pelo Estado) e as 
demais instituições de atendimento não 
são vítimas de pessoas e instituições que 
utilizam o Sistema de Justiça para cometer 
irregularidades (ex. por parte da chamada 
“máfia das próteses”).

Para remediar esse cenário e para coope-
rar no desenvolvimento de formas trans-
parentes, efetivas, sustentáveis e harmô-
nicas de implementação de políticas públi-
cas e de outras atividades de atendimento 
de necessidades, o Estado do Rio Grande 
do Sul vem fomentando o planejamento e 
a gestão pessoal, institucional, interinsti-

tucional e dos sistemas como um todo, por 
meio de ações, principalmente voltadas à 
formação de redes de cooperação. Desse 
modo, exteriorizam-se as chamadas agen-
das de convergência, concretizando-as e 
realizando-as. Esse fomento parte das 
seguintes reflexões:

Crise: O QUE FAZER?

Otimizar recursos!

COMO FAZER: fomentar o aperfeiçoamento e a convergência (alinhamento e/ou integra-
ção) dos planejamentos e das gestões desenvolvidos pelos sistemas que atuam (ex. pessoas, 
Sistema de Saúde) e/ou intervém (ex. Sistema de Justiça, Tribunais de Contas) para solu-
cionar um (ou mais) problema(s) que atinge(m) a sociedade. Em outras palavras, fomentar 
a atuação resolutiva de planejamento e de gestão sistêmicos para atuar em foco(s) prioritá-
rio(s).

Ressalte-se que membros das diversas 
unidades e ramos do Ministério Público, 
bem como de outras instituições do Siste-
ma de Justiça, já realizam, mesmo que de 
forma empírica, atuações resolutivas de 
planejamento e de gestão sistêmicos. 
Dentre outros exemplos, os citados no 
documento “Judicialização da Saúde: 
Redes de Cooperação” evidenciam essa 
convergência (disponível em: <http://pg-
sistemicos.blogspot.com.br/2015/09/judi-
cializacao-da-saude-redes-de.html>). 

No Estado do Rio Grande do Sul, com uma 
caminhada de mais de uma década, a ação 
de planejamento e de gestão sistêmicos, 
que se enquadra na espécie atuação reso-
lutiva de planejamento e de gestão sistê-
micos, foi aperfeiçoada nos últimos anos e 
hoje conta com os critérios e a matriz de 
convergência da ação de planejamento e 

de gestão sistêmicos. Em resumo, os crité-
rios sintetizam as principais diretrizes, 
nacionais e internacionais, servindo para 
avaliação e alinhamento de ações e políti-
cas públicas. A matriz de convergência da 
ação de planejamento e de gestão sistêmi-
cos, como o próprio nome já evidencia, é 
um roteiro para fomentar a convergência 
(alinhamento e/ou integração). Uma refle-
xão sobre os resultados obtidos na área da 
Saúde (redução do número de processos 
em tramitação e da judicialização no RS) 
pode ser evidenciada no texto “Estamos no 
caminho certo?”, constante do seguinte endere-
ço eletrônico: rodrigoschoeller.blogspot.com.br. 
No ano de 2016, foi assinado no Estado do 
Rio Grande do Sul o termo de cooperação 
relativo ao fomento da utilização dos crité-
rios e da matriz de convergência da ação 
de planejamento e de gestão sistêmicos 

para diversas áreas afetadas pela crise 
(maiores informações em: 

des, das instituições e do ambiente como 
um todo. Tais aspectos se refletem positi-
vamente na confiança e na credibilidade.

Aprofundando um pouco, pode-se dizer 
que o desenvolvimento harmônico e sus-
tentável das relações altera os paradigmas 
decorrentes do pensamento linear, da 
visão cartesiana e da concepção mecani-
cista, que aprisionam a consciência na per-
cepção apenas das partes e no agir “reati-
vo”, voltado a “fazer mais do mesmo”. Em 
outras palavras, em um verdadeiro “enxu-
gar gelo”. Isso porque o desenvolvimento 
harmônico e sustentável promove o 
alinhamento e/ou a integração das diver-
sas formas de perceber a vida, construin-
do um processo criativo focado e decor-
rente da consciência da unidade em todos 
os níveis (pessoal, familiar, comunitária, 
institucional e assim por diante). As liber-
dades (no Sistema de Justiça, acrescente- 
-se a independência funcional) são valora-
das na medida em que se afastam do pro-
cesso autofágico e são desenvolvidas de 
forma harmônica e sustentável, agregan-
do valores (formas de perceber e agir). 

Nesse contexto, as agendas de convergên-
cia podem ser chamadas de Agendas de 
Planejamento e de Gestão Sistêmicos, que 
são implementadas por meio de ações 
alinhadas e integradas dos setores público, 
privado e sociedade civil organizada, bem 
como da comunidade em geral, e que pro-
piciam o desenvolvimento harmônico e 
sustentável.

Em âmbito nacional, por ocasião da XIX 
Marcha da Confederação Nacional de Mu-
nicípios, realizada em Brasília nos dias 9 a 
12 de maio de 2016, foi proposta a Agenda 
de Planejamento e de Gestão Sistêmicos. 
Para colocar em prática esta Agenda, está 
sendo articulado o desenvolvimento de 
um termo de cooperação, aperfeiçoando- 
-se o conteúdo o termo de cooperação assi-
nado no Rio Grande do Sul. 

É indispensável harmonizar as relações 
pessoais, familiares, comunitárias, institu-
cionais, interinstitucionais e com os siste-
mas e Poderes para, verdadeiramente, 
atingir-se a tão proclamada Paz, bem como 
a transparência, a efetividade e a susten-
tabilidade das políticas públicas, ativida-

Como forma de alcançar a sua missão 
constitucional (art. 127 da Constituição 
Federal), Ministério Público brasileiro 
está fomentando a atuação resolutiva em 
diversos contextos, o que coopera para 
promover, no âmbito pessoal, familiar, 
institucional, interinstitucional e na 
comunidade em geral (compreendendo as 
comunidades tradicionais, virtuais, entre 
outras) o desenvolvimento harmônico e 
sustentável das relações.

A definição de desenvolvimento harmôni-
co e sustentável pode ser estabelecida em 
convergência com diversas diretrizes 
nacionais e internacionais, de forma resu-
mida e mais aprofundada.

De forma mais resumida, desenvolvimen-
to harmônico e sustentável é o processo 
que busca, a partir do(s) foco(s) prioritá-
rio(s) e, no que couber, dando relevância à 
família, atender necessidades, com impac-
tos proporcionais nos 3 (três) eixos da sus-
tentabilidade, por meio da cooperação e 
via promoção da atuação de forma resolu-
tiva, gerando a melhora nas relações, a 
liberdade com a consciência da unidade e 
a paz, interna e externa.

Por solicitação da Comissão de Defesa dos 
Direitos Fundamentais do Conselho 
Nacional do Ministério Público, o autor 
deste artigo e o Promotor de Justiça San-
doval Silva do Estado do Pará desenvolve-
ram algumas sugestões sistematizadas 
para Política de Fomento à Atuação Reso-
lutiva e para diversas resoluções, dentre as 
quais as que promovem a convergência 
estrutural que será exposta neste texto 
(maiores informações no documento sobre 
a Política, constante no seguinte endereço 
eletrônico: 

Destacaram que um dos temas principais 
do conceito de desenvolvimento harmôni-
co e sustentável são as necessidades, ou 
seja, as legítimas exigências naturais, cul-
turais, fisiológicas, psicológicas, de autor-
realização e espirituais dos seres huma-
nos, concretizadas e atendidas por meio 
dos direitos humanos e as circunstâncias 
exigidas para atingir a sustentabilidade e a 
harmonia nas relações entre os seres 
vivos em seu habitat. 

Sugeriram uma definição de atuação reso-
lutiva convergente a isso (existem outras 
definições, inclusive no âmbito do Minis-
tério Público): a atuação resolutiva é a ma-
neira (forma) de atuar que soluciona o(s) 
problema(s) que prejudica(m) o desenvol-
vimento harmônico e sustentável das rela-
ções estabelecidas para atender as necessi-
dades que geram interesses individuais e 
coletivos em geral (coletivos em sentido 
estrito, difusos e individuais homogêne-
os), bem como as necessidades abrangidas 
e as decorrentes de planejamentos e de 
gestões desenvolvidos para atendê-las.

Acrescentaram que problema é uma 
circunstância (ou mais de uma) que preju-
dica (dificulta ou impede) o desenvolvi-
mento harmônico e sustentável das rela-
ções descritas nas definições constantes 
nos parágrafos anteriores (de desenvolvi-
mento harmônico e sustentável e de atua-
ção resolutiva), devendo ser considerada a 
partir de um determinado foco prioritário 
escolhido e tanto na perspectiva micro 
(fazer parte de um problema maior) 
quanto macro (a soma de todos os proble-
mas relacionados ao foco).

Assim, foco prioritário passa a ser o parâ-
metro delimitador da atuação de forma 
resolutiva, decorrente de um processo de 
escolha necessário para alcançar a missão, 
que deve levar em consideração as diretri-
zes propostas, adaptando-as à realidade 
local, bem como preencher critérios de 
conveniência, oportunidade e urgência.

Adaptação à realidade local, por sua vez, é 
o processo que torna factível a concretiza-
ção e realização das diretrizes, nacionais e 
interacionais, levando em consideração as 

necessidades, as possibilidades e ativida-
des do contexto econômico, social, am-
biental, geopolítico e temporal, existentes 
no âmbito de suas atribuições e conver-
gentes ao desenvolvimento harmônico e 
sustentável das relações.

Levando em consideração a abrangência 
dos impactos, decorrentes da atuação de 
forma resolutiva, na esfera das relações 
descritas nas definições constantes nos 
parágrafos anteriores, preconizaram o 
estabelecimento das seguintes categorias:

I – atuação resolutiva de impactos individuais, que é aquela atuação de forma resolutiva 
que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmônico e sustentável, 
produzindo impactos prioritariamente na esfera de relações estabelecidas para atender as 
necessidades que geram interesses individuais;

II – atuação resolutiva de impactos coletivos em geral, que é aquela atuação de forma reso-
lutiva que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmônico e sus-
tentável, produzindo impactos prioritariamente na esfera de relações estabelecidas para 
atender as necessidades que geram interesses coletivos em geral (coletivos em sentido 
estrito, difusos e individuais homogêneos);

III – atuação resolutiva de planejamento e de gestão sistêmicos, que é aquela atuação de 
forma resolutiva que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmô-
nico e sustentável, produzindo impactos nas relações estabelecidas para atender as neces-
sidades abrangidas e as decorrentes dos planejamentos e das gestões desenvolvidos para 
atendê-las e que é desenvolvida como etapa ou fase de uma determinada sistematização, 
preferencialmente um procedimento, que preencha os seguintes requisitos:

a.  Estabeleça a escolha de foco(s) prioritário(s) para atuação voltado(s) ao atendimento de 
necessidades; 

b. Promova o atendimento de necessidades fomentando a produção de impactos propor-
cionais nos eixos econômico, social e ambiental e dando relevância ao contexto familiar, 
no que couber;

c.   Promova o conhecimento da realidade local e desenvolva o diálogo ou a cooperação 
(interna e/ou externamente, principalmente na modalidade de parcerias e/ou redes de 
cooperação), inclusive de modo a estimular, no que couber, a convergência (alinhamento 
e/ou integração) dos setores público, privado e sociedade civil organizada, bem como com 
a comunidade em geral;

d.  Estabeleça ações estratégicas de fomento ao mapeamento, ao aperfeiçoamento e/ou à 
convergência (alinhamento e/ou integração) dos planejamentos e das gestões desenvolvi-
dos pelos sistemas que atuam e/ou intervêm nas políticas públicas e nas atividades rela-
cionadas ao(s) foco(s) prioritário(s) escolhido(s).

Destacaram que as atuações resolutivas que utilizam os mecanismos de autocomposição 
previstos na Resolução nº 118/2014 do CNMP, bem como as demais formas de tratamento 
adequado de conflitos de interesses previstas na Resolução nº 125/2010 do Conselho 
Nacional de Justiça, incluem-se nessas categorias, inclusive para fins de mensuração e de 
valoração.

Com o objetivo de facilitar a compreensão, ressaltaram que as categorias de atuação reso-
lutiva, incluindo as previstas no parágrafo anterior, poderão ocorrer (no âmbito institu-
cional ou fora dele) quando já houver processo judicial (na fase judicial) ou não (na fase 
pré-processual), tanto no ambiente judicial (abrangendo a esfera pública ou privada) 
quanto extrajudicial (abrangendo a esfera pública ou privada), o que pode ser representa-
do pelo seguinte quadro:

Passo seguinte, discorreram sobre os obje-
tivos específicos a serem alcançados pela 
Política de Fomento à Atuação Resolutiva, 
bem como, relativamente às diretrizes 
gerais de atuação e às atribuições, que não 
poderão ser aprofundadas neste artigo 
devido ao espaço disponível (informações 
completas no documento sobre a Política, 
constante do endereço eletrônico citado 
nos parágrafos anteriores).

No Título II do documento, buscaram 
expor sobre todos os detalhes necessários 

para promover a convergência estrutural 
e, nos anexos, exemplificaram alguns 
deles, de modo a propiciar a concretização 
e realização da Política e das resoluções 
integradas e alinhadas a ela.

Resumidamente, cabe relatar que se consi-
dera convergência estrutural o processo 
dinâmico que promove, no âmbito de suas 
atribuições, o aperfeiçoamento das nor-
mativas e dos instrumentos utilizados 
para alinhamento e/ou integração institu-
cional, interinstitucional e da comunidade 

em geral (que compreende as comunidades tradicionais, virtuais, entre outras), de modo 
a alcançar a missão e a permitir a concretização e a realização de diretrizes, nacionais e 
internacionais, dentre as quais a Política de Fomento à Atuação Resolutiva, notadamente 
no que se refere aos seguintes aspectos:

I – a convergência dos planos e dos planejamentos estratégicos às diretrizes;

II – o aperfeiçoamento dos meios de concretização e realização;

III – o aperfeiçoamento da mensuração, incluindo a criação de indicadores;

IV – a convergência dos três setores e da comunidade em geral (alinhamento e/ou inte-
gração);

V – o desenvolvimento de modos de valoração, 

VI – o aperfeiçoamento aspectos examinados nas inspeções e nas correições, 

VII – o desenvolvimento de incentivos;

VIII – a formação continuada.

O desmembramento sugerido por meio da convergência estrutural, ou seja, o processo 
que propicia a “capilarização”, está previsto, com detalhes, no documento referido nos 
parágrafos anteriores.

Nos últimos meses houve um grande avanço nas atividades. Maiores informações podem 
ser obtidas nos seguintes endereços eletrônicos: pgsistemicos.blogspot.com.br e                 
rodrigoschoeller.blogspot.com.br. Entre outros documentos, constam a versão atualizada 
do presente artigo e das Políticas de Desenvolvimento Harmônico e Sustentável (que 
apresentam um modelo detalhado de matriz de convergência e aperfeiçoam as definições 
expostas neste texto). Além disso, esses documentos são convergentes às resoluções que 
foram apresentadas no Conselho Nacional do Ministério Público após o Congresso de 
Gestão, notadamente a relativa às audiências públicas e a relacionada à Política de 
Fomento à Atuação Resolutiva (maiores informações em:
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4625/ e 
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4624/ ).

Crises: ameaça ou oportunidades?

Os dois: ameaça aos velhos paradigmas e oportunidade de mudá-los.

Esperança? 

Depende do nosso perceber e agir.

No fundo, depende da mudança do pensa-
mento linear, da visão cartesiana e da 
concepção mecanicista para o pensamen-
to sistêmico focado no desenvolvimento 
harmônico e sustentável das relações. 
Mais do que isso, exige sair do discurso e 
colocar em prática aquilo que, cada vez 
mais, apresenta-se como indispensável 
para transparência, efetividade, sustenta-
bilidade e paz: conhecer a realidade e/ou 
cooperar.

criados em ambientes que hoje não exis-
tem mais. A crise é dos sistemas que 
atuam e intervêm (incluindo o ser 
humano, que é um sistema vivo). Crise 
sistêmica, que, para mudar, exige o plane-
jamento e a gestão, em redes de coopera-
ção, de todos os sistemas abrangidos 
(inclusive o Sistema de Justiça). Coopera-
ção que vai resgatando a confiança e que 
sai do discurso e passa para prática. Au-
torregula, harmonizando os sistemas. 
Propicia o desenvolvimento harmônico e 
sustentável.

Urge a mudança. Isso se o objetivo é, 
mesmo, a transparência, a efetividade, a 
sustentabilidade e a paz (interna e exter-
na).

Fala-se de Agenda Comum, Agenda de 
Convergência, “projeto de Nação”, projeto 
de humanidade, etc. A questão é COMO 
“capilarizar” esses movimentos, de modo a 
fomentá-los, planejá-los e concretizá-los. 
Nesse cenário, a convergência estrutural 
é indispensável.

Com reflexos internacionais, a Agenda de 
Planejamento e de Gestão Sistêmicos está 
sendo articulada por diversas instituições, 
propiciando resgatar a confiança no Brasil 
e torná-lo um padrão de relacionamento.

Na esfera do Ministério Público, surgem 
novos movimentos, como as propostas de 
resoluções relativas à convergência estru-
tural que estão sendo articuladas pela 

Comissão de Defesa dos Direitos Funda-
mentais. Mas não apenas isso, no Congres-
so de Gestão realizado em setembro de 
2016, a Corregedoria Nacional do Ministé-
rio fez o lançamento da Carta de Brasília. 
São marcos fundamentais de uma nova 
forma de perceber e de agir que tornam 
concreta e realizam a esperança de um 
futuro melhor. 

No Estado do Rio Grande do Sul, a ação de 
planejamento e de gestão sistêmicos está 
se arraigando na cultura organizacional e 
pessoal. Evidenciam-se resultados não 
apenas na Saúde, mas em todas as áreas de 
atuação.

Sim, são tempos de mudança!

Mas a mudança ocorrerá na medida em 

Apontam crises econômicas, sociais, am-
bientais, políticas, pessoais, entre outras. 
Exterioriza-se a crise de confiança em 
todos os níveis. Em um mundo de 7 
bilhões de pessoas não há como se ter cre-
dibilidade em pensamentos, conceitos, 
ferramentas e estímulos desatualizados e, 
portanto, inefetivos. Isso porque foram 

que for dada prioridade a ela. 

Há um caminho e ele começa quando 
fizermos as seguintes reflexões:

Qual é o sentido da vida?

Qual é a nossa missão comum?

Parece que o mais importante na vida é a 
Qualidade das Relações que estabelecemos 
com nossa consciência e com os seres 
vivos e objetos com os quais interagimos.

Parece mais!

Parece que para nós atingirmos a susten-
tabilidade, a efetividade e a paz (interna e 
externa), é necessário que percebamos 
isso.
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Sabe-se que a crise pode se agravar, e 
muito, nos próximos meses, pois ela exte-
rioriza, entre outros fatores, a falta de 
confiança no Brasil e de credibilidade nas 
instituições. Isso porque a falta de confian-
ça e de credibilidade poderá acarretar na 
diminuição dos investimentos e, conse-
quentemente, atingir o financiamento das 
políticas públicas e das demais atividades 
que atendem as necessidades da popula-
ção, notadamente no que se refere à Edu-
cação e à Saúde.

O planejamento e a gestão, quando ausen-
tes, inefetivos ou sem a cooperação de 
todos os envolvidos, pioram ainda mais 

I - PANORAMA

1.1 - Contexto da crise

1.2 -  Judicialização

esse cenário, porque atingem os recursos 
cada vez mais escassos. 

Nesse contexto, os recursos diminuem de 
modo direto (ex. financiamento e diminui-
ção dos investimentos) e indireto (dimi-
nuição do poder de compra em decorrên-
cia da inflação e do valor do dólar/insu-
mos; gestão inefetiva; irregularidades, 
etc.).

A população em geral percebe o reflexo 
da crise, de forma mais acentuada nas 
relações mais próximas, ou seja, no 
âmbito local.

O que muitas vezes não é percebido (em 
um primeiro momento) é que as políticas 
públicas e as demais atividades voltadas 
ao atendimento das necessidades, após 
serem atingidas pela crise, poderão apor-
tar no Sistema de Justiça, por meio da cha-
mada judicialização. A sociedade recorre à 
Justiça, na maioria das vezes de forma 
individual.

Ocorre que a judicialização de uma 
demanda individualizada pode prejudicar, 
em alguns casos, o planejamento e a 
gestão das políticas públicas e das ativida-
des como um todo, afastando-se da equi-
dade no atendimento das demandas. Isso 

pode ocorrer, por exemplo, no deferimen-
to de uma determinada vaga na Educação 
Infantil (creche ou pré-escola), sem o 
conhecimento da realidade local. 

Ademais, normalmente há um aumento 
expressivo nos custos via judicialização 
individualizada. Exemplo disso é a compra 
de medicamentos, que, pela via judicial, é 
muito mais onerosa. Isso, quando a socie-
dade (representada pelo Estado) e as 
demais instituições de atendimento não 
são vítimas de pessoas e instituições que 
utilizam o Sistema de Justiça para cometer 
irregularidades (ex. por parte da chamada 
“máfia das próteses”).

Para remediar esse cenário e para coope-
rar no desenvolvimento de formas trans-
parentes, efetivas, sustentáveis e harmô-
nicas de implementação de políticas públi-
cas e de outras atividades de atendimento 
de necessidades, o Estado do Rio Grande 
do Sul vem fomentando o planejamento e 
a gestão pessoal, institucional, interinsti-

tucional e dos sistemas como um todo, por 
meio de ações, principalmente voltadas à 
formação de redes de cooperação. Desse 
modo, exteriorizam-se as chamadas agen-
das de convergência, concretizando-as e 
realizando-as. Esse fomento parte das 
seguintes reflexões:

Crise: O QUE FAZER?

Otimizar recursos!

COMO FAZER: fomentar o aperfeiçoamento e a convergência (alinhamento e/ou integra-
ção) dos planejamentos e das gestões desenvolvidos pelos sistemas que atuam (ex. pessoas, 
Sistema de Saúde) e/ou intervém (ex. Sistema de Justiça, Tribunais de Contas) para solu-
cionar um (ou mais) problema(s) que atinge(m) a sociedade. Em outras palavras, fomentar 
a atuação resolutiva de planejamento e de gestão sistêmicos para atuar em foco(s) prioritá-
rio(s).

Ressalte-se que membros das diversas 
unidades e ramos do Ministério Público, 
bem como de outras instituições do Siste-
ma de Justiça, já realizam, mesmo que de 
forma empírica, atuações resolutivas de 
planejamento e de gestão sistêmicos. 
Dentre outros exemplos, os citados no 
documento “Judicialização da Saúde: 
Redes de Cooperação” evidenciam essa 
convergência (disponível em: <http://pg-
sistemicos.blogspot.com.br/2015/09/judi-
cializacao-da-saude-redes-de.html>). 

No Estado do Rio Grande do Sul, com uma 
caminhada de mais de uma década, a ação 
de planejamento e de gestão sistêmicos, 
que se enquadra na espécie atuação reso-
lutiva de planejamento e de gestão sistê-
micos, foi aperfeiçoada nos últimos anos e 
hoje conta com os critérios e a matriz de 
convergência da ação de planejamento e 

de gestão sistêmicos. Em resumo, os crité-
rios sintetizam as principais diretrizes, 
nacionais e internacionais, servindo para 
avaliação e alinhamento de ações e políti-
cas públicas. A matriz de convergência da 
ação de planejamento e de gestão sistêmi-
cos, como o próprio nome já evidencia, é 
um roteiro para fomentar a convergência 
(alinhamento e/ou integração). Uma refle-
xão sobre os resultados obtidos na área da 
Saúde (redução do número de processos 
em tramitação e da judicialização no RS) 
pode ser evidenciada no texto “Estamos no 
caminho certo?”, constante do seguinte endere-
ço eletrônico: rodrigoschoeller.blogspot.com.br. 
No ano de 2016, foi assinado no Estado do 
Rio Grande do Sul o termo de cooperação 
relativo ao fomento da utilização dos crité-
rios e da matriz de convergência da ação 
de planejamento e de gestão sistêmicos 

para diversas áreas afetadas pela crise 
(maiores informações em: 

des, das instituições e do ambiente como 
um todo. Tais aspectos se refletem positi-
vamente na confiança e na credibilidade.

Aprofundando um pouco, pode-se dizer 
que o desenvolvimento harmônico e sus-
tentável das relações altera os paradigmas 
decorrentes do pensamento linear, da 
visão cartesiana e da concepção mecani-
cista, que aprisionam a consciência na per-
cepção apenas das partes e no agir “reati-
vo”, voltado a “fazer mais do mesmo”. Em 
outras palavras, em um verdadeiro “enxu-
gar gelo”. Isso porque o desenvolvimento 
harmônico e sustentável promove o 
alinhamento e/ou a integração das diver-
sas formas de perceber a vida, construin-
do um processo criativo focado e decor-
rente da consciência da unidade em todos 
os níveis (pessoal, familiar, comunitária, 
institucional e assim por diante). As liber-
dades (no Sistema de Justiça, acrescente- 
-se a independência funcional) são valora-
das na medida em que se afastam do pro-
cesso autofágico e são desenvolvidas de 
forma harmônica e sustentável, agregan-
do valores (formas de perceber e agir). 

Nesse contexto, as agendas de convergên-
cia podem ser chamadas de Agendas de 
Planejamento e de Gestão Sistêmicos, que 
são implementadas por meio de ações 
alinhadas e integradas dos setores público, 
privado e sociedade civil organizada, bem 
como da comunidade em geral, e que pro-
piciam o desenvolvimento harmônico e 
sustentável.

Em âmbito nacional, por ocasião da XIX 
Marcha da Confederação Nacional de Mu-
nicípios, realizada em Brasília nos dias 9 a 
12 de maio de 2016, foi proposta a Agenda 
de Planejamento e de Gestão Sistêmicos. 
Para colocar em prática esta Agenda, está 
sendo articulado o desenvolvimento de 
um termo de cooperação, aperfeiçoando- 
-se o conteúdo o termo de cooperação assi-
nado no Rio Grande do Sul. 

É indispensável harmonizar as relações 
pessoais, familiares, comunitárias, institu-
cionais, interinstitucionais e com os siste-
mas e Poderes para, verdadeiramente, 
atingir-se a tão proclamada Paz, bem como 
a transparência, a efetividade e a susten-
tabilidade das políticas públicas, ativida-

Como forma de alcançar a sua missão 
constitucional (art. 127 da Constituição 
Federal), Ministério Público brasileiro 
está fomentando a atuação resolutiva em 
diversos contextos, o que coopera para 
promover, no âmbito pessoal, familiar, 
institucional, interinstitucional e na 
comunidade em geral (compreendendo as 
comunidades tradicionais, virtuais, entre 
outras) o desenvolvimento harmônico e 
sustentável das relações.

A definição de desenvolvimento harmôni-
co e sustentável pode ser estabelecida em 
convergência com diversas diretrizes 
nacionais e internacionais, de forma resu-
mida e mais aprofundada.

De forma mais resumida, desenvolvimen-
to harmônico e sustentável é o processo 
que busca, a partir do(s) foco(s) prioritá-
rio(s) e, no que couber, dando relevância à 
família, atender necessidades, com impac-
tos proporcionais nos 3 (três) eixos da sus-
tentabilidade, por meio da cooperação e 
via promoção da atuação de forma resolu-
tiva, gerando a melhora nas relações, a 
liberdade com a consciência da unidade e 
a paz, interna e externa.

Por solicitação da Comissão de Defesa dos 
Direitos Fundamentais do Conselho 
Nacional do Ministério Público, o autor 
deste artigo e o Promotor de Justiça San-
doval Silva do Estado do Pará desenvolve-
ram algumas sugestões sistematizadas 
para Política de Fomento à Atuação Reso-
lutiva e para diversas resoluções, dentre as 
quais as que promovem a convergência 
estrutural que será exposta neste texto 
(maiores informações no documento sobre 
a Política, constante no seguinte endereço 
eletrônico: 

Destacaram que um dos temas principais 
do conceito de desenvolvimento harmôni-
co e sustentável são as necessidades, ou 
seja, as legítimas exigências naturais, cul-
turais, fisiológicas, psicológicas, de autor-
realização e espirituais dos seres huma-
nos, concretizadas e atendidas por meio 
dos direitos humanos e as circunstâncias 
exigidas para atingir a sustentabilidade e a 
harmonia nas relações entre os seres 
vivos em seu habitat. 

Sugeriram uma definição de atuação reso-
lutiva convergente a isso (existem outras 
definições, inclusive no âmbito do Minis-
tério Público): a atuação resolutiva é a ma-
neira (forma) de atuar que soluciona o(s) 
problema(s) que prejudica(m) o desenvol-
vimento harmônico e sustentável das rela-
ções estabelecidas para atender as necessi-
dades que geram interesses individuais e 
coletivos em geral (coletivos em sentido 
estrito, difusos e individuais homogêne-
os), bem como as necessidades abrangidas 
e as decorrentes de planejamentos e de 
gestões desenvolvidos para atendê-las.

Acrescentaram que problema é uma 
circunstância (ou mais de uma) que preju-
dica (dificulta ou impede) o desenvolvi-
mento harmônico e sustentável das rela-
ções descritas nas definições constantes 
nos parágrafos anteriores (de desenvolvi-
mento harmônico e sustentável e de atua-
ção resolutiva), devendo ser considerada a 
partir de um determinado foco prioritário 
escolhido e tanto na perspectiva micro 
(fazer parte de um problema maior) 
quanto macro (a soma de todos os proble-
mas relacionados ao foco).

Assim, foco prioritário passa a ser o parâ-
metro delimitador da atuação de forma 
resolutiva, decorrente de um processo de 
escolha necessário para alcançar a missão, 
que deve levar em consideração as diretri-
zes propostas, adaptando-as à realidade 
local, bem como preencher critérios de 
conveniência, oportunidade e urgência.

Adaptação à realidade local, por sua vez, é 
o processo que torna factível a concretiza-
ção e realização das diretrizes, nacionais e 
interacionais, levando em consideração as 

necessidades, as possibilidades e ativida-
des do contexto econômico, social, am-
biental, geopolítico e temporal, existentes 
no âmbito de suas atribuições e conver-
gentes ao desenvolvimento harmônico e 
sustentável das relações.

Levando em consideração a abrangência 
dos impactos, decorrentes da atuação de 
forma resolutiva, na esfera das relações 
descritas nas definições constantes nos 
parágrafos anteriores, preconizaram o 
estabelecimento das seguintes categorias:

I – atuação resolutiva de impactos individuais, que é aquela atuação de forma resolutiva 
que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmônico e sustentável, 
produzindo impactos prioritariamente na esfera de relações estabelecidas para atender as 
necessidades que geram interesses individuais;

II – atuação resolutiva de impactos coletivos em geral, que é aquela atuação de forma reso-
lutiva que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmônico e sus-
tentável, produzindo impactos prioritariamente na esfera de relações estabelecidas para 
atender as necessidades que geram interesses coletivos em geral (coletivos em sentido 
estrito, difusos e individuais homogêneos);

III – atuação resolutiva de planejamento e de gestão sistêmicos, que é aquela atuação de 
forma resolutiva que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmô-
nico e sustentável, produzindo impactos nas relações estabelecidas para atender as neces-
sidades abrangidas e as decorrentes dos planejamentos e das gestões desenvolvidos para 
atendê-las e que é desenvolvida como etapa ou fase de uma determinada sistematização, 
preferencialmente um procedimento, que preencha os seguintes requisitos:

a.  Estabeleça a escolha de foco(s) prioritário(s) para atuação voltado(s) ao atendimento de 
necessidades; 

b. Promova o atendimento de necessidades fomentando a produção de impactos propor-
cionais nos eixos econômico, social e ambiental e dando relevância ao contexto familiar, 
no que couber;

c.   Promova o conhecimento da realidade local e desenvolva o diálogo ou a cooperação 
(interna e/ou externamente, principalmente na modalidade de parcerias e/ou redes de 
cooperação), inclusive de modo a estimular, no que couber, a convergência (alinhamento 
e/ou integração) dos setores público, privado e sociedade civil organizada, bem como com 
a comunidade em geral;

d.  Estabeleça ações estratégicas de fomento ao mapeamento, ao aperfeiçoamento e/ou à 
convergência (alinhamento e/ou integração) dos planejamentos e das gestões desenvolvi-
dos pelos sistemas que atuam e/ou intervêm nas políticas públicas e nas atividades rela-
cionadas ao(s) foco(s) prioritário(s) escolhido(s).

Destacaram que as atuações resolutivas que utilizam os mecanismos de autocomposição 
previstos na Resolução nº 118/2014 do CNMP, bem como as demais formas de tratamento 
adequado de conflitos de interesses previstas na Resolução nº 125/2010 do Conselho 
Nacional de Justiça, incluem-se nessas categorias, inclusive para fins de mensuração e de 
valoração.

Com o objetivo de facilitar a compreensão, ressaltaram que as categorias de atuação reso-
lutiva, incluindo as previstas no parágrafo anterior, poderão ocorrer (no âmbito institu-
cional ou fora dele) quando já houver processo judicial (na fase judicial) ou não (na fase 
pré-processual), tanto no ambiente judicial (abrangendo a esfera pública ou privada) 
quanto extrajudicial (abrangendo a esfera pública ou privada), o que pode ser representa-
do pelo seguinte quadro:

Passo seguinte, discorreram sobre os obje-
tivos específicos a serem alcançados pela 
Política de Fomento à Atuação Resolutiva, 
bem como, relativamente às diretrizes 
gerais de atuação e às atribuições, que não 
poderão ser aprofundadas neste artigo 
devido ao espaço disponível (informações 
completas no documento sobre a Política, 
constante do endereço eletrônico citado 
nos parágrafos anteriores).

No Título II do documento, buscaram 
expor sobre todos os detalhes necessários 

para promover a convergência estrutural 
e, nos anexos, exemplificaram alguns 
deles, de modo a propiciar a concretização 
e realização da Política e das resoluções 
integradas e alinhadas a ela.

Resumidamente, cabe relatar que se consi-
dera convergência estrutural o processo 
dinâmico que promove, no âmbito de suas 
atribuições, o aperfeiçoamento das nor-
mativas e dos instrumentos utilizados 
para alinhamento e/ou integração institu-
cional, interinstitucional e da comunidade 

em geral (que compreende as comunidades tradicionais, virtuais, entre outras), de modo 
a alcançar a missão e a permitir a concretização e a realização de diretrizes, nacionais e 
internacionais, dentre as quais a Política de Fomento à Atuação Resolutiva, notadamente 
no que se refere aos seguintes aspectos:

I – a convergência dos planos e dos planejamentos estratégicos às diretrizes;

II – o aperfeiçoamento dos meios de concretização e realização;

III – o aperfeiçoamento da mensuração, incluindo a criação de indicadores;

IV – a convergência dos três setores e da comunidade em geral (alinhamento e/ou inte-
gração);

V – o desenvolvimento de modos de valoração, 

VI – o aperfeiçoamento aspectos examinados nas inspeções e nas correições, 

VII – o desenvolvimento de incentivos;

VIII – a formação continuada.

O desmembramento sugerido por meio da convergência estrutural, ou seja, o processo 
que propicia a “capilarização”, está previsto, com detalhes, no documento referido nos 
parágrafos anteriores.

Nos últimos meses houve um grande avanço nas atividades. Maiores informações podem 
ser obtidas nos seguintes endereços eletrônicos: pgsistemicos.blogspot.com.br e                 
rodrigoschoeller.blogspot.com.br. Entre outros documentos, constam a versão atualizada 
do presente artigo e das Políticas de Desenvolvimento Harmônico e Sustentável (que 
apresentam um modelo detalhado de matriz de convergência e aperfeiçoam as definições 
expostas neste texto). Além disso, esses documentos são convergentes às resoluções que 
foram apresentadas no Conselho Nacional do Ministério Público após o Congresso de 
Gestão, notadamente a relativa às audiências públicas e a relacionada à Política de 
Fomento à Atuação Resolutiva (maiores informações em:
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4625/ e 
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4624/ ).

Crises: ameaça ou oportunidades?

Os dois: ameaça aos velhos paradigmas e oportunidade de mudá-los.

Esperança? 

Depende do nosso perceber e agir.

No fundo, depende da mudança do pensa-
mento linear, da visão cartesiana e da 
concepção mecanicista para o pensamen-
to sistêmico focado no desenvolvimento 
harmônico e sustentável das relações. 
Mais do que isso, exige sair do discurso e 
colocar em prática aquilo que, cada vez 
mais, apresenta-se como indispensável 
para transparência, efetividade, sustenta-
bilidade e paz: conhecer a realidade e/ou 
cooperar.

criados em ambientes que hoje não exis-
tem mais. A crise é dos sistemas que 
atuam e intervêm (incluindo o ser 
humano, que é um sistema vivo). Crise 
sistêmica, que, para mudar, exige o plane-
jamento e a gestão, em redes de coopera-
ção, de todos os sistemas abrangidos 
(inclusive o Sistema de Justiça). Coopera-
ção que vai resgatando a confiança e que 
sai do discurso e passa para prática. Au-
torregula, harmonizando os sistemas. 
Propicia o desenvolvimento harmônico e 
sustentável.

Urge a mudança. Isso se o objetivo é, 
mesmo, a transparência, a efetividade, a 
sustentabilidade e a paz (interna e exter-
na).

Fala-se de Agenda Comum, Agenda de 
Convergência, “projeto de Nação”, projeto 
de humanidade, etc. A questão é COMO 
“capilarizar” esses movimentos, de modo a 
fomentá-los, planejá-los e concretizá-los. 
Nesse cenário, a convergência estrutural 
é indispensável.

Com reflexos internacionais, a Agenda de 
Planejamento e de Gestão Sistêmicos está 
sendo articulada por diversas instituições, 
propiciando resgatar a confiança no Brasil 
e torná-lo um padrão de relacionamento.

Na esfera do Ministério Público, surgem 
novos movimentos, como as propostas de 
resoluções relativas à convergência estru-
tural que estão sendo articuladas pela 

Comissão de Defesa dos Direitos Funda-
mentais. Mas não apenas isso, no Congres-
so de Gestão realizado em setembro de 
2016, a Corregedoria Nacional do Ministé-
rio fez o lançamento da Carta de Brasília. 
São marcos fundamentais de uma nova 
forma de perceber e de agir que tornam 
concreta e realizam a esperança de um 
futuro melhor. 

No Estado do Rio Grande do Sul, a ação de 
planejamento e de gestão sistêmicos está 
se arraigando na cultura organizacional e 
pessoal. Evidenciam-se resultados não 
apenas na Saúde, mas em todas as áreas de 
atuação.

Sim, são tempos de mudança!

Mas a mudança ocorrerá na medida em 

Apontam crises econômicas, sociais, am-
bientais, políticas, pessoais, entre outras. 
Exterioriza-se a crise de confiança em 
todos os níveis. Em um mundo de 7 
bilhões de pessoas não há como se ter cre-
dibilidade em pensamentos, conceitos, 
ferramentas e estímulos desatualizados e, 
portanto, inefetivos. Isso porque foram 

que for dada prioridade a ela. 

Há um caminho e ele começa quando 
fizermos as seguintes reflexões:

Qual é o sentido da vida?

Qual é a nossa missão comum?

Parece que o mais importante na vida é a 
Qualidade das Relações que estabelecemos 
com nossa consciência e com os seres 
vivos e objetos com os quais interagimos.

Parece mais!

Parece que para nós atingirmos a susten-
tabilidade, a efetividade e a paz (interna e 
externa), é necessário que percebamos 
isso.
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Sabe-se que a crise pode se agravar, e 
muito, nos próximos meses, pois ela exte-
rioriza, entre outros fatores, a falta de 
confiança no Brasil e de credibilidade nas 
instituições. Isso porque a falta de confian-
ça e de credibilidade poderá acarretar na 
diminuição dos investimentos e, conse-
quentemente, atingir o financiamento das 
políticas públicas e das demais atividades 
que atendem as necessidades da popula-
ção, notadamente no que se refere à Edu-
cação e à Saúde.

O planejamento e a gestão, quando ausen-
tes, inefetivos ou sem a cooperação de 
todos os envolvidos, pioram ainda mais 

esse cenário, porque atingem os recursos 
cada vez mais escassos. 

Nesse contexto, os recursos diminuem de 
modo direto (ex. financiamento e diminui-
ção dos investimentos) e indireto (dimi-
nuição do poder de compra em decorrên-
cia da inflação e do valor do dólar/insu-
mos; gestão inefetiva; irregularidades, 
etc.).

A população em geral percebe o reflexo 
da crise, de forma mais acentuada nas 
relações mais próximas, ou seja, no 
âmbito local.

O que muitas vezes não é percebido (em 
um primeiro momento) é que as políticas 
públicas e as demais atividades voltadas 
ao atendimento das necessidades, após 
serem atingidas pela crise, poderão apor-
tar no Sistema de Justiça, por meio da cha-
mada judicialização. A sociedade recorre à 
Justiça, na maioria das vezes de forma 
individual.

Ocorre que a judicialização de uma 
demanda individualizada pode prejudicar, 
em alguns casos, o planejamento e a 
gestão das políticas públicas e das ativida-
des como um todo, afastando-se da equi-
dade no atendimento das demandas. Isso 

pode ocorrer, por exemplo, no deferimen-
to de uma determinada vaga na Educação 
Infantil (creche ou pré-escola), sem o 
conhecimento da realidade local. 

Ademais, normalmente há um aumento 
expressivo nos custos via judicialização 
individualizada. Exemplo disso é a compra 
de medicamentos, que, pela via judicial, é 
muito mais onerosa. Isso, quando a socie-
dade (representada pelo Estado) e as 
demais instituições de atendimento não 
são vítimas de pessoas e instituições que 
utilizam o Sistema de Justiça para cometer 
irregularidades (ex. por parte da chamada 
“máfia das próteses”).

II - SOLUÇÕES PROPOSTAS

2.1 - Agenda de Planejamento e de Gestão Sistêmicos

Para remediar esse cenário e para coope-
rar no desenvolvimento de formas trans-
parentes, efetivas, sustentáveis e harmô-
nicas de implementação de políticas públi-
cas e de outras atividades de atendimento 
de necessidades, o Estado do Rio Grande 
do Sul vem fomentando o planejamento e 
a gestão pessoal, institucional, interinsti-

tucional e dos sistemas como um todo, por 
meio de ações, principalmente voltadas à 
formação de redes de cooperação. Desse 
modo, exteriorizam-se as chamadas agen-
das de convergência, concretizando-as e 
realizando-as. Esse fomento parte das 
seguintes reflexões:

Crise: O QUE FAZER?

Otimizar recursos!

COMO FAZER: fomentar o aperfeiçoamento e a convergência (alinhamento e/ou integra-
ção) dos planejamentos e das gestões desenvolvidos pelos sistemas que atuam (ex. pessoas, 
Sistema de Saúde) e/ou intervém (ex. Sistema de Justiça, Tribunais de Contas) para solu-
cionar um (ou mais) problema(s) que atinge(m) a sociedade. Em outras palavras, fomentar 
a atuação resolutiva de planejamento e de gestão sistêmicos para atuar em foco(s) prioritá-
rio(s).

Ressalte-se que membros das diversas 
unidades e ramos do Ministério Público, 
bem como de outras instituições do Siste-
ma de Justiça, já realizam, mesmo que de 
forma empírica, atuações resolutivas de 
planejamento e de gestão sistêmicos. 
Dentre outros exemplos, os citados no 
documento “Judicialização da Saúde: 
Redes de Cooperação” evidenciam essa 
convergência (disponível em: <http://pg-
sistemicos.blogspot.com.br/2015/09/judi-
cializacao-da-saude-redes-de.html>). 

No Estado do Rio Grande do Sul, com uma 
caminhada de mais de uma década, a ação 
de planejamento e de gestão sistêmicos, 
que se enquadra na espécie atuação reso-
lutiva de planejamento e de gestão sistê-
micos, foi aperfeiçoada nos últimos anos e 
hoje conta com os critérios e a matriz de 
convergência da ação de planejamento e 

de gestão sistêmicos. Em resumo, os crité-
rios sintetizam as principais diretrizes, 
nacionais e internacionais, servindo para 
avaliação e alinhamento de ações e políti-
cas públicas. A matriz de convergência da 
ação de planejamento e de gestão sistêmi-
cos, como o próprio nome já evidencia, é 
um roteiro para fomentar a convergência 
(alinhamento e/ou integração). Uma refle-
xão sobre os resultados obtidos na área da 
Saúde (redução do número de processos 
em tramitação e da judicialização no RS) 
pode ser evidenciada no texto “Estamos no 
caminho certo?”, constante do seguinte endere-
ço eletrônico: rodrigoschoeller.blogspot.com.br. 
No ano de 2016, foi assinado no Estado do 
Rio Grande do Sul o termo de cooperação 
relativo ao fomento da utilização dos crité-
rios e da matriz de convergência da ação 
de planejamento e de gestão sistêmicos 

para diversas áreas afetadas pela crise 
(maiores informações em: 

des, das instituições e do ambiente como 
um todo. Tais aspectos se refletem positi-
vamente na confiança e na credibilidade.

Aprofundando um pouco, pode-se dizer 
que o desenvolvimento harmônico e sus-
tentável das relações altera os paradigmas 
decorrentes do pensamento linear, da 
visão cartesiana e da concepção mecani-
cista, que aprisionam a consciência na per-
cepção apenas das partes e no agir “reati-
vo”, voltado a “fazer mais do mesmo”. Em 
outras palavras, em um verdadeiro “enxu-
gar gelo”. Isso porque o desenvolvimento 
harmônico e sustentável promove o 
alinhamento e/ou a integração das diver-
sas formas de perceber a vida, construin-
do um processo criativo focado e decor-
rente da consciência da unidade em todos 
os níveis (pessoal, familiar, comunitária, 
institucional e assim por diante). As liber-
dades (no Sistema de Justiça, acrescente- 
-se a independência funcional) são valora-
das na medida em que se afastam do pro-
cesso autofágico e são desenvolvidas de 
forma harmônica e sustentável, agregan-
do valores (formas de perceber e agir). 

Nesse contexto, as agendas de convergên-
cia podem ser chamadas de Agendas de 
Planejamento e de Gestão Sistêmicos, que 
são implementadas por meio de ações 
alinhadas e integradas dos setores público, 
privado e sociedade civil organizada, bem 
como da comunidade em geral, e que pro-
piciam o desenvolvimento harmônico e 
sustentável.

Em âmbito nacional, por ocasião da XIX 
Marcha da Confederação Nacional de Mu-
nicípios, realizada em Brasília nos dias 9 a 
12 de maio de 2016, foi proposta a Agenda 
de Planejamento e de Gestão Sistêmicos. 
Para colocar em prática esta Agenda, está 
sendo articulado o desenvolvimento de 
um termo de cooperação, aperfeiçoando- 
-se o conteúdo o termo de cooperação assi-
nado no Rio Grande do Sul. 

É indispensável harmonizar as relações 
pessoais, familiares, comunitárias, institu-
cionais, interinstitucionais e com os siste-
mas e Poderes para, verdadeiramente, 
atingir-se a tão proclamada Paz, bem como 
a transparência, a efetividade e a susten-
tabilidade das políticas públicas, ativida-

Como forma de alcançar a sua missão 
constitucional (art. 127 da Constituição 
Federal), Ministério Público brasileiro 
está fomentando a atuação resolutiva em 
diversos contextos, o que coopera para 
promover, no âmbito pessoal, familiar, 
institucional, interinstitucional e na 
comunidade em geral (compreendendo as 
comunidades tradicionais, virtuais, entre 
outras) o desenvolvimento harmônico e 
sustentável das relações.

A definição de desenvolvimento harmôni-
co e sustentável pode ser estabelecida em 
convergência com diversas diretrizes 
nacionais e internacionais, de forma resu-
mida e mais aprofundada.

De forma mais resumida, desenvolvimen-
to harmônico e sustentável é o processo 
que busca, a partir do(s) foco(s) prioritá-
rio(s) e, no que couber, dando relevância à 
família, atender necessidades, com impac-
tos proporcionais nos 3 (três) eixos da sus-
tentabilidade, por meio da cooperação e 
via promoção da atuação de forma resolu-
tiva, gerando a melhora nas relações, a 
liberdade com a consciência da unidade e 
a paz, interna e externa.

Por solicitação da Comissão de Defesa dos 
Direitos Fundamentais do Conselho 
Nacional do Ministério Público, o autor 
deste artigo e o Promotor de Justiça San-
doval Silva do Estado do Pará desenvolve-
ram algumas sugestões sistematizadas 
para Política de Fomento à Atuação Reso-
lutiva e para diversas resoluções, dentre as 
quais as que promovem a convergência 
estrutural que será exposta neste texto 
(maiores informações no documento sobre 
a Política, constante no seguinte endereço 
eletrônico: 

Destacaram que um dos temas principais 
do conceito de desenvolvimento harmôni-
co e sustentável são as necessidades, ou 
seja, as legítimas exigências naturais, cul-
turais, fisiológicas, psicológicas, de autor-
realização e espirituais dos seres huma-
nos, concretizadas e atendidas por meio 
dos direitos humanos e as circunstâncias 
exigidas para atingir a sustentabilidade e a 
harmonia nas relações entre os seres 
vivos em seu habitat. 

Sugeriram uma definição de atuação reso-
lutiva convergente a isso (existem outras 
definições, inclusive no âmbito do Minis-
tério Público): a atuação resolutiva é a ma-
neira (forma) de atuar que soluciona o(s) 
problema(s) que prejudica(m) o desenvol-
vimento harmônico e sustentável das rela-
ções estabelecidas para atender as necessi-
dades que geram interesses individuais e 
coletivos em geral (coletivos em sentido 
estrito, difusos e individuais homogêne-
os), bem como as necessidades abrangidas 
e as decorrentes de planejamentos e de 
gestões desenvolvidos para atendê-las.

Acrescentaram que problema é uma 
circunstância (ou mais de uma) que preju-
dica (dificulta ou impede) o desenvolvi-
mento harmônico e sustentável das rela-
ções descritas nas definições constantes 
nos parágrafos anteriores (de desenvolvi-
mento harmônico e sustentável e de atua-
ção resolutiva), devendo ser considerada a 
partir de um determinado foco prioritário 
escolhido e tanto na perspectiva micro 
(fazer parte de um problema maior) 
quanto macro (a soma de todos os proble-
mas relacionados ao foco).

Assim, foco prioritário passa a ser o parâ-
metro delimitador da atuação de forma 
resolutiva, decorrente de um processo de 
escolha necessário para alcançar a missão, 
que deve levar em consideração as diretri-
zes propostas, adaptando-as à realidade 
local, bem como preencher critérios de 
conveniência, oportunidade e urgência.

Adaptação à realidade local, por sua vez, é 
o processo que torna factível a concretiza-
ção e realização das diretrizes, nacionais e 
interacionais, levando em consideração as 

necessidades, as possibilidades e ativida-
des do contexto econômico, social, am-
biental, geopolítico e temporal, existentes 
no âmbito de suas atribuições e conver-
gentes ao desenvolvimento harmônico e 
sustentável das relações.

Levando em consideração a abrangência 
dos impactos, decorrentes da atuação de 
forma resolutiva, na esfera das relações 
descritas nas definições constantes nos 
parágrafos anteriores, preconizaram o 
estabelecimento das seguintes categorias:

I – atuação resolutiva de impactos individuais, que é aquela atuação de forma resolutiva 
que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmônico e sustentável, 
produzindo impactos prioritariamente na esfera de relações estabelecidas para atender as 
necessidades que geram interesses individuais;

II – atuação resolutiva de impactos coletivos em geral, que é aquela atuação de forma reso-
lutiva que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmônico e sus-
tentável, produzindo impactos prioritariamente na esfera de relações estabelecidas para 
atender as necessidades que geram interesses coletivos em geral (coletivos em sentido 
estrito, difusos e individuais homogêneos);

III – atuação resolutiva de planejamento e de gestão sistêmicos, que é aquela atuação de 
forma resolutiva que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmô-
nico e sustentável, produzindo impactos nas relações estabelecidas para atender as neces-
sidades abrangidas e as decorrentes dos planejamentos e das gestões desenvolvidos para 
atendê-las e que é desenvolvida como etapa ou fase de uma determinada sistematização, 
preferencialmente um procedimento, que preencha os seguintes requisitos:

a.  Estabeleça a escolha de foco(s) prioritário(s) para atuação voltado(s) ao atendimento de 
necessidades; 

b. Promova o atendimento de necessidades fomentando a produção de impactos propor-
cionais nos eixos econômico, social e ambiental e dando relevância ao contexto familiar, 
no que couber;

c.   Promova o conhecimento da realidade local e desenvolva o diálogo ou a cooperação 
(interna e/ou externamente, principalmente na modalidade de parcerias e/ou redes de 
cooperação), inclusive de modo a estimular, no que couber, a convergência (alinhamento 
e/ou integração) dos setores público, privado e sociedade civil organizada, bem como com 
a comunidade em geral;

d.  Estabeleça ações estratégicas de fomento ao mapeamento, ao aperfeiçoamento e/ou à 
convergência (alinhamento e/ou integração) dos planejamentos e das gestões desenvolvi-
dos pelos sistemas que atuam e/ou intervêm nas políticas públicas e nas atividades rela-
cionadas ao(s) foco(s) prioritário(s) escolhido(s).

Destacaram que as atuações resolutivas que utilizam os mecanismos de autocomposição 
previstos na Resolução nº 118/2014 do CNMP, bem como as demais formas de tratamento 
adequado de conflitos de interesses previstas na Resolução nº 125/2010 do Conselho 
Nacional de Justiça, incluem-se nessas categorias, inclusive para fins de mensuração e de 
valoração.

Com o objetivo de facilitar a compreensão, ressaltaram que as categorias de atuação reso-
lutiva, incluindo as previstas no parágrafo anterior, poderão ocorrer (no âmbito institu-
cional ou fora dele) quando já houver processo judicial (na fase judicial) ou não (na fase 
pré-processual), tanto no ambiente judicial (abrangendo a esfera pública ou privada) 
quanto extrajudicial (abrangendo a esfera pública ou privada), o que pode ser representa-
do pelo seguinte quadro:

Passo seguinte, discorreram sobre os obje-
tivos específicos a serem alcançados pela 
Política de Fomento à Atuação Resolutiva, 
bem como, relativamente às diretrizes 
gerais de atuação e às atribuições, que não 
poderão ser aprofundadas neste artigo 
devido ao espaço disponível (informações 
completas no documento sobre a Política, 
constante do endereço eletrônico citado 
nos parágrafos anteriores).

No Título II do documento, buscaram 
expor sobre todos os detalhes necessários 

para promover a convergência estrutural 
e, nos anexos, exemplificaram alguns 
deles, de modo a propiciar a concretização 
e realização da Política e das resoluções 
integradas e alinhadas a ela.

Resumidamente, cabe relatar que se consi-
dera convergência estrutural o processo 
dinâmico que promove, no âmbito de suas 
atribuições, o aperfeiçoamento das nor-
mativas e dos instrumentos utilizados 
para alinhamento e/ou integração institu-
cional, interinstitucional e da comunidade 

em geral (que compreende as comunidades tradicionais, virtuais, entre outras), de modo 
a alcançar a missão e a permitir a concretização e a realização de diretrizes, nacionais e 
internacionais, dentre as quais a Política de Fomento à Atuação Resolutiva, notadamente 
no que se refere aos seguintes aspectos:

I – a convergência dos planos e dos planejamentos estratégicos às diretrizes;

II – o aperfeiçoamento dos meios de concretização e realização;

III – o aperfeiçoamento da mensuração, incluindo a criação de indicadores;

IV – a convergência dos três setores e da comunidade em geral (alinhamento e/ou inte-
gração);

V – o desenvolvimento de modos de valoração, 

VI – o aperfeiçoamento aspectos examinados nas inspeções e nas correições, 

VII – o desenvolvimento de incentivos;

VIII – a formação continuada.

O desmembramento sugerido por meio da convergência estrutural, ou seja, o processo 
que propicia a “capilarização”, está previsto, com detalhes, no documento referido nos 
parágrafos anteriores.

Nos últimos meses houve um grande avanço nas atividades. Maiores informações podem 
ser obtidas nos seguintes endereços eletrônicos: pgsistemicos.blogspot.com.br e                 
rodrigoschoeller.blogspot.com.br. Entre outros documentos, constam a versão atualizada 
do presente artigo e das Políticas de Desenvolvimento Harmônico e Sustentável (que 
apresentam um modelo detalhado de matriz de convergência e aperfeiçoam as definições 
expostas neste texto). Além disso, esses documentos são convergentes às resoluções que 
foram apresentadas no Conselho Nacional do Ministério Público após o Congresso de 
Gestão, notadamente a relativa às audiências públicas e a relacionada à Política de 
Fomento à Atuação Resolutiva (maiores informações em:
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4625/ e 
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4624/ ).

Crises: ameaça ou oportunidades?

Os dois: ameaça aos velhos paradigmas e oportunidade de mudá-los.

Esperança? 

Depende do nosso perceber e agir.

No fundo, depende da mudança do pensa-
mento linear, da visão cartesiana e da 
concepção mecanicista para o pensamen-
to sistêmico focado no desenvolvimento 
harmônico e sustentável das relações. 
Mais do que isso, exige sair do discurso e 
colocar em prática aquilo que, cada vez 
mais, apresenta-se como indispensável 
para transparência, efetividade, sustenta-
bilidade e paz: conhecer a realidade e/ou 
cooperar.

criados em ambientes que hoje não exis-
tem mais. A crise é dos sistemas que 
atuam e intervêm (incluindo o ser 
humano, que é um sistema vivo). Crise 
sistêmica, que, para mudar, exige o plane-
jamento e a gestão, em redes de coopera-
ção, de todos os sistemas abrangidos 
(inclusive o Sistema de Justiça). Coopera-
ção que vai resgatando a confiança e que 
sai do discurso e passa para prática. Au-
torregula, harmonizando os sistemas. 
Propicia o desenvolvimento harmônico e 
sustentável.

Urge a mudança. Isso se o objetivo é, 
mesmo, a transparência, a efetividade, a 
sustentabilidade e a paz (interna e exter-
na).

Fala-se de Agenda Comum, Agenda de 
Convergência, “projeto de Nação”, projeto 
de humanidade, etc. A questão é COMO 
“capilarizar” esses movimentos, de modo a 
fomentá-los, planejá-los e concretizá-los. 
Nesse cenário, a convergência estrutural 
é indispensável.

Com reflexos internacionais, a Agenda de 
Planejamento e de Gestão Sistêmicos está 
sendo articulada por diversas instituições, 
propiciando resgatar a confiança no Brasil 
e torná-lo um padrão de relacionamento.

Na esfera do Ministério Público, surgem 
novos movimentos, como as propostas de 
resoluções relativas à convergência estru-
tural que estão sendo articuladas pela 

Comissão de Defesa dos Direitos Funda-
mentais. Mas não apenas isso, no Congres-
so de Gestão realizado em setembro de 
2016, a Corregedoria Nacional do Ministé-
rio fez o lançamento da Carta de Brasília. 
São marcos fundamentais de uma nova 
forma de perceber e de agir que tornam 
concreta e realizam a esperança de um 
futuro melhor. 

No Estado do Rio Grande do Sul, a ação de 
planejamento e de gestão sistêmicos está 
se arraigando na cultura organizacional e 
pessoal. Evidenciam-se resultados não 
apenas na Saúde, mas em todas as áreas de 
atuação.

Sim, são tempos de mudança!

Mas a mudança ocorrerá na medida em 

Apontam crises econômicas, sociais, am-
bientais, políticas, pessoais, entre outras. 
Exterioriza-se a crise de confiança em 
todos os níveis. Em um mundo de 7 
bilhões de pessoas não há como se ter cre-
dibilidade em pensamentos, conceitos, 
ferramentas e estímulos desatualizados e, 
portanto, inefetivos. Isso porque foram 

que for dada prioridade a ela. 

Há um caminho e ele começa quando 
fizermos as seguintes reflexões:

Qual é o sentido da vida?

Qual é a nossa missão comum?

Parece que o mais importante na vida é a 
Qualidade das Relações que estabelecemos 
com nossa consciência e com os seres 
vivos e objetos com os quais interagimos.

Parece mais!

Parece que para nós atingirmos a susten-
tabilidade, a efetividade e a paz (interna e 
externa), é necessário que percebamos 
isso.
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Sabe-se que a crise pode se agravar, e 
muito, nos próximos meses, pois ela exte-
rioriza, entre outros fatores, a falta de 
confiança no Brasil e de credibilidade nas 
instituições. Isso porque a falta de confian-
ça e de credibilidade poderá acarretar na 
diminuição dos investimentos e, conse-
quentemente, atingir o financiamento das 
políticas públicas e das demais atividades 
que atendem as necessidades da popula-
ção, notadamente no que se refere à Edu-
cação e à Saúde.

O planejamento e a gestão, quando ausen-
tes, inefetivos ou sem a cooperação de 
todos os envolvidos, pioram ainda mais 

esse cenário, porque atingem os recursos 
cada vez mais escassos. 

Nesse contexto, os recursos diminuem de 
modo direto (ex. financiamento e diminui-
ção dos investimentos) e indireto (dimi-
nuição do poder de compra em decorrên-
cia da inflação e do valor do dólar/insu-
mos; gestão inefetiva; irregularidades, 
etc.).

A população em geral percebe o reflexo 
da crise, de forma mais acentuada nas 
relações mais próximas, ou seja, no 
âmbito local.

O que muitas vezes não é percebido (em 
um primeiro momento) é que as políticas 
públicas e as demais atividades voltadas 
ao atendimento das necessidades, após 
serem atingidas pela crise, poderão apor-
tar no Sistema de Justiça, por meio da cha-
mada judicialização. A sociedade recorre à 
Justiça, na maioria das vezes de forma 
individual.

Ocorre que a judicialização de uma 
demanda individualizada pode prejudicar, 
em alguns casos, o planejamento e a 
gestão das políticas públicas e das ativida-
des como um todo, afastando-se da equi-
dade no atendimento das demandas. Isso 

pode ocorrer, por exemplo, no deferimen-
to de uma determinada vaga na Educação 
Infantil (creche ou pré-escola), sem o 
conhecimento da realidade local. 

Ademais, normalmente há um aumento 
expressivo nos custos via judicialização 
individualizada. Exemplo disso é a compra 
de medicamentos, que, pela via judicial, é 
muito mais onerosa. Isso, quando a socie-
dade (representada pelo Estado) e as 
demais instituições de atendimento não 
são vítimas de pessoas e instituições que 
utilizam o Sistema de Justiça para cometer 
irregularidades (ex. por parte da chamada 
“máfia das próteses”).

Para remediar esse cenário e para coope-
rar no desenvolvimento de formas trans-
parentes, efetivas, sustentáveis e harmô-
nicas de implementação de políticas públi-
cas e de outras atividades de atendimento 
de necessidades, o Estado do Rio Grande 
do Sul vem fomentando o planejamento e 
a gestão pessoal, institucional, interinsti-

tucional e dos sistemas como um todo, por 
meio de ações, principalmente voltadas à 
formação de redes de cooperação. Desse 
modo, exteriorizam-se as chamadas agen-
das de convergência, concretizando-as e 
realizando-as. Esse fomento parte das 
seguintes reflexões:

Crise: O QUE FAZER?

Otimizar recursos!

COMO FAZER: fomentar o aperfeiçoamento e a convergência (alinhamento e/ou integra-
ção) dos planejamentos e das gestões desenvolvidos pelos sistemas que atuam (ex. pessoas, 
Sistema de Saúde) e/ou intervém (ex. Sistema de Justiça, Tribunais de Contas) para solu-
cionar um (ou mais) problema(s) que atinge(m) a sociedade. Em outras palavras, fomentar 
a atuação resolutiva de planejamento e de gestão sistêmicos para atuar em foco(s) prioritá-
rio(s).

Ressalte-se que membros das diversas 
unidades e ramos do Ministério Público, 
bem como de outras instituições do Siste-
ma de Justiça, já realizam, mesmo que de 
forma empírica, atuações resolutivas de 
planejamento e de gestão sistêmicos. 
Dentre outros exemplos, os citados no 
documento “Judicialização da Saúde: 
Redes de Cooperação” evidenciam essa 
convergência (disponível em: <http://pg-
sistemicos.blogspot.com.br/2015/09/judi-
cializacao-da-saude-redes-de.html>). 

No Estado do Rio Grande do Sul, com uma 
caminhada de mais de uma década, a ação 
de planejamento e de gestão sistêmicos, 
que se enquadra na espécie atuação reso-
lutiva de planejamento e de gestão sistê-
micos, foi aperfeiçoada nos últimos anos e 
hoje conta com os critérios e a matriz de 
convergência da ação de planejamento e 

de gestão sistêmicos. Em resumo, os crité-
rios sintetizam as principais diretrizes, 
nacionais e internacionais, servindo para 
avaliação e alinhamento de ações e políti-
cas públicas. A matriz de convergência da 
ação de planejamento e de gestão sistêmi-
cos, como o próprio nome já evidencia, é 
um roteiro para fomentar a convergência 
(alinhamento e/ou integração). Uma refle-
xão sobre os resultados obtidos na área da 
Saúde (redução do número de processos 
em tramitação e da judicialização no RS) 
pode ser evidenciada no texto “Estamos no 
caminho certo?”, constante do seguinte endere-
ço eletrônico: rodrigoschoeller.blogspot.com.br. 
No ano de 2016, foi assinado no Estado do 
Rio Grande do Sul o termo de cooperação 
relativo ao fomento da utilização dos crité-
rios e da matriz de convergência da ação 
de planejamento e de gestão sistêmicos 

para diversas áreas afetadas pela crise 
(maiores informações em: 

des, das instituições e do ambiente como 
um todo. Tais aspectos se refletem positi-
vamente na confiança e na credibilidade.

Aprofundando um pouco, pode-se dizer 
que o desenvolvimento harmônico e sus-
tentável das relações altera os paradigmas 
decorrentes do pensamento linear, da 
visão cartesiana e da concepção mecani-
cista, que aprisionam a consciência na per-
cepção apenas das partes e no agir “reati-
vo”, voltado a “fazer mais do mesmo”. Em 
outras palavras, em um verdadeiro “enxu-
gar gelo”. Isso porque o desenvolvimento 
harmônico e sustentável promove o 
alinhamento e/ou a integração das diver-
sas formas de perceber a vida, construin-
do um processo criativo focado e decor-
rente da consciência da unidade em todos 
os níveis (pessoal, familiar, comunitária, 
institucional e assim por diante). As liber-
dades (no Sistema de Justiça, acrescente- 
-se a independência funcional) são valora-
das na medida em que se afastam do pro-
cesso autofágico e são desenvolvidas de 
forma harmônica e sustentável, agregan-
do valores (formas de perceber e agir). 

Nesse contexto, as agendas de convergên-
cia podem ser chamadas de Agendas de 
Planejamento e de Gestão Sistêmicos, que 
são implementadas por meio de ações 
alinhadas e integradas dos setores público, 
privado e sociedade civil organizada, bem 
como da comunidade em geral, e que pro-
piciam o desenvolvimento harmônico e 
sustentável.

É indispensável harmonizar as 
relações pessoais, familiares, 
comunitárias, institucionais, 
interinstitucionais e com os 

sistemas e Poderes para, 
verdadeiramente, atingir-se a 

tão proclamada Paz, bem como 
a transparência, a efetividade e 
a sustentabilidade das políticas 

públicas, atividades, das 
instituições e do ambiente como 

um todo.

Em âmbito nacional, por ocasião da XIX 
Marcha da Confederação Nacional de Mu-
nicípios, realizada em Brasília nos dias 9 a 
12 de maio de 2016, foi proposta a Agenda 
de Planejamento e de Gestão Sistêmicos. 
Para colocar em prática esta Agenda, está 
sendo articulado o desenvolvimento de 
um termo de cooperação, aperfeiçoando- 
-se o conteúdo o termo de cooperação assi-
nado no Rio Grande do Sul. 

É indispensável harmonizar as relações 
pessoais, familiares, comunitárias, institu-
cionais, interinstitucionais e com os siste-
mas e Poderes para, verdadeiramente, 
atingir-se a tão proclamada Paz, bem como 
a transparência, a efetividade e a susten-
tabilidade das políticas públicas, ativida-

Como forma de alcançar a sua missão 
constitucional (art. 127 da Constituição 
Federal), Ministério Público brasileiro 
está fomentando a atuação resolutiva em 
diversos contextos, o que coopera para 
promover, no âmbito pessoal, familiar, 
institucional, interinstitucional e na 
comunidade em geral (compreendendo as 
comunidades tradicionais, virtuais, entre 
outras) o desenvolvimento harmônico e 
sustentável das relações.

A definição de desenvolvimento harmôni-
co e sustentável pode ser estabelecida em 
convergência com diversas diretrizes 
nacionais e internacionais, de forma resu-
mida e mais aprofundada.

De forma mais resumida, desenvolvimen-
to harmônico e sustentável é o processo 
que busca, a partir do(s) foco(s) prioritá-
rio(s) e, no que couber, dando relevância à 
família, atender necessidades, com impac-
tos proporcionais nos 3 (três) eixos da sus-
tentabilidade, por meio da cooperação e 
via promoção da atuação de forma resolu-
tiva, gerando a melhora nas relações, a 
liberdade com a consciência da unidade e 
a paz, interna e externa.

Por solicitação da Comissão de Defesa dos 
Direitos Fundamentais do Conselho 
Nacional do Ministério Público, o autor 
deste artigo e o Promotor de Justiça San-
doval Silva do Estado do Pará desenvolve-
ram algumas sugestões sistematizadas 
para Política de Fomento à Atuação Reso-
lutiva e para diversas resoluções, dentre as 
quais as que promovem a convergência 
estrutural que será exposta neste texto 
(maiores informações no documento sobre 
a Política, constante no seguinte endereço 
eletrônico: 

Destacaram que um dos temas principais 
do conceito de desenvolvimento harmôni-
co e sustentável são as necessidades, ou 
seja, as legítimas exigências naturais, cul-
turais, fisiológicas, psicológicas, de autor-
realização e espirituais dos seres huma-
nos, concretizadas e atendidas por meio 
dos direitos humanos e as circunstâncias 
exigidas para atingir a sustentabilidade e a 
harmonia nas relações entre os seres 
vivos em seu habitat. 

Sugeriram uma definição de atuação reso-
lutiva convergente a isso (existem outras 
definições, inclusive no âmbito do Minis-
tério Público): a atuação resolutiva é a ma-
neira (forma) de atuar que soluciona o(s) 
problema(s) que prejudica(m) o desenvol-
vimento harmônico e sustentável das rela-
ções estabelecidas para atender as necessi-
dades que geram interesses individuais e 
coletivos em geral (coletivos em sentido 
estrito, difusos e individuais homogêne-
os), bem como as necessidades abrangidas 
e as decorrentes de planejamentos e de 
gestões desenvolvidos para atendê-las.

Acrescentaram que problema é uma 
circunstância (ou mais de uma) que preju-
dica (dificulta ou impede) o desenvolvi-
mento harmônico e sustentável das rela-
ções descritas nas definições constantes 
nos parágrafos anteriores (de desenvolvi-
mento harmônico e sustentável e de atua-
ção resolutiva), devendo ser considerada a 
partir de um determinado foco prioritário 
escolhido e tanto na perspectiva micro 
(fazer parte de um problema maior) 
quanto macro (a soma de todos os proble-
mas relacionados ao foco).

Assim, foco prioritário passa a ser o parâ-
metro delimitador da atuação de forma 
resolutiva, decorrente de um processo de 
escolha necessário para alcançar a missão, 
que deve levar em consideração as diretri-
zes propostas, adaptando-as à realidade 
local, bem como preencher critérios de 
conveniência, oportunidade e urgência.

Adaptação à realidade local, por sua vez, é 
o processo que torna factível a concretiza-
ção e realização das diretrizes, nacionais e 
interacionais, levando em consideração as 

necessidades, as possibilidades e ativida-
des do contexto econômico, social, am-
biental, geopolítico e temporal, existentes 
no âmbito de suas atribuições e conver-
gentes ao desenvolvimento harmônico e 
sustentável das relações.

Levando em consideração a abrangência 
dos impactos, decorrentes da atuação de 
forma resolutiva, na esfera das relações 
descritas nas definições constantes nos 
parágrafos anteriores, preconizaram o 
estabelecimento das seguintes categorias:

I – atuação resolutiva de impactos individuais, que é aquela atuação de forma resolutiva 
que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmônico e sustentável, 
produzindo impactos prioritariamente na esfera de relações estabelecidas para atender as 
necessidades que geram interesses individuais;

II – atuação resolutiva de impactos coletivos em geral, que é aquela atuação de forma reso-
lutiva que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmônico e sus-
tentável, produzindo impactos prioritariamente na esfera de relações estabelecidas para 
atender as necessidades que geram interesses coletivos em geral (coletivos em sentido 
estrito, difusos e individuais homogêneos);

III – atuação resolutiva de planejamento e de gestão sistêmicos, que é aquela atuação de 
forma resolutiva que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmô-
nico e sustentável, produzindo impactos nas relações estabelecidas para atender as neces-
sidades abrangidas e as decorrentes dos planejamentos e das gestões desenvolvidos para 
atendê-las e que é desenvolvida como etapa ou fase de uma determinada sistematização, 
preferencialmente um procedimento, que preencha os seguintes requisitos:

a.  Estabeleça a escolha de foco(s) prioritário(s) para atuação voltado(s) ao atendimento de 
necessidades; 

b. Promova o atendimento de necessidades fomentando a produção de impactos propor-
cionais nos eixos econômico, social e ambiental e dando relevância ao contexto familiar, 
no que couber;

c.   Promova o conhecimento da realidade local e desenvolva o diálogo ou a cooperação 
(interna e/ou externamente, principalmente na modalidade de parcerias e/ou redes de 
cooperação), inclusive de modo a estimular, no que couber, a convergência (alinhamento 
e/ou integração) dos setores público, privado e sociedade civil organizada, bem como com 
a comunidade em geral;

d.  Estabeleça ações estratégicas de fomento ao mapeamento, ao aperfeiçoamento e/ou à 
convergência (alinhamento e/ou integração) dos planejamentos e das gestões desenvolvi-
dos pelos sistemas que atuam e/ou intervêm nas políticas públicas e nas atividades rela-
cionadas ao(s) foco(s) prioritário(s) escolhido(s).

Destacaram que as atuações resolutivas que utilizam os mecanismos de autocomposição 
previstos na Resolução nº 118/2014 do CNMP, bem como as demais formas de tratamento 
adequado de conflitos de interesses previstas na Resolução nº 125/2010 do Conselho 
Nacional de Justiça, incluem-se nessas categorias, inclusive para fins de mensuração e de 
valoração.

Com o objetivo de facilitar a compreensão, ressaltaram que as categorias de atuação reso-
lutiva, incluindo as previstas no parágrafo anterior, poderão ocorrer (no âmbito institu-
cional ou fora dele) quando já houver processo judicial (na fase judicial) ou não (na fase 
pré-processual), tanto no ambiente judicial (abrangendo a esfera pública ou privada) 
quanto extrajudicial (abrangendo a esfera pública ou privada), o que pode ser representa-
do pelo seguinte quadro:

Passo seguinte, discorreram sobre os obje-
tivos específicos a serem alcançados pela 
Política de Fomento à Atuação Resolutiva, 
bem como, relativamente às diretrizes 
gerais de atuação e às atribuições, que não 
poderão ser aprofundadas neste artigo 
devido ao espaço disponível (informações 
completas no documento sobre a Política, 
constante do endereço eletrônico citado 
nos parágrafos anteriores).

No Título II do documento, buscaram 
expor sobre todos os detalhes necessários 

para promover a convergência estrutural 
e, nos anexos, exemplificaram alguns 
deles, de modo a propiciar a concretização 
e realização da Política e das resoluções 
integradas e alinhadas a ela.

Resumidamente, cabe relatar que se consi-
dera convergência estrutural o processo 
dinâmico que promove, no âmbito de suas 
atribuições, o aperfeiçoamento das nor-
mativas e dos instrumentos utilizados 
para alinhamento e/ou integração institu-
cional, interinstitucional e da comunidade 

em geral (que compreende as comunidades tradicionais, virtuais, entre outras), de modo 
a alcançar a missão e a permitir a concretização e a realização de diretrizes, nacionais e 
internacionais, dentre as quais a Política de Fomento à Atuação Resolutiva, notadamente 
no que se refere aos seguintes aspectos:

I – a convergência dos planos e dos planejamentos estratégicos às diretrizes;

II – o aperfeiçoamento dos meios de concretização e realização;

III – o aperfeiçoamento da mensuração, incluindo a criação de indicadores;

IV – a convergência dos três setores e da comunidade em geral (alinhamento e/ou inte-
gração);

V – o desenvolvimento de modos de valoração, 

VI – o aperfeiçoamento aspectos examinados nas inspeções e nas correições, 

VII – o desenvolvimento de incentivos;

VIII – a formação continuada.

O desmembramento sugerido por meio da convergência estrutural, ou seja, o processo 
que propicia a “capilarização”, está previsto, com detalhes, no documento referido nos 
parágrafos anteriores.

Nos últimos meses houve um grande avanço nas atividades. Maiores informações podem 
ser obtidas nos seguintes endereços eletrônicos: pgsistemicos.blogspot.com.br e                 
rodrigoschoeller.blogspot.com.br. Entre outros documentos, constam a versão atualizada 
do presente artigo e das Políticas de Desenvolvimento Harmônico e Sustentável (que 
apresentam um modelo detalhado de matriz de convergência e aperfeiçoam as definições 
expostas neste texto). Além disso, esses documentos são convergentes às resoluções que 
foram apresentadas no Conselho Nacional do Ministério Público após o Congresso de 
Gestão, notadamente a relativa às audiências públicas e a relacionada à Política de 
Fomento à Atuação Resolutiva (maiores informações em:
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4625/ e 
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4624/ ).

Crises: ameaça ou oportunidades?

Os dois: ameaça aos velhos paradigmas e oportunidade de mudá-los.

Esperança? 

Depende do nosso perceber e agir.

No fundo, depende da mudança do pensa-
mento linear, da visão cartesiana e da 
concepção mecanicista para o pensamen-
to sistêmico focado no desenvolvimento 
harmônico e sustentável das relações. 
Mais do que isso, exige sair do discurso e 
colocar em prática aquilo que, cada vez 
mais, apresenta-se como indispensável 
para transparência, efetividade, sustenta-
bilidade e paz: conhecer a realidade e/ou 
cooperar.

criados em ambientes que hoje não exis-
tem mais. A crise é dos sistemas que 
atuam e intervêm (incluindo o ser 
humano, que é um sistema vivo). Crise 
sistêmica, que, para mudar, exige o plane-
jamento e a gestão, em redes de coopera-
ção, de todos os sistemas abrangidos 
(inclusive o Sistema de Justiça). Coopera-
ção que vai resgatando a confiança e que 
sai do discurso e passa para prática. Au-
torregula, harmonizando os sistemas. 
Propicia o desenvolvimento harmônico e 
sustentável.

Urge a mudança. Isso se o objetivo é, 
mesmo, a transparência, a efetividade, a 
sustentabilidade e a paz (interna e exter-
na).

Fala-se de Agenda Comum, Agenda de 
Convergência, “projeto de Nação”, projeto 
de humanidade, etc. A questão é COMO 
“capilarizar” esses movimentos, de modo a 
fomentá-los, planejá-los e concretizá-los. 
Nesse cenário, a convergência estrutural 
é indispensável.

Com reflexos internacionais, a Agenda de 
Planejamento e de Gestão Sistêmicos está 
sendo articulada por diversas instituições, 
propiciando resgatar a confiança no Brasil 
e torná-lo um padrão de relacionamento.

Na esfera do Ministério Público, surgem 
novos movimentos, como as propostas de 
resoluções relativas à convergência estru-
tural que estão sendo articuladas pela 

Comissão de Defesa dos Direitos Funda-
mentais. Mas não apenas isso, no Congres-
so de Gestão realizado em setembro de 
2016, a Corregedoria Nacional do Ministé-
rio fez o lançamento da Carta de Brasília. 
São marcos fundamentais de uma nova 
forma de perceber e de agir que tornam 
concreta e realizam a esperança de um 
futuro melhor. 

No Estado do Rio Grande do Sul, a ação de 
planejamento e de gestão sistêmicos está 
se arraigando na cultura organizacional e 
pessoal. Evidenciam-se resultados não 
apenas na Saúde, mas em todas as áreas de 
atuação.

Sim, são tempos de mudança!

Mas a mudança ocorrerá na medida em 

Apontam crises econômicas, sociais, am-
bientais, políticas, pessoais, entre outras. 
Exterioriza-se a crise de confiança em 
todos os níveis. Em um mundo de 7 
bilhões de pessoas não há como se ter cre-
dibilidade em pensamentos, conceitos, 
ferramentas e estímulos desatualizados e, 
portanto, inefetivos. Isso porque foram 

que for dada prioridade a ela. 

Há um caminho e ele começa quando 
fizermos as seguintes reflexões:

Qual é o sentido da vida?

Qual é a nossa missão comum?

Parece que o mais importante na vida é a 
Qualidade das Relações que estabelecemos 
com nossa consciência e com os seres 
vivos e objetos com os quais interagimos.

Parece mais!

Parece que para nós atingirmos a susten-
tabilidade, a efetividade e a paz (interna e 
externa), é necessário que percebamos 
isso.

<http://pgsistemicos.blogspot.com.br/2016
/05/termo-de-cooperacao-tecnica.html>).
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Sabe-se que a crise pode se agravar, e 
muito, nos próximos meses, pois ela exte-
rioriza, entre outros fatores, a falta de 
confiança no Brasil e de credibilidade nas 
instituições. Isso porque a falta de confian-
ça e de credibilidade poderá acarretar na 
diminuição dos investimentos e, conse-
quentemente, atingir o financiamento das 
políticas públicas e das demais atividades 
que atendem as necessidades da popula-
ção, notadamente no que se refere à Edu-
cação e à Saúde.

O planejamento e a gestão, quando ausen-
tes, inefetivos ou sem a cooperação de 
todos os envolvidos, pioram ainda mais 

esse cenário, porque atingem os recursos 
cada vez mais escassos. 

Nesse contexto, os recursos diminuem de 
modo direto (ex. financiamento e diminui-
ção dos investimentos) e indireto (dimi-
nuição do poder de compra em decorrên-
cia da inflação e do valor do dólar/insu-
mos; gestão inefetiva; irregularidades, 
etc.).

A população em geral percebe o reflexo 
da crise, de forma mais acentuada nas 
relações mais próximas, ou seja, no 
âmbito local.

O que muitas vezes não é percebido (em 
um primeiro momento) é que as políticas 
públicas e as demais atividades voltadas 
ao atendimento das necessidades, após 
serem atingidas pela crise, poderão apor-
tar no Sistema de Justiça, por meio da cha-
mada judicialização. A sociedade recorre à 
Justiça, na maioria das vezes de forma 
individual.

Ocorre que a judicialização de uma 
demanda individualizada pode prejudicar, 
em alguns casos, o planejamento e a 
gestão das políticas públicas e das ativida-
des como um todo, afastando-se da equi-
dade no atendimento das demandas. Isso 

pode ocorrer, por exemplo, no deferimen-
to de uma determinada vaga na Educação 
Infantil (creche ou pré-escola), sem o 
conhecimento da realidade local. 

Ademais, normalmente há um aumento 
expressivo nos custos via judicialização 
individualizada. Exemplo disso é a compra 
de medicamentos, que, pela via judicial, é 
muito mais onerosa. Isso, quando a socie-
dade (representada pelo Estado) e as 
demais instituições de atendimento não 
são vítimas de pessoas e instituições que 
utilizam o Sistema de Justiça para cometer 
irregularidades (ex. por parte da chamada 
“máfia das próteses”).

Para remediar esse cenário e para coope-
rar no desenvolvimento de formas trans-
parentes, efetivas, sustentáveis e harmô-
nicas de implementação de políticas públi-
cas e de outras atividades de atendimento 
de necessidades, o Estado do Rio Grande 
do Sul vem fomentando o planejamento e 
a gestão pessoal, institucional, interinsti-

tucional e dos sistemas como um todo, por 
meio de ações, principalmente voltadas à 
formação de redes de cooperação. Desse 
modo, exteriorizam-se as chamadas agen-
das de convergência, concretizando-as e 
realizando-as. Esse fomento parte das 
seguintes reflexões:

Crise: O QUE FAZER?

Otimizar recursos!

COMO FAZER: fomentar o aperfeiçoamento e a convergência (alinhamento e/ou integra-
ção) dos planejamentos e das gestões desenvolvidos pelos sistemas que atuam (ex. pessoas, 
Sistema de Saúde) e/ou intervém (ex. Sistema de Justiça, Tribunais de Contas) para solu-
cionar um (ou mais) problema(s) que atinge(m) a sociedade. Em outras palavras, fomentar 
a atuação resolutiva de planejamento e de gestão sistêmicos para atuar em foco(s) prioritá-
rio(s).

Ressalte-se que membros das diversas 
unidades e ramos do Ministério Público, 
bem como de outras instituições do Siste-
ma de Justiça, já realizam, mesmo que de 
forma empírica, atuações resolutivas de 
planejamento e de gestão sistêmicos. 
Dentre outros exemplos, os citados no 
documento “Judicialização da Saúde: 
Redes de Cooperação” evidenciam essa 
convergência (disponível em: <http://pg-
sistemicos.blogspot.com.br/2015/09/judi-
cializacao-da-saude-redes-de.html>). 

No Estado do Rio Grande do Sul, com uma 
caminhada de mais de uma década, a ação 
de planejamento e de gestão sistêmicos, 
que se enquadra na espécie atuação reso-
lutiva de planejamento e de gestão sistê-
micos, foi aperfeiçoada nos últimos anos e 
hoje conta com os critérios e a matriz de 
convergência da ação de planejamento e 

de gestão sistêmicos. Em resumo, os crité-
rios sintetizam as principais diretrizes, 
nacionais e internacionais, servindo para 
avaliação e alinhamento de ações e políti-
cas públicas. A matriz de convergência da 
ação de planejamento e de gestão sistêmi-
cos, como o próprio nome já evidencia, é 
um roteiro para fomentar a convergência 
(alinhamento e/ou integração). Uma refle-
xão sobre os resultados obtidos na área da 
Saúde (redução do número de processos 
em tramitação e da judicialização no RS) 
pode ser evidenciada no texto “Estamos no 
caminho certo?”, constante do seguinte endere-
ço eletrônico: rodrigoschoeller.blogspot.com.br. 
No ano de 2016, foi assinado no Estado do 
Rio Grande do Sul o termo de cooperação 
relativo ao fomento da utilização dos crité-
rios e da matriz de convergência da ação 
de planejamento e de gestão sistêmicos 

para diversas áreas afetadas pela crise 
(maiores informações em: 

des, das instituições e do ambiente como 
um todo. Tais aspectos se refletem positi-
vamente na confiança e na credibilidade.

Aprofundando um pouco, pode-se dizer 
que o desenvolvimento harmônico e sus-
tentável das relações altera os paradigmas 
decorrentes do pensamento linear, da 
visão cartesiana e da concepção mecani-
cista, que aprisionam a consciência na per-
cepção apenas das partes e no agir “reati-
vo”, voltado a “fazer mais do mesmo”. Em 
outras palavras, em um verdadeiro “enxu-
gar gelo”. Isso porque o desenvolvimento 
harmônico e sustentável promove o 
alinhamento e/ou a integração das diver-
sas formas de perceber a vida, construin-
do um processo criativo focado e decor-
rente da consciência da unidade em todos 
os níveis (pessoal, familiar, comunitária, 
institucional e assim por diante). As liber-
dades (no Sistema de Justiça, acrescente- 
-se a independência funcional) são valora-
das na medida em que se afastam do pro-
cesso autofágico e são desenvolvidas de 
forma harmônica e sustentável, agregan-
do valores (formas de perceber e agir). 

Nesse contexto, as agendas de convergên-
cia podem ser chamadas de Agendas de 
Planejamento e de Gestão Sistêmicos, que 
são implementadas por meio de ações 
alinhadas e integradas dos setores público, 
privado e sociedade civil organizada, bem 
como da comunidade em geral, e que pro-
piciam o desenvolvimento harmônico e 
sustentável.

Em âmbito nacional, por ocasião da XIX 
Marcha da Confederação Nacional de Mu-
nicípios, realizada em Brasília nos dias 9 a 
12 de maio de 2016, foi proposta a Agenda 
de Planejamento e de Gestão Sistêmicos. 
Para colocar em prática esta Agenda, está 
sendo articulado o desenvolvimento de 
um termo de cooperação, aperfeiçoando- 
-se o conteúdo o termo de cooperação assi-
nado no Rio Grande do Sul. 

É indispensável harmonizar as relações 
pessoais, familiares, comunitárias, institu-
cionais, interinstitucionais e com os siste-
mas e Poderes para, verdadeiramente, 
atingir-se a tão proclamada Paz, bem como 
a transparência, a efetividade e a susten-
tabilidade das políticas públicas, ativida-

2.2 - Fomento à Atuação Resolutiva

Como forma de alcançar a sua missão 
constitucional (art. 127 da Constituição 
Federal), Ministério Público brasileiro 
está fomentando a atuação resolutiva em 
diversos contextos, o que coopera para 
promover, no âmbito pessoal, familiar, 
institucional, interinstitucional e na 
comunidade em geral (compreendendo as 
comunidades tradicionais, virtuais, entre 
outras) o desenvolvimento harmônico e 
sustentável das relações.

A definição de desenvolvimento harmôni-
co e sustentável pode ser estabelecida em 
convergência com diversas diretrizes 
nacionais e internacionais, de forma resu-
mida e mais aprofundada.

De forma mais resumida, desenvolvimen-
to harmônico e sustentável é o processo 
que busca, a partir do(s) foco(s) prioritá-
rio(s) e, no que couber, dando relevância à 
família, atender necessidades, com impac-
tos proporcionais nos 3 (três) eixos da sus-
tentabilidade, por meio da cooperação e 
via promoção da atuação de forma resolu-
tiva, gerando a melhora nas relações, a 
liberdade com a consciência da unidade e 
a paz, interna e externa.

Por solicitação da Comissão de Defesa dos 
Direitos Fundamentais do Conselho 
Nacional do Ministério Público, o autor 
deste artigo e o Promotor de Justiça San-
doval Silva do Estado do Pará desenvolve-
ram algumas sugestões sistematizadas 
para Política de Fomento à Atuação Reso-
lutiva e para diversas resoluções, dentre as 
quais as que promovem a convergência 
estrutural que será exposta neste texto 
(maiores informações no documento sobre 
a Política, constante no seguinte endereço 
eletrônico: 

Destacaram que um dos temas principais 
do conceito de desenvolvimento harmôni-
co e sustentável são as necessidades, ou 
seja, as legítimas exigências naturais, cul-
turais, fisiológicas, psicológicas, de autor-
realização e espirituais dos seres huma-
nos, concretizadas e atendidas por meio 
dos direitos humanos e as circunstâncias 
exigidas para atingir a sustentabilidade e a 
harmonia nas relações entre os seres 
vivos em seu habitat. 

Sugeriram uma definição de atuação reso-
lutiva convergente a isso (existem outras 
definições, inclusive no âmbito do Minis-
tério Público): a atuação resolutiva é a ma-
neira (forma) de atuar que soluciona o(s) 
problema(s) que prejudica(m) o desenvol-
vimento harmônico e sustentável das rela-
ções estabelecidas para atender as necessi-
dades que geram interesses individuais e 
coletivos em geral (coletivos em sentido 
estrito, difusos e individuais homogêne-
os), bem como as necessidades abrangidas 
e as decorrentes de planejamentos e de 
gestões desenvolvidos para atendê-las.

Acrescentaram que problema é uma 
circunstância (ou mais de uma) que preju-
dica (dificulta ou impede) o desenvolvi-
mento harmônico e sustentável das rela-
ções descritas nas definições constantes 
nos parágrafos anteriores (de desenvolvi-
mento harmônico e sustentável e de atua-
ção resolutiva), devendo ser considerada a 
partir de um determinado foco prioritário 
escolhido e tanto na perspectiva micro 
(fazer parte de um problema maior) 
quanto macro (a soma de todos os proble-
mas relacionados ao foco).

Assim, foco prioritário passa a ser o parâ-
metro delimitador da atuação de forma 
resolutiva, decorrente de um processo de 
escolha necessário para alcançar a missão, 
que deve levar em consideração as diretri-
zes propostas, adaptando-as à realidade 
local, bem como preencher critérios de 
conveniência, oportunidade e urgência.

Adaptação à realidade local, por sua vez, é 
o processo que torna factível a concretiza-
ção e realização das diretrizes, nacionais e 
interacionais, levando em consideração as 

necessidades, as possibilidades e ativida-
des do contexto econômico, social, am-
biental, geopolítico e temporal, existentes 
no âmbito de suas atribuições e conver-
gentes ao desenvolvimento harmônico e 
sustentável das relações.

Levando em consideração a abrangência 
dos impactos, decorrentes da atuação de 
forma resolutiva, na esfera das relações 
descritas nas definições constantes nos 
parágrafos anteriores, preconizaram o 
estabelecimento das seguintes categorias:

I – atuação resolutiva de impactos individuais, que é aquela atuação de forma resolutiva 
que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmônico e sustentável, 
produzindo impactos prioritariamente na esfera de relações estabelecidas para atender as 
necessidades que geram interesses individuais;

II – atuação resolutiva de impactos coletivos em geral, que é aquela atuação de forma reso-
lutiva que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmônico e sus-
tentável, produzindo impactos prioritariamente na esfera de relações estabelecidas para 
atender as necessidades que geram interesses coletivos em geral (coletivos em sentido 
estrito, difusos e individuais homogêneos);

III – atuação resolutiva de planejamento e de gestão sistêmicos, que é aquela atuação de 
forma resolutiva que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmô-
nico e sustentável, produzindo impactos nas relações estabelecidas para atender as neces-
sidades abrangidas e as decorrentes dos planejamentos e das gestões desenvolvidos para 
atendê-las e que é desenvolvida como etapa ou fase de uma determinada sistematização, 
preferencialmente um procedimento, que preencha os seguintes requisitos:

a.  Estabeleça a escolha de foco(s) prioritário(s) para atuação voltado(s) ao atendimento de 
necessidades; 

b. Promova o atendimento de necessidades fomentando a produção de impactos propor-
cionais nos eixos econômico, social e ambiental e dando relevância ao contexto familiar, 
no que couber;

c.   Promova o conhecimento da realidade local e desenvolva o diálogo ou a cooperação 
(interna e/ou externamente, principalmente na modalidade de parcerias e/ou redes de 
cooperação), inclusive de modo a estimular, no que couber, a convergência (alinhamento 
e/ou integração) dos setores público, privado e sociedade civil organizada, bem como com 
a comunidade em geral;

d.  Estabeleça ações estratégicas de fomento ao mapeamento, ao aperfeiçoamento e/ou à 
convergência (alinhamento e/ou integração) dos planejamentos e das gestões desenvolvi-
dos pelos sistemas que atuam e/ou intervêm nas políticas públicas e nas atividades rela-
cionadas ao(s) foco(s) prioritário(s) escolhido(s).

Destacaram que as atuações resolutivas que utilizam os mecanismos de autocomposição 
previstos na Resolução nº 118/2014 do CNMP, bem como as demais formas de tratamento 
adequado de conflitos de interesses previstas na Resolução nº 125/2010 do Conselho 
Nacional de Justiça, incluem-se nessas categorias, inclusive para fins de mensuração e de 
valoração.

Com o objetivo de facilitar a compreensão, ressaltaram que as categorias de atuação reso-
lutiva, incluindo as previstas no parágrafo anterior, poderão ocorrer (no âmbito institu-
cional ou fora dele) quando já houver processo judicial (na fase judicial) ou não (na fase 
pré-processual), tanto no ambiente judicial (abrangendo a esfera pública ou privada) 
quanto extrajudicial (abrangendo a esfera pública ou privada), o que pode ser representa-
do pelo seguinte quadro:

Passo seguinte, discorreram sobre os obje-
tivos específicos a serem alcançados pela 
Política de Fomento à Atuação Resolutiva, 
bem como, relativamente às diretrizes 
gerais de atuação e às atribuições, que não 
poderão ser aprofundadas neste artigo 
devido ao espaço disponível (informações 
completas no documento sobre a Política, 
constante do endereço eletrônico citado 
nos parágrafos anteriores).

No Título II do documento, buscaram 
expor sobre todos os detalhes necessários 

para promover a convergência estrutural 
e, nos anexos, exemplificaram alguns 
deles, de modo a propiciar a concretização 
e realização da Política e das resoluções 
integradas e alinhadas a ela.

Resumidamente, cabe relatar que se consi-
dera convergência estrutural o processo 
dinâmico que promove, no âmbito de suas 
atribuições, o aperfeiçoamento das nor-
mativas e dos instrumentos utilizados 
para alinhamento e/ou integração institu-
cional, interinstitucional e da comunidade 

em geral (que compreende as comunidades tradicionais, virtuais, entre outras), de modo 
a alcançar a missão e a permitir a concretização e a realização de diretrizes, nacionais e 
internacionais, dentre as quais a Política de Fomento à Atuação Resolutiva, notadamente 
no que se refere aos seguintes aspectos:

I – a convergência dos planos e dos planejamentos estratégicos às diretrizes;

II – o aperfeiçoamento dos meios de concretização e realização;

III – o aperfeiçoamento da mensuração, incluindo a criação de indicadores;

IV – a convergência dos três setores e da comunidade em geral (alinhamento e/ou inte-
gração);

V – o desenvolvimento de modos de valoração, 

VI – o aperfeiçoamento aspectos examinados nas inspeções e nas correições, 

VII – o desenvolvimento de incentivos;

VIII – a formação continuada.

O desmembramento sugerido por meio da convergência estrutural, ou seja, o processo 
que propicia a “capilarização”, está previsto, com detalhes, no documento referido nos 
parágrafos anteriores.

Nos últimos meses houve um grande avanço nas atividades. Maiores informações podem 
ser obtidas nos seguintes endereços eletrônicos: pgsistemicos.blogspot.com.br e                 
rodrigoschoeller.blogspot.com.br. Entre outros documentos, constam a versão atualizada 
do presente artigo e das Políticas de Desenvolvimento Harmônico e Sustentável (que 
apresentam um modelo detalhado de matriz de convergência e aperfeiçoam as definições 
expostas neste texto). Além disso, esses documentos são convergentes às resoluções que 
foram apresentadas no Conselho Nacional do Ministério Público após o Congresso de 
Gestão, notadamente a relativa às audiências públicas e a relacionada à Política de 
Fomento à Atuação Resolutiva (maiores informações em:
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4625/ e 
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4624/ ).

Crises: ameaça ou oportunidades?

Os dois: ameaça aos velhos paradigmas e oportunidade de mudá-los.

Esperança? 

Depende do nosso perceber e agir.

No fundo, depende da mudança do pensa-
mento linear, da visão cartesiana e da 
concepção mecanicista para o pensamen-
to sistêmico focado no desenvolvimento 
harmônico e sustentável das relações. 
Mais do que isso, exige sair do discurso e 
colocar em prática aquilo que, cada vez 
mais, apresenta-se como indispensável 
para transparência, efetividade, sustenta-
bilidade e paz: conhecer a realidade e/ou 
cooperar.

criados em ambientes que hoje não exis-
tem mais. A crise é dos sistemas que 
atuam e intervêm (incluindo o ser 
humano, que é um sistema vivo). Crise 
sistêmica, que, para mudar, exige o plane-
jamento e a gestão, em redes de coopera-
ção, de todos os sistemas abrangidos 
(inclusive o Sistema de Justiça). Coopera-
ção que vai resgatando a confiança e que 
sai do discurso e passa para prática. Au-
torregula, harmonizando os sistemas. 
Propicia o desenvolvimento harmônico e 
sustentável.

Urge a mudança. Isso se o objetivo é, 
mesmo, a transparência, a efetividade, a 
sustentabilidade e a paz (interna e exter-
na).

Fala-se de Agenda Comum, Agenda de 
Convergência, “projeto de Nação”, projeto 
de humanidade, etc. A questão é COMO 
“capilarizar” esses movimentos, de modo a 
fomentá-los, planejá-los e concretizá-los. 
Nesse cenário, a convergência estrutural 
é indispensável.

Com reflexos internacionais, a Agenda de 
Planejamento e de Gestão Sistêmicos está 
sendo articulada por diversas instituições, 
propiciando resgatar a confiança no Brasil 
e torná-lo um padrão de relacionamento.

Na esfera do Ministério Público, surgem 
novos movimentos, como as propostas de 
resoluções relativas à convergência estru-
tural que estão sendo articuladas pela 

Comissão de Defesa dos Direitos Funda-
mentais. Mas não apenas isso, no Congres-
so de Gestão realizado em setembro de 
2016, a Corregedoria Nacional do Ministé-
rio fez o lançamento da Carta de Brasília. 
São marcos fundamentais de uma nova 
forma de perceber e de agir que tornam 
concreta e realizam a esperança de um 
futuro melhor. 

No Estado do Rio Grande do Sul, a ação de 
planejamento e de gestão sistêmicos está 
se arraigando na cultura organizacional e 
pessoal. Evidenciam-se resultados não 
apenas na Saúde, mas em todas as áreas de 
atuação.

Sim, são tempos de mudança!

Mas a mudança ocorrerá na medida em 

Apontam crises econômicas, sociais, am-
bientais, políticas, pessoais, entre outras. 
Exterioriza-se a crise de confiança em 
todos os níveis. Em um mundo de 7 
bilhões de pessoas não há como se ter cre-
dibilidade em pensamentos, conceitos, 
ferramentas e estímulos desatualizados e, 
portanto, inefetivos. Isso porque foram 

que for dada prioridade a ela. 

Há um caminho e ele começa quando 
fizermos as seguintes reflexões:

Qual é o sentido da vida?

Qual é a nossa missão comum?

Parece que o mais importante na vida é a 
Qualidade das Relações que estabelecemos 
com nossa consciência e com os seres 
vivos e objetos com os quais interagimos.

Parece mais!

Parece que para nós atingirmos a susten-
tabilidade, a efetividade e a paz (interna e 
externa), é necessário que percebamos 
isso.

<rodrigoschoeller.blogspot.com.br>). 
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Sabe-se que a crise pode se agravar, e 
muito, nos próximos meses, pois ela exte-
rioriza, entre outros fatores, a falta de 
confiança no Brasil e de credibilidade nas 
instituições. Isso porque a falta de confian-
ça e de credibilidade poderá acarretar na 
diminuição dos investimentos e, conse-
quentemente, atingir o financiamento das 
políticas públicas e das demais atividades 
que atendem as necessidades da popula-
ção, notadamente no que se refere à Edu-
cação e à Saúde.

O planejamento e a gestão, quando ausen-
tes, inefetivos ou sem a cooperação de 
todos os envolvidos, pioram ainda mais 

esse cenário, porque atingem os recursos 
cada vez mais escassos. 

Nesse contexto, os recursos diminuem de 
modo direto (ex. financiamento e diminui-
ção dos investimentos) e indireto (dimi-
nuição do poder de compra em decorrên-
cia da inflação e do valor do dólar/insu-
mos; gestão inefetiva; irregularidades, 
etc.).

A população em geral percebe o reflexo 
da crise, de forma mais acentuada nas 
relações mais próximas, ou seja, no 
âmbito local.

O que muitas vezes não é percebido (em 
um primeiro momento) é que as políticas 
públicas e as demais atividades voltadas 
ao atendimento das necessidades, após 
serem atingidas pela crise, poderão apor-
tar no Sistema de Justiça, por meio da cha-
mada judicialização. A sociedade recorre à 
Justiça, na maioria das vezes de forma 
individual.

Ocorre que a judicialização de uma 
demanda individualizada pode prejudicar, 
em alguns casos, o planejamento e a 
gestão das políticas públicas e das ativida-
des como um todo, afastando-se da equi-
dade no atendimento das demandas. Isso 

pode ocorrer, por exemplo, no deferimen-
to de uma determinada vaga na Educação 
Infantil (creche ou pré-escola), sem o 
conhecimento da realidade local. 

Ademais, normalmente há um aumento 
expressivo nos custos via judicialização 
individualizada. Exemplo disso é a compra 
de medicamentos, que, pela via judicial, é 
muito mais onerosa. Isso, quando a socie-
dade (representada pelo Estado) e as 
demais instituições de atendimento não 
são vítimas de pessoas e instituições que 
utilizam o Sistema de Justiça para cometer 
irregularidades (ex. por parte da chamada 
“máfia das próteses”).

Para remediar esse cenário e para coope-
rar no desenvolvimento de formas trans-
parentes, efetivas, sustentáveis e harmô-
nicas de implementação de políticas públi-
cas e de outras atividades de atendimento 
de necessidades, o Estado do Rio Grande 
do Sul vem fomentando o planejamento e 
a gestão pessoal, institucional, interinsti-

tucional e dos sistemas como um todo, por 
meio de ações, principalmente voltadas à 
formação de redes de cooperação. Desse 
modo, exteriorizam-se as chamadas agen-
das de convergência, concretizando-as e 
realizando-as. Esse fomento parte das 
seguintes reflexões:

Crise: O QUE FAZER?

Otimizar recursos!

COMO FAZER: fomentar o aperfeiçoamento e a convergência (alinhamento e/ou integra-
ção) dos planejamentos e das gestões desenvolvidos pelos sistemas que atuam (ex. pessoas, 
Sistema de Saúde) e/ou intervém (ex. Sistema de Justiça, Tribunais de Contas) para solu-
cionar um (ou mais) problema(s) que atinge(m) a sociedade. Em outras palavras, fomentar 
a atuação resolutiva de planejamento e de gestão sistêmicos para atuar em foco(s) prioritá-
rio(s).

Ressalte-se que membros das diversas 
unidades e ramos do Ministério Público, 
bem como de outras instituições do Siste-
ma de Justiça, já realizam, mesmo que de 
forma empírica, atuações resolutivas de 
planejamento e de gestão sistêmicos. 
Dentre outros exemplos, os citados no 
documento “Judicialização da Saúde: 
Redes de Cooperação” evidenciam essa 
convergência (disponível em: <http://pg-
sistemicos.blogspot.com.br/2015/09/judi-
cializacao-da-saude-redes-de.html>). 

No Estado do Rio Grande do Sul, com uma 
caminhada de mais de uma década, a ação 
de planejamento e de gestão sistêmicos, 
que se enquadra na espécie atuação reso-
lutiva de planejamento e de gestão sistê-
micos, foi aperfeiçoada nos últimos anos e 
hoje conta com os critérios e a matriz de 
convergência da ação de planejamento e 

de gestão sistêmicos. Em resumo, os crité-
rios sintetizam as principais diretrizes, 
nacionais e internacionais, servindo para 
avaliação e alinhamento de ações e políti-
cas públicas. A matriz de convergência da 
ação de planejamento e de gestão sistêmi-
cos, como o próprio nome já evidencia, é 
um roteiro para fomentar a convergência 
(alinhamento e/ou integração). Uma refle-
xão sobre os resultados obtidos na área da 
Saúde (redução do número de processos 
em tramitação e da judicialização no RS) 
pode ser evidenciada no texto “Estamos no 
caminho certo?”, constante do seguinte endere-
ço eletrônico: rodrigoschoeller.blogspot.com.br. 
No ano de 2016, foi assinado no Estado do 
Rio Grande do Sul o termo de cooperação 
relativo ao fomento da utilização dos crité-
rios e da matriz de convergência da ação 
de planejamento e de gestão sistêmicos 

para diversas áreas afetadas pela crise 
(maiores informações em: 

des, das instituições e do ambiente como 
um todo. Tais aspectos se refletem positi-
vamente na confiança e na credibilidade.

Aprofundando um pouco, pode-se dizer 
que o desenvolvimento harmônico e sus-
tentável das relações altera os paradigmas 
decorrentes do pensamento linear, da 
visão cartesiana e da concepção mecani-
cista, que aprisionam a consciência na per-
cepção apenas das partes e no agir “reati-
vo”, voltado a “fazer mais do mesmo”. Em 
outras palavras, em um verdadeiro “enxu-
gar gelo”. Isso porque o desenvolvimento 
harmônico e sustentável promove o 
alinhamento e/ou a integração das diver-
sas formas de perceber a vida, construin-
do um processo criativo focado e decor-
rente da consciência da unidade em todos 
os níveis (pessoal, familiar, comunitária, 
institucional e assim por diante). As liber-
dades (no Sistema de Justiça, acrescente- 
-se a independência funcional) são valora-
das na medida em que se afastam do pro-
cesso autofágico e são desenvolvidas de 
forma harmônica e sustentável, agregan-
do valores (formas de perceber e agir). 

Nesse contexto, as agendas de convergên-
cia podem ser chamadas de Agendas de 
Planejamento e de Gestão Sistêmicos, que 
são implementadas por meio de ações 
alinhadas e integradas dos setores público, 
privado e sociedade civil organizada, bem 
como da comunidade em geral, e que pro-
piciam o desenvolvimento harmônico e 
sustentável.

Em âmbito nacional, por ocasião da XIX 
Marcha da Confederação Nacional de Mu-
nicípios, realizada em Brasília nos dias 9 a 
12 de maio de 2016, foi proposta a Agenda 
de Planejamento e de Gestão Sistêmicos. 
Para colocar em prática esta Agenda, está 
sendo articulado o desenvolvimento de 
um termo de cooperação, aperfeiçoando- 
-se o conteúdo o termo de cooperação assi-
nado no Rio Grande do Sul. 

É indispensável harmonizar as relações 
pessoais, familiares, comunitárias, institu-
cionais, interinstitucionais e com os siste-
mas e Poderes para, verdadeiramente, 
atingir-se a tão proclamada Paz, bem como 
a transparência, a efetividade e a susten-
tabilidade das políticas públicas, ativida-

Como forma de alcançar a sua missão 
constitucional (art. 127 da Constituição 
Federal), Ministério Público brasileiro 
está fomentando a atuação resolutiva em 
diversos contextos, o que coopera para 
promover, no âmbito pessoal, familiar, 
institucional, interinstitucional e na 
comunidade em geral (compreendendo as 
comunidades tradicionais, virtuais, entre 
outras) o desenvolvimento harmônico e 
sustentável das relações.

A definição de desenvolvimento harmôni-
co e sustentável pode ser estabelecida em 
convergência com diversas diretrizes 
nacionais e internacionais, de forma resu-
mida e mais aprofundada.

De forma mais resumida, desenvolvimen-
to harmônico e sustentável é o processo 
que busca, a partir do(s) foco(s) prioritá-
rio(s) e, no que couber, dando relevância à 
família, atender necessidades, com impac-
tos proporcionais nos 3 (três) eixos da sus-
tentabilidade, por meio da cooperação e 
via promoção da atuação de forma resolu-
tiva, gerando a melhora nas relações, a 
liberdade com a consciência da unidade e 
a paz, interna e externa.

Por solicitação da Comissão de Defesa dos 
Direitos Fundamentais do Conselho 
Nacional do Ministério Público, o autor 
deste artigo e o Promotor de Justiça San-
doval Silva do Estado do Pará desenvolve-
ram algumas sugestões sistematizadas 
para Política de Fomento à Atuação Reso-
lutiva e para diversas resoluções, dentre as 
quais as que promovem a convergência 
estrutural que será exposta neste texto 
(maiores informações no documento sobre 
a Política, constante no seguinte endereço 
eletrônico: 

Destacaram que um dos temas principais 
do conceito de desenvolvimento harmôni-
co e sustentável são as necessidades, ou 
seja, as legítimas exigências naturais, cul-
turais, fisiológicas, psicológicas, de autor-
realização e espirituais dos seres huma-
nos, concretizadas e atendidas por meio 
dos direitos humanos e as circunstâncias 
exigidas para atingir a sustentabilidade e a 
harmonia nas relações entre os seres 
vivos em seu habitat. 

Sugeriram uma definição de atuação reso-
lutiva convergente a isso (existem outras 
definições, inclusive no âmbito do Minis-
tério Público): a atuação resolutiva é a ma-
neira (forma) de atuar que soluciona o(s) 
problema(s) que prejudica(m) o desenvol-
vimento harmônico e sustentável das rela-
ções estabelecidas para atender as necessi-
dades que geram interesses individuais e 
coletivos em geral (coletivos em sentido 
estrito, difusos e individuais homogêne-
os), bem como as necessidades abrangidas 
e as decorrentes de planejamentos e de 
gestões desenvolvidos para atendê-las.

Acrescentaram que problema é uma 
circunstância (ou mais de uma) que preju-
dica (dificulta ou impede) o desenvolvi-
mento harmônico e sustentável das rela-
ções descritas nas definições constantes 
nos parágrafos anteriores (de desenvolvi-
mento harmônico e sustentável e de atua-
ção resolutiva), devendo ser considerada a 
partir de um determinado foco prioritário 
escolhido e tanto na perspectiva micro 
(fazer parte de um problema maior) 
quanto macro (a soma de todos os proble-
mas relacionados ao foco).

Assim, foco prioritário passa a ser o parâ-
metro delimitador da atuação de forma 
resolutiva, decorrente de um processo de 
escolha necessário para alcançar a missão, 
que deve levar em consideração as diretri-
zes propostas, adaptando-as à realidade 
local, bem como preencher critérios de 
conveniência, oportunidade e urgência.

Adaptação à realidade local, por sua vez, é 
o processo que torna factível a concretiza-
ção e realização das diretrizes, nacionais e 
interacionais, levando em consideração as 

necessidades, as possibilidades e ativida-
des do contexto econômico, social, am-
biental, geopolítico e temporal, existentes 
no âmbito de suas atribuições e conver-
gentes ao desenvolvimento harmônico e 
sustentável das relações.

Levando em consideração a abrangência 
dos impactos, decorrentes da atuação de 
forma resolutiva, na esfera das relações 
descritas nas definições constantes nos 
parágrafos anteriores, preconizaram o 
estabelecimento das seguintes categorias:

I – atuação resolutiva de impactos individuais, que é aquela atuação de forma resolutiva 
que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmônico e sustentável, 
produzindo impactos prioritariamente na esfera de relações estabelecidas para atender as 
necessidades que geram interesses individuais;

II – atuação resolutiva de impactos coletivos em geral, que é aquela atuação de forma reso-
lutiva que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmônico e sus-
tentável, produzindo impactos prioritariamente na esfera de relações estabelecidas para 
atender as necessidades que geram interesses coletivos em geral (coletivos em sentido 
estrito, difusos e individuais homogêneos);

III – atuação resolutiva de planejamento e de gestão sistêmicos, que é aquela atuação de 
forma resolutiva que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmô-
nico e sustentável, produzindo impactos nas relações estabelecidas para atender as neces-
sidades abrangidas e as decorrentes dos planejamentos e das gestões desenvolvidos para 
atendê-las e que é desenvolvida como etapa ou fase de uma determinada sistematização, 
preferencialmente um procedimento, que preencha os seguintes requisitos:

a.  Estabeleça a escolha de foco(s) prioritário(s) para atuação voltado(s) ao atendimento de 
necessidades; 

b. Promova o atendimento de necessidades fomentando a produção de impactos propor-
cionais nos eixos econômico, social e ambiental e dando relevância ao contexto familiar, 
no que couber;

c.   Promova o conhecimento da realidade local e desenvolva o diálogo ou a cooperação 
(interna e/ou externamente, principalmente na modalidade de parcerias e/ou redes de 
cooperação), inclusive de modo a estimular, no que couber, a convergência (alinhamento 
e/ou integração) dos setores público, privado e sociedade civil organizada, bem como com 
a comunidade em geral;

d.  Estabeleça ações estratégicas de fomento ao mapeamento, ao aperfeiçoamento e/ou à 
convergência (alinhamento e/ou integração) dos planejamentos e das gestões desenvolvi-
dos pelos sistemas que atuam e/ou intervêm nas políticas públicas e nas atividades rela-
cionadas ao(s) foco(s) prioritário(s) escolhido(s).

Destacaram que as atuações resolutivas que utilizam os mecanismos de autocomposição 
previstos na Resolução nº 118/2014 do CNMP, bem como as demais formas de tratamento 
adequado de conflitos de interesses previstas na Resolução nº 125/2010 do Conselho 
Nacional de Justiça, incluem-se nessas categorias, inclusive para fins de mensuração e de 
valoração.

Com o objetivo de facilitar a compreensão, ressaltaram que as categorias de atuação reso-
lutiva, incluindo as previstas no parágrafo anterior, poderão ocorrer (no âmbito institu-
cional ou fora dele) quando já houver processo judicial (na fase judicial) ou não (na fase 
pré-processual), tanto no ambiente judicial (abrangendo a esfera pública ou privada) 
quanto extrajudicial (abrangendo a esfera pública ou privada), o que pode ser representa-
do pelo seguinte quadro:

Passo seguinte, discorreram sobre os obje-
tivos específicos a serem alcançados pela 
Política de Fomento à Atuação Resolutiva, 
bem como, relativamente às diretrizes 
gerais de atuação e às atribuições, que não 
poderão ser aprofundadas neste artigo 
devido ao espaço disponível (informações 
completas no documento sobre a Política, 
constante do endereço eletrônico citado 
nos parágrafos anteriores).

No Título II do documento, buscaram 
expor sobre todos os detalhes necessários 

para promover a convergência estrutural 
e, nos anexos, exemplificaram alguns 
deles, de modo a propiciar a concretização 
e realização da Política e das resoluções 
integradas e alinhadas a ela.

Resumidamente, cabe relatar que se consi-
dera convergência estrutural o processo 
dinâmico que promove, no âmbito de suas 
atribuições, o aperfeiçoamento das nor-
mativas e dos instrumentos utilizados 
para alinhamento e/ou integração institu-
cional, interinstitucional e da comunidade 

em geral (que compreende as comunidades tradicionais, virtuais, entre outras), de modo 
a alcançar a missão e a permitir a concretização e a realização de diretrizes, nacionais e 
internacionais, dentre as quais a Política de Fomento à Atuação Resolutiva, notadamente 
no que se refere aos seguintes aspectos:

I – a convergência dos planos e dos planejamentos estratégicos às diretrizes;

II – o aperfeiçoamento dos meios de concretização e realização;

III – o aperfeiçoamento da mensuração, incluindo a criação de indicadores;

IV – a convergência dos três setores e da comunidade em geral (alinhamento e/ou inte-
gração);

V – o desenvolvimento de modos de valoração, 

VI – o aperfeiçoamento aspectos examinados nas inspeções e nas correições, 

VII – o desenvolvimento de incentivos;

VIII – a formação continuada.

O desmembramento sugerido por meio da convergência estrutural, ou seja, o processo 
que propicia a “capilarização”, está previsto, com detalhes, no documento referido nos 
parágrafos anteriores.

Nos últimos meses houve um grande avanço nas atividades. Maiores informações podem 
ser obtidas nos seguintes endereços eletrônicos: pgsistemicos.blogspot.com.br e                 
rodrigoschoeller.blogspot.com.br. Entre outros documentos, constam a versão atualizada 
do presente artigo e das Políticas de Desenvolvimento Harmônico e Sustentável (que 
apresentam um modelo detalhado de matriz de convergência e aperfeiçoam as definições 
expostas neste texto). Além disso, esses documentos são convergentes às resoluções que 
foram apresentadas no Conselho Nacional do Ministério Público após o Congresso de 
Gestão, notadamente a relativa às audiências públicas e a relacionada à Política de 
Fomento à Atuação Resolutiva (maiores informações em:
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4625/ e 
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4624/ ).

Crises: ameaça ou oportunidades?

Os dois: ameaça aos velhos paradigmas e oportunidade de mudá-los.

Esperança? 

Depende do nosso perceber e agir.

No fundo, depende da mudança do pensa-
mento linear, da visão cartesiana e da 
concepção mecanicista para o pensamen-
to sistêmico focado no desenvolvimento 
harmônico e sustentável das relações. 
Mais do que isso, exige sair do discurso e 
colocar em prática aquilo que, cada vez 
mais, apresenta-se como indispensável 
para transparência, efetividade, sustenta-
bilidade e paz: conhecer a realidade e/ou 
cooperar.

criados em ambientes que hoje não exis-
tem mais. A crise é dos sistemas que 
atuam e intervêm (incluindo o ser 
humano, que é um sistema vivo). Crise 
sistêmica, que, para mudar, exige o plane-
jamento e a gestão, em redes de coopera-
ção, de todos os sistemas abrangidos 
(inclusive o Sistema de Justiça). Coopera-
ção que vai resgatando a confiança e que 
sai do discurso e passa para prática. Au-
torregula, harmonizando os sistemas. 
Propicia o desenvolvimento harmônico e 
sustentável.

Urge a mudança. Isso se o objetivo é, 
mesmo, a transparência, a efetividade, a 
sustentabilidade e a paz (interna e exter-
na).

Fala-se de Agenda Comum, Agenda de 
Convergência, “projeto de Nação”, projeto 
de humanidade, etc. A questão é COMO 
“capilarizar” esses movimentos, de modo a 
fomentá-los, planejá-los e concretizá-los. 
Nesse cenário, a convergência estrutural 
é indispensável.

Com reflexos internacionais, a Agenda de 
Planejamento e de Gestão Sistêmicos está 
sendo articulada por diversas instituições, 
propiciando resgatar a confiança no Brasil 
e torná-lo um padrão de relacionamento.

Na esfera do Ministério Público, surgem 
novos movimentos, como as propostas de 
resoluções relativas à convergência estru-
tural que estão sendo articuladas pela 

Comissão de Defesa dos Direitos Funda-
mentais. Mas não apenas isso, no Congres-
so de Gestão realizado em setembro de 
2016, a Corregedoria Nacional do Ministé-
rio fez o lançamento da Carta de Brasília. 
São marcos fundamentais de uma nova 
forma de perceber e de agir que tornam 
concreta e realizam a esperança de um 
futuro melhor. 

No Estado do Rio Grande do Sul, a ação de 
planejamento e de gestão sistêmicos está 
se arraigando na cultura organizacional e 
pessoal. Evidenciam-se resultados não 
apenas na Saúde, mas em todas as áreas de 
atuação.

Sim, são tempos de mudança!

Mas a mudança ocorrerá na medida em 

Apontam crises econômicas, sociais, am-
bientais, políticas, pessoais, entre outras. 
Exterioriza-se a crise de confiança em 
todos os níveis. Em um mundo de 7 
bilhões de pessoas não há como se ter cre-
dibilidade em pensamentos, conceitos, 
ferramentas e estímulos desatualizados e, 
portanto, inefetivos. Isso porque foram 

que for dada prioridade a ela. 

Há um caminho e ele começa quando 
fizermos as seguintes reflexões:

Qual é o sentido da vida?

Qual é a nossa missão comum?

Parece que o mais importante na vida é a 
Qualidade das Relações que estabelecemos 
com nossa consciência e com os seres 
vivos e objetos com os quais interagimos.

Parece mais!

Parece que para nós atingirmos a susten-
tabilidade, a efetividade e a paz (interna e 
externa), é necessário que percebamos 
isso.
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Sabe-se que a crise pode se agravar, e 
muito, nos próximos meses, pois ela exte-
rioriza, entre outros fatores, a falta de 
confiança no Brasil e de credibilidade nas 
instituições. Isso porque a falta de confian-
ça e de credibilidade poderá acarretar na 
diminuição dos investimentos e, conse-
quentemente, atingir o financiamento das 
políticas públicas e das demais atividades 
que atendem as necessidades da popula-
ção, notadamente no que se refere à Edu-
cação e à Saúde.

O planejamento e a gestão, quando ausen-
tes, inefetivos ou sem a cooperação de 
todos os envolvidos, pioram ainda mais 

esse cenário, porque atingem os recursos 
cada vez mais escassos. 

Nesse contexto, os recursos diminuem de 
modo direto (ex. financiamento e diminui-
ção dos investimentos) e indireto (dimi-
nuição do poder de compra em decorrên-
cia da inflação e do valor do dólar/insu-
mos; gestão inefetiva; irregularidades, 
etc.).

A população em geral percebe o reflexo 
da crise, de forma mais acentuada nas 
relações mais próximas, ou seja, no 
âmbito local.

O que muitas vezes não é percebido (em 
um primeiro momento) é que as políticas 
públicas e as demais atividades voltadas 
ao atendimento das necessidades, após 
serem atingidas pela crise, poderão apor-
tar no Sistema de Justiça, por meio da cha-
mada judicialização. A sociedade recorre à 
Justiça, na maioria das vezes de forma 
individual.

Ocorre que a judicialização de uma 
demanda individualizada pode prejudicar, 
em alguns casos, o planejamento e a 
gestão das políticas públicas e das ativida-
des como um todo, afastando-se da equi-
dade no atendimento das demandas. Isso 

pode ocorrer, por exemplo, no deferimen-
to de uma determinada vaga na Educação 
Infantil (creche ou pré-escola), sem o 
conhecimento da realidade local. 

Ademais, normalmente há um aumento 
expressivo nos custos via judicialização 
individualizada. Exemplo disso é a compra 
de medicamentos, que, pela via judicial, é 
muito mais onerosa. Isso, quando a socie-
dade (representada pelo Estado) e as 
demais instituições de atendimento não 
são vítimas de pessoas e instituições que 
utilizam o Sistema de Justiça para cometer 
irregularidades (ex. por parte da chamada 
“máfia das próteses”).

Para remediar esse cenário e para coope-
rar no desenvolvimento de formas trans-
parentes, efetivas, sustentáveis e harmô-
nicas de implementação de políticas públi-
cas e de outras atividades de atendimento 
de necessidades, o Estado do Rio Grande 
do Sul vem fomentando o planejamento e 
a gestão pessoal, institucional, interinsti-

tucional e dos sistemas como um todo, por 
meio de ações, principalmente voltadas à 
formação de redes de cooperação. Desse 
modo, exteriorizam-se as chamadas agen-
das de convergência, concretizando-as e 
realizando-as. Esse fomento parte das 
seguintes reflexões:

Crise: O QUE FAZER?

Otimizar recursos!

COMO FAZER: fomentar o aperfeiçoamento e a convergência (alinhamento e/ou integra-
ção) dos planejamentos e das gestões desenvolvidos pelos sistemas que atuam (ex. pessoas, 
Sistema de Saúde) e/ou intervém (ex. Sistema de Justiça, Tribunais de Contas) para solu-
cionar um (ou mais) problema(s) que atinge(m) a sociedade. Em outras palavras, fomentar 
a atuação resolutiva de planejamento e de gestão sistêmicos para atuar em foco(s) prioritá-
rio(s).

Ressalte-se que membros das diversas 
unidades e ramos do Ministério Público, 
bem como de outras instituições do Siste-
ma de Justiça, já realizam, mesmo que de 
forma empírica, atuações resolutivas de 
planejamento e de gestão sistêmicos. 
Dentre outros exemplos, os citados no 
documento “Judicialização da Saúde: 
Redes de Cooperação” evidenciam essa 
convergência (disponível em: <http://pg-
sistemicos.blogspot.com.br/2015/09/judi-
cializacao-da-saude-redes-de.html>). 

No Estado do Rio Grande do Sul, com uma 
caminhada de mais de uma década, a ação 
de planejamento e de gestão sistêmicos, 
que se enquadra na espécie atuação reso-
lutiva de planejamento e de gestão sistê-
micos, foi aperfeiçoada nos últimos anos e 
hoje conta com os critérios e a matriz de 
convergência da ação de planejamento e 

de gestão sistêmicos. Em resumo, os crité-
rios sintetizam as principais diretrizes, 
nacionais e internacionais, servindo para 
avaliação e alinhamento de ações e políti-
cas públicas. A matriz de convergência da 
ação de planejamento e de gestão sistêmi-
cos, como o próprio nome já evidencia, é 
um roteiro para fomentar a convergência 
(alinhamento e/ou integração). Uma refle-
xão sobre os resultados obtidos na área da 
Saúde (redução do número de processos 
em tramitação e da judicialização no RS) 
pode ser evidenciada no texto “Estamos no 
caminho certo?”, constante do seguinte endere-
ço eletrônico: rodrigoschoeller.blogspot.com.br. 
No ano de 2016, foi assinado no Estado do 
Rio Grande do Sul o termo de cooperação 
relativo ao fomento da utilização dos crité-
rios e da matriz de convergência da ação 
de planejamento e de gestão sistêmicos 

para diversas áreas afetadas pela crise 
(maiores informações em: 

des, das instituições e do ambiente como 
um todo. Tais aspectos se refletem positi-
vamente na confiança e na credibilidade.

Aprofundando um pouco, pode-se dizer 
que o desenvolvimento harmônico e sus-
tentável das relações altera os paradigmas 
decorrentes do pensamento linear, da 
visão cartesiana e da concepção mecani-
cista, que aprisionam a consciência na per-
cepção apenas das partes e no agir “reati-
vo”, voltado a “fazer mais do mesmo”. Em 
outras palavras, em um verdadeiro “enxu-
gar gelo”. Isso porque o desenvolvimento 
harmônico e sustentável promove o 
alinhamento e/ou a integração das diver-
sas formas de perceber a vida, construin-
do um processo criativo focado e decor-
rente da consciência da unidade em todos 
os níveis (pessoal, familiar, comunitária, 
institucional e assim por diante). As liber-
dades (no Sistema de Justiça, acrescente- 
-se a independência funcional) são valora-
das na medida em que se afastam do pro-
cesso autofágico e são desenvolvidas de 
forma harmônica e sustentável, agregan-
do valores (formas de perceber e agir). 

Nesse contexto, as agendas de convergên-
cia podem ser chamadas de Agendas de 
Planejamento e de Gestão Sistêmicos, que 
são implementadas por meio de ações 
alinhadas e integradas dos setores público, 
privado e sociedade civil organizada, bem 
como da comunidade em geral, e que pro-
piciam o desenvolvimento harmônico e 
sustentável.

Em âmbito nacional, por ocasião da XIX 
Marcha da Confederação Nacional de Mu-
nicípios, realizada em Brasília nos dias 9 a 
12 de maio de 2016, foi proposta a Agenda 
de Planejamento e de Gestão Sistêmicos. 
Para colocar em prática esta Agenda, está 
sendo articulado o desenvolvimento de 
um termo de cooperação, aperfeiçoando- 
-se o conteúdo o termo de cooperação assi-
nado no Rio Grande do Sul. 

É indispensável harmonizar as relações 
pessoais, familiares, comunitárias, institu-
cionais, interinstitucionais e com os siste-
mas e Poderes para, verdadeiramente, 
atingir-se a tão proclamada Paz, bem como 
a transparência, a efetividade e a susten-
tabilidade das políticas públicas, ativida-

Como forma de alcançar a sua missão 
constitucional (art. 127 da Constituição 
Federal), Ministério Público brasileiro 
está fomentando a atuação resolutiva em 
diversos contextos, o que coopera para 
promover, no âmbito pessoal, familiar, 
institucional, interinstitucional e na 
comunidade em geral (compreendendo as 
comunidades tradicionais, virtuais, entre 
outras) o desenvolvimento harmônico e 
sustentável das relações.

A definição de desenvolvimento harmôni-
co e sustentável pode ser estabelecida em 
convergência com diversas diretrizes 
nacionais e internacionais, de forma resu-
mida e mais aprofundada.

De forma mais resumida, desenvolvimen-
to harmônico e sustentável é o processo 
que busca, a partir do(s) foco(s) prioritá-
rio(s) e, no que couber, dando relevância à 
família, atender necessidades, com impac-
tos proporcionais nos 3 (três) eixos da sus-
tentabilidade, por meio da cooperação e 
via promoção da atuação de forma resolu-
tiva, gerando a melhora nas relações, a 
liberdade com a consciência da unidade e 
a paz, interna e externa.

Por solicitação da Comissão de Defesa dos 
Direitos Fundamentais do Conselho 
Nacional do Ministério Público, o autor 
deste artigo e o Promotor de Justiça San-
doval Silva do Estado do Pará desenvolve-
ram algumas sugestões sistematizadas 
para Política de Fomento à Atuação Reso-
lutiva e para diversas resoluções, dentre as 
quais as que promovem a convergência 
estrutural que será exposta neste texto 
(maiores informações no documento sobre 
a Política, constante no seguinte endereço 
eletrônico: 

Destacaram que um dos temas principais 
do conceito de desenvolvimento harmôni-
co e sustentável são as necessidades, ou 
seja, as legítimas exigências naturais, cul-
turais, fisiológicas, psicológicas, de autor-
realização e espirituais dos seres huma-
nos, concretizadas e atendidas por meio 
dos direitos humanos e as circunstâncias 
exigidas para atingir a sustentabilidade e a 
harmonia nas relações entre os seres 
vivos em seu habitat. 

Sugeriram uma definição de atuação reso-
lutiva convergente a isso (existem outras 
definições, inclusive no âmbito do Minis-
tério Público): a atuação resolutiva é a ma-
neira (forma) de atuar que soluciona o(s) 
problema(s) que prejudica(m) o desenvol-
vimento harmônico e sustentável das rela-
ções estabelecidas para atender as necessi-
dades que geram interesses individuais e 
coletivos em geral (coletivos em sentido 
estrito, difusos e individuais homogêne-
os), bem como as necessidades abrangidas 
e as decorrentes de planejamentos e de 
gestões desenvolvidos para atendê-las.

Acrescentaram que problema é uma 
circunstância (ou mais de uma) que preju-
dica (dificulta ou impede) o desenvolvi-
mento harmônico e sustentável das rela-
ções descritas nas definições constantes 
nos parágrafos anteriores (de desenvolvi-
mento harmônico e sustentável e de atua-
ção resolutiva), devendo ser considerada a 
partir de um determinado foco prioritário 
escolhido e tanto na perspectiva micro 
(fazer parte de um problema maior) 
quanto macro (a soma de todos os proble-
mas relacionados ao foco).

Assim, foco prioritário passa a ser o parâ-
metro delimitador da atuação de forma 
resolutiva, decorrente de um processo de 
escolha necessário para alcançar a missão, 
que deve levar em consideração as diretri-
zes propostas, adaptando-as à realidade 
local, bem como preencher critérios de 
conveniência, oportunidade e urgência.

Adaptação à realidade local, por sua vez, é 
o processo que torna factível a concretiza-
ção e realização das diretrizes, nacionais e 
interacionais, levando em consideração as 

necessidades, as possibilidades e ativida-
des do contexto econômico, social, am-
biental, geopolítico e temporal, existentes 
no âmbito de suas atribuições e conver-
gentes ao desenvolvimento harmônico e 
sustentável das relações.

Levando em consideração a abrangência 
dos impactos, decorrentes da atuação de 
forma resolutiva, na esfera das relações 
descritas nas definições constantes nos 
parágrafos anteriores, preconizaram o 
estabelecimento das seguintes categorias:

I – atuação resolutiva de impactos individuais, que é aquela atuação de forma resolutiva 
que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmônico e sustentável, 
produzindo impactos prioritariamente na esfera de relações estabelecidas para atender as 
necessidades que geram interesses individuais;

II – atuação resolutiva de impactos coletivos em geral, que é aquela atuação de forma reso-
lutiva que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmônico e sus-
tentável, produzindo impactos prioritariamente na esfera de relações estabelecidas para 
atender as necessidades que geram interesses coletivos em geral (coletivos em sentido 
estrito, difusos e individuais homogêneos);

III – atuação resolutiva de planejamento e de gestão sistêmicos, que é aquela atuação de 
forma resolutiva que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmô-
nico e sustentável, produzindo impactos nas relações estabelecidas para atender as neces-
sidades abrangidas e as decorrentes dos planejamentos e das gestões desenvolvidos para 
atendê-las e que é desenvolvida como etapa ou fase de uma determinada sistematização, 
preferencialmente um procedimento, que preencha os seguintes requisitos:

a.  Estabeleça a escolha de foco(s) prioritário(s) para atuação voltado(s) ao atendimento de 
necessidades; 

b. Promova o atendimento de necessidades fomentando a produção de impactos propor-
cionais nos eixos econômico, social e ambiental e dando relevância ao contexto familiar, 
no que couber;

c.   Promova o conhecimento da realidade local e desenvolva o diálogo ou a cooperação 
(interna e/ou externamente, principalmente na modalidade de parcerias e/ou redes de 
cooperação), inclusive de modo a estimular, no que couber, a convergência (alinhamento 
e/ou integração) dos setores público, privado e sociedade civil organizada, bem como com 
a comunidade em geral;

d.  Estabeleça ações estratégicas de fomento ao mapeamento, ao aperfeiçoamento e/ou à 
convergência (alinhamento e/ou integração) dos planejamentos e das gestões desenvolvi-
dos pelos sistemas que atuam e/ou intervêm nas políticas públicas e nas atividades rela-
cionadas ao(s) foco(s) prioritário(s) escolhido(s).

Destacaram que as atuações resolutivas que utilizam os mecanismos de autocomposição 
previstos na Resolução nº 118/2014 do CNMP, bem como as demais formas de tratamento 
adequado de conflitos de interesses previstas na Resolução nº 125/2010 do Conselho 
Nacional de Justiça, incluem-se nessas categorias, inclusive para fins de mensuração e de 
valoração.

Com o objetivo de facilitar a compreensão, ressaltaram que as categorias de atuação reso-
lutiva, incluindo as previstas no parágrafo anterior, poderão ocorrer (no âmbito institu-
cional ou fora dele) quando já houver processo judicial (na fase judicial) ou não (na fase 
pré-processual), tanto no ambiente judicial (abrangendo a esfera pública ou privada) 
quanto extrajudicial (abrangendo a esfera pública ou privada), o que pode ser representa-
do pelo seguinte quadro:

Fase Pré-processual

Ambiente Judicial (esfera pública ou 
privada)

*para fins de homologação

Ambiente Extrajudicial (esfera pública 
ou privada)

Fase Processual

Ambiente Judicial (esfera pública ou 
privada)

Ambiente Extrajudicial (esfera pública 
ou privada)

Passo seguinte, discorreram sobre os obje-
tivos específicos a serem alcançados pela 
Política de Fomento à Atuação Resolutiva, 
bem como, relativamente às diretrizes 
gerais de atuação e às atribuições, que não 
poderão ser aprofundadas neste artigo 
devido ao espaço disponível (informações 
completas no documento sobre a Política, 
constante do endereço eletrônico citado 
nos parágrafos anteriores).

No Título II do documento, buscaram 
expor sobre todos os detalhes necessários 

para promover a convergência estrutural 
e, nos anexos, exemplificaram alguns 
deles, de modo a propiciar a concretização 
e realização da Política e das resoluções 
integradas e alinhadas a ela.

Resumidamente, cabe relatar que se consi-
dera convergência estrutural o processo 
dinâmico que promove, no âmbito de suas 
atribuições, o aperfeiçoamento das nor-
mativas e dos instrumentos utilizados 
para alinhamento e/ou integração institu-
cional, interinstitucional e da comunidade 

em geral (que compreende as comunidades tradicionais, virtuais, entre outras), de modo 
a alcançar a missão e a permitir a concretização e a realização de diretrizes, nacionais e 
internacionais, dentre as quais a Política de Fomento à Atuação Resolutiva, notadamente 
no que se refere aos seguintes aspectos:

I – a convergência dos planos e dos planejamentos estratégicos às diretrizes;

II – o aperfeiçoamento dos meios de concretização e realização;

III – o aperfeiçoamento da mensuração, incluindo a criação de indicadores;

IV – a convergência dos três setores e da comunidade em geral (alinhamento e/ou inte-
gração);

V – o desenvolvimento de modos de valoração, 

VI – o aperfeiçoamento aspectos examinados nas inspeções e nas correições, 

VII – o desenvolvimento de incentivos;

VIII – a formação continuada.

O desmembramento sugerido por meio da convergência estrutural, ou seja, o processo 
que propicia a “capilarização”, está previsto, com detalhes, no documento referido nos 
parágrafos anteriores.

Nos últimos meses houve um grande avanço nas atividades. Maiores informações podem 
ser obtidas nos seguintes endereços eletrônicos: pgsistemicos.blogspot.com.br e                 
rodrigoschoeller.blogspot.com.br. Entre outros documentos, constam a versão atualizada 
do presente artigo e das Políticas de Desenvolvimento Harmônico e Sustentável (que 
apresentam um modelo detalhado de matriz de convergência e aperfeiçoam as definições 
expostas neste texto). Além disso, esses documentos são convergentes às resoluções que 
foram apresentadas no Conselho Nacional do Ministério Público após o Congresso de 
Gestão, notadamente a relativa às audiências públicas e a relacionada à Política de 
Fomento à Atuação Resolutiva (maiores informações em:
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4625/ e 
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4624/ ).

Crises: ameaça ou oportunidades?

Os dois: ameaça aos velhos paradigmas e oportunidade de mudá-los.

Esperança? 

Depende do nosso perceber e agir.

No fundo, depende da mudança do pensa-
mento linear, da visão cartesiana e da 
concepção mecanicista para o pensamen-
to sistêmico focado no desenvolvimento 
harmônico e sustentável das relações. 
Mais do que isso, exige sair do discurso e 
colocar em prática aquilo que, cada vez 
mais, apresenta-se como indispensável 
para transparência, efetividade, sustenta-
bilidade e paz: conhecer a realidade e/ou 
cooperar.

criados em ambientes que hoje não exis-
tem mais. A crise é dos sistemas que 
atuam e intervêm (incluindo o ser 
humano, que é um sistema vivo). Crise 
sistêmica, que, para mudar, exige o plane-
jamento e a gestão, em redes de coopera-
ção, de todos os sistemas abrangidos 
(inclusive o Sistema de Justiça). Coopera-
ção que vai resgatando a confiança e que 
sai do discurso e passa para prática. Au-
torregula, harmonizando os sistemas. 
Propicia o desenvolvimento harmônico e 
sustentável.

Urge a mudança. Isso se o objetivo é, 
mesmo, a transparência, a efetividade, a 
sustentabilidade e a paz (interna e exter-
na).

Fala-se de Agenda Comum, Agenda de 
Convergência, “projeto de Nação”, projeto 
de humanidade, etc. A questão é COMO 
“capilarizar” esses movimentos, de modo a 
fomentá-los, planejá-los e concretizá-los. 
Nesse cenário, a convergência estrutural 
é indispensável.

Com reflexos internacionais, a Agenda de 
Planejamento e de Gestão Sistêmicos está 
sendo articulada por diversas instituições, 
propiciando resgatar a confiança no Brasil 
e torná-lo um padrão de relacionamento.

Na esfera do Ministério Público, surgem 
novos movimentos, como as propostas de 
resoluções relativas à convergência estru-
tural que estão sendo articuladas pela 

Comissão de Defesa dos Direitos Funda-
mentais. Mas não apenas isso, no Congres-
so de Gestão realizado em setembro de 
2016, a Corregedoria Nacional do Ministé-
rio fez o lançamento da Carta de Brasília. 
São marcos fundamentais de uma nova 
forma de perceber e de agir que tornam 
concreta e realizam a esperança de um 
futuro melhor. 

No Estado do Rio Grande do Sul, a ação de 
planejamento e de gestão sistêmicos está 
se arraigando na cultura organizacional e 
pessoal. Evidenciam-se resultados não 
apenas na Saúde, mas em todas as áreas de 
atuação.

Sim, são tempos de mudança!

Mas a mudança ocorrerá na medida em 

Apontam crises econômicas, sociais, am-
bientais, políticas, pessoais, entre outras. 
Exterioriza-se a crise de confiança em 
todos os níveis. Em um mundo de 7 
bilhões de pessoas não há como se ter cre-
dibilidade em pensamentos, conceitos, 
ferramentas e estímulos desatualizados e, 
portanto, inefetivos. Isso porque foram 

que for dada prioridade a ela. 

Há um caminho e ele começa quando 
fizermos as seguintes reflexões:

Qual é o sentido da vida?

Qual é a nossa missão comum?

Parece que o mais importante na vida é a 
Qualidade das Relações que estabelecemos 
com nossa consciência e com os seres 
vivos e objetos com os quais interagimos.

Parece mais!

Parece que para nós atingirmos a susten-
tabilidade, a efetividade e a paz (interna e 
externa), é necessário que percebamos 
isso.
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Sabe-se que a crise pode se agravar, e 
muito, nos próximos meses, pois ela exte-
rioriza, entre outros fatores, a falta de 
confiança no Brasil e de credibilidade nas 
instituições. Isso porque a falta de confian-
ça e de credibilidade poderá acarretar na 
diminuição dos investimentos e, conse-
quentemente, atingir o financiamento das 
políticas públicas e das demais atividades 
que atendem as necessidades da popula-
ção, notadamente no que se refere à Edu-
cação e à Saúde.

O planejamento e a gestão, quando ausen-
tes, inefetivos ou sem a cooperação de 
todos os envolvidos, pioram ainda mais 

esse cenário, porque atingem os recursos 
cada vez mais escassos. 

Nesse contexto, os recursos diminuem de 
modo direto (ex. financiamento e diminui-
ção dos investimentos) e indireto (dimi-
nuição do poder de compra em decorrên-
cia da inflação e do valor do dólar/insu-
mos; gestão inefetiva; irregularidades, 
etc.).

A população em geral percebe o reflexo 
da crise, de forma mais acentuada nas 
relações mais próximas, ou seja, no 
âmbito local.

O que muitas vezes não é percebido (em 
um primeiro momento) é que as políticas 
públicas e as demais atividades voltadas 
ao atendimento das necessidades, após 
serem atingidas pela crise, poderão apor-
tar no Sistema de Justiça, por meio da cha-
mada judicialização. A sociedade recorre à 
Justiça, na maioria das vezes de forma 
individual.

Ocorre que a judicialização de uma 
demanda individualizada pode prejudicar, 
em alguns casos, o planejamento e a 
gestão das políticas públicas e das ativida-
des como um todo, afastando-se da equi-
dade no atendimento das demandas. Isso 

pode ocorrer, por exemplo, no deferimen-
to de uma determinada vaga na Educação 
Infantil (creche ou pré-escola), sem o 
conhecimento da realidade local. 

Ademais, normalmente há um aumento 
expressivo nos custos via judicialização 
individualizada. Exemplo disso é a compra 
de medicamentos, que, pela via judicial, é 
muito mais onerosa. Isso, quando a socie-
dade (representada pelo Estado) e as 
demais instituições de atendimento não 
são vítimas de pessoas e instituições que 
utilizam o Sistema de Justiça para cometer 
irregularidades (ex. por parte da chamada 
“máfia das próteses”).

Para remediar esse cenário e para coope-
rar no desenvolvimento de formas trans-
parentes, efetivas, sustentáveis e harmô-
nicas de implementação de políticas públi-
cas e de outras atividades de atendimento 
de necessidades, o Estado do Rio Grande 
do Sul vem fomentando o planejamento e 
a gestão pessoal, institucional, interinsti-

tucional e dos sistemas como um todo, por 
meio de ações, principalmente voltadas à 
formação de redes de cooperação. Desse 
modo, exteriorizam-se as chamadas agen-
das de convergência, concretizando-as e 
realizando-as. Esse fomento parte das 
seguintes reflexões:

Crise: O QUE FAZER?

Otimizar recursos!

COMO FAZER: fomentar o aperfeiçoamento e a convergência (alinhamento e/ou integra-
ção) dos planejamentos e das gestões desenvolvidos pelos sistemas que atuam (ex. pessoas, 
Sistema de Saúde) e/ou intervém (ex. Sistema de Justiça, Tribunais de Contas) para solu-
cionar um (ou mais) problema(s) que atinge(m) a sociedade. Em outras palavras, fomentar 
a atuação resolutiva de planejamento e de gestão sistêmicos para atuar em foco(s) prioritá-
rio(s).

Ressalte-se que membros das diversas 
unidades e ramos do Ministério Público, 
bem como de outras instituições do Siste-
ma de Justiça, já realizam, mesmo que de 
forma empírica, atuações resolutivas de 
planejamento e de gestão sistêmicos. 
Dentre outros exemplos, os citados no 
documento “Judicialização da Saúde: 
Redes de Cooperação” evidenciam essa 
convergência (disponível em: <http://pg-
sistemicos.blogspot.com.br/2015/09/judi-
cializacao-da-saude-redes-de.html>). 

No Estado do Rio Grande do Sul, com uma 
caminhada de mais de uma década, a ação 
de planejamento e de gestão sistêmicos, 
que se enquadra na espécie atuação reso-
lutiva de planejamento e de gestão sistê-
micos, foi aperfeiçoada nos últimos anos e 
hoje conta com os critérios e a matriz de 
convergência da ação de planejamento e 

de gestão sistêmicos. Em resumo, os crité-
rios sintetizam as principais diretrizes, 
nacionais e internacionais, servindo para 
avaliação e alinhamento de ações e políti-
cas públicas. A matriz de convergência da 
ação de planejamento e de gestão sistêmi-
cos, como o próprio nome já evidencia, é 
um roteiro para fomentar a convergência 
(alinhamento e/ou integração). Uma refle-
xão sobre os resultados obtidos na área da 
Saúde (redução do número de processos 
em tramitação e da judicialização no RS) 
pode ser evidenciada no texto “Estamos no 
caminho certo?”, constante do seguinte endere-
ço eletrônico: rodrigoschoeller.blogspot.com.br. 
No ano de 2016, foi assinado no Estado do 
Rio Grande do Sul o termo de cooperação 
relativo ao fomento da utilização dos crité-
rios e da matriz de convergência da ação 
de planejamento e de gestão sistêmicos 

para diversas áreas afetadas pela crise 
(maiores informações em: 

des, das instituições e do ambiente como 
um todo. Tais aspectos se refletem positi-
vamente na confiança e na credibilidade.

Aprofundando um pouco, pode-se dizer 
que o desenvolvimento harmônico e sus-
tentável das relações altera os paradigmas 
decorrentes do pensamento linear, da 
visão cartesiana e da concepção mecani-
cista, que aprisionam a consciência na per-
cepção apenas das partes e no agir “reati-
vo”, voltado a “fazer mais do mesmo”. Em 
outras palavras, em um verdadeiro “enxu-
gar gelo”. Isso porque o desenvolvimento 
harmônico e sustentável promove o 
alinhamento e/ou a integração das diver-
sas formas de perceber a vida, construin-
do um processo criativo focado e decor-
rente da consciência da unidade em todos 
os níveis (pessoal, familiar, comunitária, 
institucional e assim por diante). As liber-
dades (no Sistema de Justiça, acrescente- 
-se a independência funcional) são valora-
das na medida em que se afastam do pro-
cesso autofágico e são desenvolvidas de 
forma harmônica e sustentável, agregan-
do valores (formas de perceber e agir). 

Nesse contexto, as agendas de convergên-
cia podem ser chamadas de Agendas de 
Planejamento e de Gestão Sistêmicos, que 
são implementadas por meio de ações 
alinhadas e integradas dos setores público, 
privado e sociedade civil organizada, bem 
como da comunidade em geral, e que pro-
piciam o desenvolvimento harmônico e 
sustentável.

Em âmbito nacional, por ocasião da XIX 
Marcha da Confederação Nacional de Mu-
nicípios, realizada em Brasília nos dias 9 a 
12 de maio de 2016, foi proposta a Agenda 
de Planejamento e de Gestão Sistêmicos. 
Para colocar em prática esta Agenda, está 
sendo articulado o desenvolvimento de 
um termo de cooperação, aperfeiçoando- 
-se o conteúdo o termo de cooperação assi-
nado no Rio Grande do Sul. 

É indispensável harmonizar as relações 
pessoais, familiares, comunitárias, institu-
cionais, interinstitucionais e com os siste-
mas e Poderes para, verdadeiramente, 
atingir-se a tão proclamada Paz, bem como 
a transparência, a efetividade e a susten-
tabilidade das políticas públicas, ativida-

Como forma de alcançar a sua missão 
constitucional (art. 127 da Constituição 
Federal), Ministério Público brasileiro 
está fomentando a atuação resolutiva em 
diversos contextos, o que coopera para 
promover, no âmbito pessoal, familiar, 
institucional, interinstitucional e na 
comunidade em geral (compreendendo as 
comunidades tradicionais, virtuais, entre 
outras) o desenvolvimento harmônico e 
sustentável das relações.

A definição de desenvolvimento harmôni-
co e sustentável pode ser estabelecida em 
convergência com diversas diretrizes 
nacionais e internacionais, de forma resu-
mida e mais aprofundada.

De forma mais resumida, desenvolvimen-
to harmônico e sustentável é o processo 
que busca, a partir do(s) foco(s) prioritá-
rio(s) e, no que couber, dando relevância à 
família, atender necessidades, com impac-
tos proporcionais nos 3 (três) eixos da sus-
tentabilidade, por meio da cooperação e 
via promoção da atuação de forma resolu-
tiva, gerando a melhora nas relações, a 
liberdade com a consciência da unidade e 
a paz, interna e externa.

Por solicitação da Comissão de Defesa dos 
Direitos Fundamentais do Conselho 
Nacional do Ministério Público, o autor 
deste artigo e o Promotor de Justiça San-
doval Silva do Estado do Pará desenvolve-
ram algumas sugestões sistematizadas 
para Política de Fomento à Atuação Reso-
lutiva e para diversas resoluções, dentre as 
quais as que promovem a convergência 
estrutural que será exposta neste texto 
(maiores informações no documento sobre 
a Política, constante no seguinte endereço 
eletrônico: 

Destacaram que um dos temas principais 
do conceito de desenvolvimento harmôni-
co e sustentável são as necessidades, ou 
seja, as legítimas exigências naturais, cul-
turais, fisiológicas, psicológicas, de autor-
realização e espirituais dos seres huma-
nos, concretizadas e atendidas por meio 
dos direitos humanos e as circunstâncias 
exigidas para atingir a sustentabilidade e a 
harmonia nas relações entre os seres 
vivos em seu habitat. 

Sugeriram uma definição de atuação reso-
lutiva convergente a isso (existem outras 
definições, inclusive no âmbito do Minis-
tério Público): a atuação resolutiva é a ma-
neira (forma) de atuar que soluciona o(s) 
problema(s) que prejudica(m) o desenvol-
vimento harmônico e sustentável das rela-
ções estabelecidas para atender as necessi-
dades que geram interesses individuais e 
coletivos em geral (coletivos em sentido 
estrito, difusos e individuais homogêne-
os), bem como as necessidades abrangidas 
e as decorrentes de planejamentos e de 
gestões desenvolvidos para atendê-las.

Acrescentaram que problema é uma 
circunstância (ou mais de uma) que preju-
dica (dificulta ou impede) o desenvolvi-
mento harmônico e sustentável das rela-
ções descritas nas definições constantes 
nos parágrafos anteriores (de desenvolvi-
mento harmônico e sustentável e de atua-
ção resolutiva), devendo ser considerada a 
partir de um determinado foco prioritário 
escolhido e tanto na perspectiva micro 
(fazer parte de um problema maior) 
quanto macro (a soma de todos os proble-
mas relacionados ao foco).

Assim, foco prioritário passa a ser o parâ-
metro delimitador da atuação de forma 
resolutiva, decorrente de um processo de 
escolha necessário para alcançar a missão, 
que deve levar em consideração as diretri-
zes propostas, adaptando-as à realidade 
local, bem como preencher critérios de 
conveniência, oportunidade e urgência.

Adaptação à realidade local, por sua vez, é 
o processo que torna factível a concretiza-
ção e realização das diretrizes, nacionais e 
interacionais, levando em consideração as 

necessidades, as possibilidades e ativida-
des do contexto econômico, social, am-
biental, geopolítico e temporal, existentes 
no âmbito de suas atribuições e conver-
gentes ao desenvolvimento harmônico e 
sustentável das relações.

Levando em consideração a abrangência 
dos impactos, decorrentes da atuação de 
forma resolutiva, na esfera das relações 
descritas nas definições constantes nos 
parágrafos anteriores, preconizaram o 
estabelecimento das seguintes categorias:

I – atuação resolutiva de impactos individuais, que é aquela atuação de forma resolutiva 
que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmônico e sustentável, 
produzindo impactos prioritariamente na esfera de relações estabelecidas para atender as 
necessidades que geram interesses individuais;

II – atuação resolutiva de impactos coletivos em geral, que é aquela atuação de forma reso-
lutiva que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmônico e sus-
tentável, produzindo impactos prioritariamente na esfera de relações estabelecidas para 
atender as necessidades que geram interesses coletivos em geral (coletivos em sentido 
estrito, difusos e individuais homogêneos);

III – atuação resolutiva de planejamento e de gestão sistêmicos, que é aquela atuação de 
forma resolutiva que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmô-
nico e sustentável, produzindo impactos nas relações estabelecidas para atender as neces-
sidades abrangidas e as decorrentes dos planejamentos e das gestões desenvolvidos para 
atendê-las e que é desenvolvida como etapa ou fase de uma determinada sistematização, 
preferencialmente um procedimento, que preencha os seguintes requisitos:

a.  Estabeleça a escolha de foco(s) prioritário(s) para atuação voltado(s) ao atendimento de 
necessidades; 

b. Promova o atendimento de necessidades fomentando a produção de impactos propor-
cionais nos eixos econômico, social e ambiental e dando relevância ao contexto familiar, 
no que couber;

c.   Promova o conhecimento da realidade local e desenvolva o diálogo ou a cooperação 
(interna e/ou externamente, principalmente na modalidade de parcerias e/ou redes de 
cooperação), inclusive de modo a estimular, no que couber, a convergência (alinhamento 
e/ou integração) dos setores público, privado e sociedade civil organizada, bem como com 
a comunidade em geral;

d.  Estabeleça ações estratégicas de fomento ao mapeamento, ao aperfeiçoamento e/ou à 
convergência (alinhamento e/ou integração) dos planejamentos e das gestões desenvolvi-
dos pelos sistemas que atuam e/ou intervêm nas políticas públicas e nas atividades rela-
cionadas ao(s) foco(s) prioritário(s) escolhido(s).

Destacaram que as atuações resolutivas que utilizam os mecanismos de autocomposição 
previstos na Resolução nº 118/2014 do CNMP, bem como as demais formas de tratamento 
adequado de conflitos de interesses previstas na Resolução nº 125/2010 do Conselho 
Nacional de Justiça, incluem-se nessas categorias, inclusive para fins de mensuração e de 
valoração.

Com o objetivo de facilitar a compreensão, ressaltaram que as categorias de atuação reso-
lutiva, incluindo as previstas no parágrafo anterior, poderão ocorrer (no âmbito institu-
cional ou fora dele) quando já houver processo judicial (na fase judicial) ou não (na fase 
pré-processual), tanto no ambiente judicial (abrangendo a esfera pública ou privada) 
quanto extrajudicial (abrangendo a esfera pública ou privada), o que pode ser representa-
do pelo seguinte quadro:

Passo seguinte, discorreram sobre os obje-
tivos específicos a serem alcançados pela 
Política de Fomento à Atuação Resolutiva, 
bem como, relativamente às diretrizes 
gerais de atuação e às atribuições, que não 
poderão ser aprofundadas neste artigo 
devido ao espaço disponível (informações 
completas no documento sobre a Política, 
constante do endereço eletrônico citado 
nos parágrafos anteriores).

No Título II do documento, buscaram 
expor sobre todos os detalhes necessários 

para promover a convergência estrutural 
e, nos anexos, exemplificaram alguns 
deles, de modo a propiciar a concretização 
e realização da Política e das resoluções 
integradas e alinhadas a ela.

Resumidamente, cabe relatar que se consi-
dera convergência estrutural o processo 
dinâmico que promove, no âmbito de suas 
atribuições, o aperfeiçoamento das nor-
mativas e dos instrumentos utilizados 
para alinhamento e/ou integração institu-
cional, interinstitucional e da comunidade 

em geral (que compreende as comunidades tradicionais, virtuais, entre outras), de modo 
a alcançar a missão e a permitir a concretização e a realização de diretrizes, nacionais e 
internacionais, dentre as quais a Política de Fomento à Atuação Resolutiva, notadamente 
no que se refere aos seguintes aspectos:

I – a convergência dos planos e dos planejamentos estratégicos às diretrizes;

II – o aperfeiçoamento dos meios de concretização e realização;

III – o aperfeiçoamento da mensuração, incluindo a criação de indicadores;

IV – a convergência dos três setores e da comunidade em geral (alinhamento e/ou inte-
gração);

V – o desenvolvimento de modos de valoração, 

VI – o aperfeiçoamento aspectos examinados nas inspeções e nas correições, 

VII – o desenvolvimento de incentivos;

VIII – a formação continuada.

O desmembramento sugerido por meio da convergência estrutural, ou seja, o processo 
que propicia a “capilarização”, está previsto, com detalhes, no documento referido nos 
parágrafos anteriores.

Nos últimos meses houve um grande avanço nas atividades. Maiores informações podem 
ser obtidas nos seguintes endereços eletrônicos: pgsistemicos.blogspot.com.br e                 
rodrigoschoeller.blogspot.com.br. Entre outros documentos, constam a versão atualizada 
do presente artigo e das Políticas de Desenvolvimento Harmônico e Sustentável (que 
apresentam um modelo detalhado de matriz de convergência e aperfeiçoam as definições 
expostas neste texto). Além disso, esses documentos são convergentes às resoluções que 
foram apresentadas no Conselho Nacional do Ministério Público após o Congresso de 
Gestão, notadamente a relativa às audiências públicas e a relacionada à Política de 
Fomento à Atuação Resolutiva (maiores informações em:
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4625/ e 
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4624/ ).

III - CONCLUSÃO

Crises: ameaça ou oportunidades?

Os dois: ameaça aos velhos paradigmas e oportunidade de mudá-los.

Esperança? 

Depende do nosso perceber e agir.

No fundo, depende da mudança do pensa-
mento linear, da visão cartesiana e da 
concepção mecanicista para o pensamen-
to sistêmico focado no desenvolvimento 
harmônico e sustentável das relações. 
Mais do que isso, exige sair do discurso e 
colocar em prática aquilo que, cada vez 
mais, apresenta-se como indispensável 
para transparência, efetividade, sustenta-
bilidade e paz: conhecer a realidade e/ou 
cooperar.

criados em ambientes que hoje não exis-
tem mais. A crise é dos sistemas que 
atuam e intervêm (incluindo o ser 
humano, que é um sistema vivo). Crise 
sistêmica, que, para mudar, exige o plane-
jamento e a gestão, em redes de coopera-
ção, de todos os sistemas abrangidos 
(inclusive o Sistema de Justiça). Coopera-
ção que vai resgatando a confiança e que 
sai do discurso e passa para prática. Au-
torregula, harmonizando os sistemas. 
Propicia o desenvolvimento harmônico e 
sustentável.

Urge a mudança. Isso se o objetivo é, 
mesmo, a transparência, a efetividade, a 
sustentabilidade e a paz (interna e exter-
na).

Fala-se de Agenda Comum, Agenda de 
Convergência, “projeto de Nação”, projeto 
de humanidade, etc. A questão é COMO 
“capilarizar” esses movimentos, de modo a 
fomentá-los, planejá-los e concretizá-los. 
Nesse cenário, a convergência estrutural 
é indispensável.

Com reflexos internacionais, a Agenda de 
Planejamento e de Gestão Sistêmicos está 
sendo articulada por diversas instituições, 
propiciando resgatar a confiança no Brasil 
e torná-lo um padrão de relacionamento.

Na esfera do Ministério Público, surgem 
novos movimentos, como as propostas de 
resoluções relativas à convergência estru-
tural que estão sendo articuladas pela 

Comissão de Defesa dos Direitos Funda-
mentais. Mas não apenas isso, no Congres-
so de Gestão realizado em setembro de 
2016, a Corregedoria Nacional do Ministé-
rio fez o lançamento da Carta de Brasília. 
São marcos fundamentais de uma nova 
forma de perceber e de agir que tornam 
concreta e realizam a esperança de um 
futuro melhor. 

No Estado do Rio Grande do Sul, a ação de 
planejamento e de gestão sistêmicos está 
se arraigando na cultura organizacional e 
pessoal. Evidenciam-se resultados não 
apenas na Saúde, mas em todas as áreas de 
atuação.

Sim, são tempos de mudança!

Mas a mudança ocorrerá na medida em 

Apontam crises econômicas, sociais, am-
bientais, políticas, pessoais, entre outras. 
Exterioriza-se a crise de confiança em 
todos os níveis. Em um mundo de 7 
bilhões de pessoas não há como se ter cre-
dibilidade em pensamentos, conceitos, 
ferramentas e estímulos desatualizados e, 
portanto, inefetivos. Isso porque foram 

que for dada prioridade a ela. 

Há um caminho e ele começa quando 
fizermos as seguintes reflexões:

Qual é o sentido da vida?

Qual é a nossa missão comum?

Parece que o mais importante na vida é a 
Qualidade das Relações que estabelecemos 
com nossa consciência e com os seres 
vivos e objetos com os quais interagimos.

Parece mais!

Parece que para nós atingirmos a susten-
tabilidade, a efetividade e a paz (interna e 
externa), é necessário que percebamos 
isso.
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Sabe-se que a crise pode se agravar, e 
muito, nos próximos meses, pois ela exte-
rioriza, entre outros fatores, a falta de 
confiança no Brasil e de credibilidade nas 
instituições. Isso porque a falta de confian-
ça e de credibilidade poderá acarretar na 
diminuição dos investimentos e, conse-
quentemente, atingir o financiamento das 
políticas públicas e das demais atividades 
que atendem as necessidades da popula-
ção, notadamente no que se refere à Edu-
cação e à Saúde.

O planejamento e a gestão, quando ausen-
tes, inefetivos ou sem a cooperação de 
todos os envolvidos, pioram ainda mais 

esse cenário, porque atingem os recursos 
cada vez mais escassos. 

Nesse contexto, os recursos diminuem de 
modo direto (ex. financiamento e diminui-
ção dos investimentos) e indireto (dimi-
nuição do poder de compra em decorrên-
cia da inflação e do valor do dólar/insu-
mos; gestão inefetiva; irregularidades, 
etc.).

A população em geral percebe o reflexo 
da crise, de forma mais acentuada nas 
relações mais próximas, ou seja, no 
âmbito local.

O que muitas vezes não é percebido (em 
um primeiro momento) é que as políticas 
públicas e as demais atividades voltadas 
ao atendimento das necessidades, após 
serem atingidas pela crise, poderão apor-
tar no Sistema de Justiça, por meio da cha-
mada judicialização. A sociedade recorre à 
Justiça, na maioria das vezes de forma 
individual.

Ocorre que a judicialização de uma 
demanda individualizada pode prejudicar, 
em alguns casos, o planejamento e a 
gestão das políticas públicas e das ativida-
des como um todo, afastando-se da equi-
dade no atendimento das demandas. Isso 

pode ocorrer, por exemplo, no deferimen-
to de uma determinada vaga na Educação 
Infantil (creche ou pré-escola), sem o 
conhecimento da realidade local. 

Ademais, normalmente há um aumento 
expressivo nos custos via judicialização 
individualizada. Exemplo disso é a compra 
de medicamentos, que, pela via judicial, é 
muito mais onerosa. Isso, quando a socie-
dade (representada pelo Estado) e as 
demais instituições de atendimento não 
são vítimas de pessoas e instituições que 
utilizam o Sistema de Justiça para cometer 
irregularidades (ex. por parte da chamada 
“máfia das próteses”).

Para remediar esse cenário e para coope-
rar no desenvolvimento de formas trans-
parentes, efetivas, sustentáveis e harmô-
nicas de implementação de políticas públi-
cas e de outras atividades de atendimento 
de necessidades, o Estado do Rio Grande 
do Sul vem fomentando o planejamento e 
a gestão pessoal, institucional, interinsti-

tucional e dos sistemas como um todo, por 
meio de ações, principalmente voltadas à 
formação de redes de cooperação. Desse 
modo, exteriorizam-se as chamadas agen-
das de convergência, concretizando-as e 
realizando-as. Esse fomento parte das 
seguintes reflexões:

Crise: O QUE FAZER?

Otimizar recursos!

COMO FAZER: fomentar o aperfeiçoamento e a convergência (alinhamento e/ou integra-
ção) dos planejamentos e das gestões desenvolvidos pelos sistemas que atuam (ex. pessoas, 
Sistema de Saúde) e/ou intervém (ex. Sistema de Justiça, Tribunais de Contas) para solu-
cionar um (ou mais) problema(s) que atinge(m) a sociedade. Em outras palavras, fomentar 
a atuação resolutiva de planejamento e de gestão sistêmicos para atuar em foco(s) prioritá-
rio(s).

Ressalte-se que membros das diversas 
unidades e ramos do Ministério Público, 
bem como de outras instituições do Siste-
ma de Justiça, já realizam, mesmo que de 
forma empírica, atuações resolutivas de 
planejamento e de gestão sistêmicos. 
Dentre outros exemplos, os citados no 
documento “Judicialização da Saúde: 
Redes de Cooperação” evidenciam essa 
convergência (disponível em: <http://pg-
sistemicos.blogspot.com.br/2015/09/judi-
cializacao-da-saude-redes-de.html>). 

No Estado do Rio Grande do Sul, com uma 
caminhada de mais de uma década, a ação 
de planejamento e de gestão sistêmicos, 
que se enquadra na espécie atuação reso-
lutiva de planejamento e de gestão sistê-
micos, foi aperfeiçoada nos últimos anos e 
hoje conta com os critérios e a matriz de 
convergência da ação de planejamento e 

de gestão sistêmicos. Em resumo, os crité-
rios sintetizam as principais diretrizes, 
nacionais e internacionais, servindo para 
avaliação e alinhamento de ações e políti-
cas públicas. A matriz de convergência da 
ação de planejamento e de gestão sistêmi-
cos, como o próprio nome já evidencia, é 
um roteiro para fomentar a convergência 
(alinhamento e/ou integração). Uma refle-
xão sobre os resultados obtidos na área da 
Saúde (redução do número de processos 
em tramitação e da judicialização no RS) 
pode ser evidenciada no texto “Estamos no 
caminho certo?”, constante do seguinte endere-
ço eletrônico: rodrigoschoeller.blogspot.com.br. 
No ano de 2016, foi assinado no Estado do 
Rio Grande do Sul o termo de cooperação 
relativo ao fomento da utilização dos crité-
rios e da matriz de convergência da ação 
de planejamento e de gestão sistêmicos 

para diversas áreas afetadas pela crise 
(maiores informações em: 

des, das instituições e do ambiente como 
um todo. Tais aspectos se refletem positi-
vamente na confiança e na credibilidade.

Aprofundando um pouco, pode-se dizer 
que o desenvolvimento harmônico e sus-
tentável das relações altera os paradigmas 
decorrentes do pensamento linear, da 
visão cartesiana e da concepção mecani-
cista, que aprisionam a consciência na per-
cepção apenas das partes e no agir “reati-
vo”, voltado a “fazer mais do mesmo”. Em 
outras palavras, em um verdadeiro “enxu-
gar gelo”. Isso porque o desenvolvimento 
harmônico e sustentável promove o 
alinhamento e/ou a integração das diver-
sas formas de perceber a vida, construin-
do um processo criativo focado e decor-
rente da consciência da unidade em todos 
os níveis (pessoal, familiar, comunitária, 
institucional e assim por diante). As liber-
dades (no Sistema de Justiça, acrescente- 
-se a independência funcional) são valora-
das na medida em que se afastam do pro-
cesso autofágico e são desenvolvidas de 
forma harmônica e sustentável, agregan-
do valores (formas de perceber e agir). 

Nesse contexto, as agendas de convergên-
cia podem ser chamadas de Agendas de 
Planejamento e de Gestão Sistêmicos, que 
são implementadas por meio de ações 
alinhadas e integradas dos setores público, 
privado e sociedade civil organizada, bem 
como da comunidade em geral, e que pro-
piciam o desenvolvimento harmônico e 
sustentável.

Em âmbito nacional, por ocasião da XIX 
Marcha da Confederação Nacional de Mu-
nicípios, realizada em Brasília nos dias 9 a 
12 de maio de 2016, foi proposta a Agenda 
de Planejamento e de Gestão Sistêmicos. 
Para colocar em prática esta Agenda, está 
sendo articulado o desenvolvimento de 
um termo de cooperação, aperfeiçoando- 
-se o conteúdo o termo de cooperação assi-
nado no Rio Grande do Sul. 

É indispensável harmonizar as relações 
pessoais, familiares, comunitárias, institu-
cionais, interinstitucionais e com os siste-
mas e Poderes para, verdadeiramente, 
atingir-se a tão proclamada Paz, bem como 
a transparência, a efetividade e a susten-
tabilidade das políticas públicas, ativida-

Como forma de alcançar a sua missão 
constitucional (art. 127 da Constituição 
Federal), Ministério Público brasileiro 
está fomentando a atuação resolutiva em 
diversos contextos, o que coopera para 
promover, no âmbito pessoal, familiar, 
institucional, interinstitucional e na 
comunidade em geral (compreendendo as 
comunidades tradicionais, virtuais, entre 
outras) o desenvolvimento harmônico e 
sustentável das relações.

A definição de desenvolvimento harmôni-
co e sustentável pode ser estabelecida em 
convergência com diversas diretrizes 
nacionais e internacionais, de forma resu-
mida e mais aprofundada.

De forma mais resumida, desenvolvimen-
to harmônico e sustentável é o processo 
que busca, a partir do(s) foco(s) prioritá-
rio(s) e, no que couber, dando relevância à 
família, atender necessidades, com impac-
tos proporcionais nos 3 (três) eixos da sus-
tentabilidade, por meio da cooperação e 
via promoção da atuação de forma resolu-
tiva, gerando a melhora nas relações, a 
liberdade com a consciência da unidade e 
a paz, interna e externa.

Por solicitação da Comissão de Defesa dos 
Direitos Fundamentais do Conselho 
Nacional do Ministério Público, o autor 
deste artigo e o Promotor de Justiça San-
doval Silva do Estado do Pará desenvolve-
ram algumas sugestões sistematizadas 
para Política de Fomento à Atuação Reso-
lutiva e para diversas resoluções, dentre as 
quais as que promovem a convergência 
estrutural que será exposta neste texto 
(maiores informações no documento sobre 
a Política, constante no seguinte endereço 
eletrônico: 

Destacaram que um dos temas principais 
do conceito de desenvolvimento harmôni-
co e sustentável são as necessidades, ou 
seja, as legítimas exigências naturais, cul-
turais, fisiológicas, psicológicas, de autor-
realização e espirituais dos seres huma-
nos, concretizadas e atendidas por meio 
dos direitos humanos e as circunstâncias 
exigidas para atingir a sustentabilidade e a 
harmonia nas relações entre os seres 
vivos em seu habitat. 

Sugeriram uma definição de atuação reso-
lutiva convergente a isso (existem outras 
definições, inclusive no âmbito do Minis-
tério Público): a atuação resolutiva é a ma-
neira (forma) de atuar que soluciona o(s) 
problema(s) que prejudica(m) o desenvol-
vimento harmônico e sustentável das rela-
ções estabelecidas para atender as necessi-
dades que geram interesses individuais e 
coletivos em geral (coletivos em sentido 
estrito, difusos e individuais homogêne-
os), bem como as necessidades abrangidas 
e as decorrentes de planejamentos e de 
gestões desenvolvidos para atendê-las.

Acrescentaram que problema é uma 
circunstância (ou mais de uma) que preju-
dica (dificulta ou impede) o desenvolvi-
mento harmônico e sustentável das rela-
ções descritas nas definições constantes 
nos parágrafos anteriores (de desenvolvi-
mento harmônico e sustentável e de atua-
ção resolutiva), devendo ser considerada a 
partir de um determinado foco prioritário 
escolhido e tanto na perspectiva micro 
(fazer parte de um problema maior) 
quanto macro (a soma de todos os proble-
mas relacionados ao foco).

Assim, foco prioritário passa a ser o parâ-
metro delimitador da atuação de forma 
resolutiva, decorrente de um processo de 
escolha necessário para alcançar a missão, 
que deve levar em consideração as diretri-
zes propostas, adaptando-as à realidade 
local, bem como preencher critérios de 
conveniência, oportunidade e urgência.

Adaptação à realidade local, por sua vez, é 
o processo que torna factível a concretiza-
ção e realização das diretrizes, nacionais e 
interacionais, levando em consideração as 

necessidades, as possibilidades e ativida-
des do contexto econômico, social, am-
biental, geopolítico e temporal, existentes 
no âmbito de suas atribuições e conver-
gentes ao desenvolvimento harmônico e 
sustentável das relações.

Levando em consideração a abrangência 
dos impactos, decorrentes da atuação de 
forma resolutiva, na esfera das relações 
descritas nas definições constantes nos 
parágrafos anteriores, preconizaram o 
estabelecimento das seguintes categorias:

I – atuação resolutiva de impactos individuais, que é aquela atuação de forma resolutiva 
que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmônico e sustentável, 
produzindo impactos prioritariamente na esfera de relações estabelecidas para atender as 
necessidades que geram interesses individuais;

II – atuação resolutiva de impactos coletivos em geral, que é aquela atuação de forma reso-
lutiva que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmônico e sus-
tentável, produzindo impactos prioritariamente na esfera de relações estabelecidas para 
atender as necessidades que geram interesses coletivos em geral (coletivos em sentido 
estrito, difusos e individuais homogêneos);

III – atuação resolutiva de planejamento e de gestão sistêmicos, que é aquela atuação de 
forma resolutiva que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmô-
nico e sustentável, produzindo impactos nas relações estabelecidas para atender as neces-
sidades abrangidas e as decorrentes dos planejamentos e das gestões desenvolvidos para 
atendê-las e que é desenvolvida como etapa ou fase de uma determinada sistematização, 
preferencialmente um procedimento, que preencha os seguintes requisitos:

a.  Estabeleça a escolha de foco(s) prioritário(s) para atuação voltado(s) ao atendimento de 
necessidades; 

b. Promova o atendimento de necessidades fomentando a produção de impactos propor-
cionais nos eixos econômico, social e ambiental e dando relevância ao contexto familiar, 
no que couber;

c.   Promova o conhecimento da realidade local e desenvolva o diálogo ou a cooperação 
(interna e/ou externamente, principalmente na modalidade de parcerias e/ou redes de 
cooperação), inclusive de modo a estimular, no que couber, a convergência (alinhamento 
e/ou integração) dos setores público, privado e sociedade civil organizada, bem como com 
a comunidade em geral;

d.  Estabeleça ações estratégicas de fomento ao mapeamento, ao aperfeiçoamento e/ou à 
convergência (alinhamento e/ou integração) dos planejamentos e das gestões desenvolvi-
dos pelos sistemas que atuam e/ou intervêm nas políticas públicas e nas atividades rela-
cionadas ao(s) foco(s) prioritário(s) escolhido(s).

Destacaram que as atuações resolutivas que utilizam os mecanismos de autocomposição 
previstos na Resolução nº 118/2014 do CNMP, bem como as demais formas de tratamento 
adequado de conflitos de interesses previstas na Resolução nº 125/2010 do Conselho 
Nacional de Justiça, incluem-se nessas categorias, inclusive para fins de mensuração e de 
valoração.

Com o objetivo de facilitar a compreensão, ressaltaram que as categorias de atuação reso-
lutiva, incluindo as previstas no parágrafo anterior, poderão ocorrer (no âmbito institu-
cional ou fora dele) quando já houver processo judicial (na fase judicial) ou não (na fase 
pré-processual), tanto no ambiente judicial (abrangendo a esfera pública ou privada) 
quanto extrajudicial (abrangendo a esfera pública ou privada), o que pode ser representa-
do pelo seguinte quadro:

Passo seguinte, discorreram sobre os obje-
tivos específicos a serem alcançados pela 
Política de Fomento à Atuação Resolutiva, 
bem como, relativamente às diretrizes 
gerais de atuação e às atribuições, que não 
poderão ser aprofundadas neste artigo 
devido ao espaço disponível (informações 
completas no documento sobre a Política, 
constante do endereço eletrônico citado 
nos parágrafos anteriores).

No Título II do documento, buscaram 
expor sobre todos os detalhes necessários 

para promover a convergência estrutural 
e, nos anexos, exemplificaram alguns 
deles, de modo a propiciar a concretização 
e realização da Política e das resoluções 
integradas e alinhadas a ela.

Resumidamente, cabe relatar que se consi-
dera convergência estrutural o processo 
dinâmico que promove, no âmbito de suas 
atribuições, o aperfeiçoamento das nor-
mativas e dos instrumentos utilizados 
para alinhamento e/ou integração institu-
cional, interinstitucional e da comunidade 

em geral (que compreende as comunidades tradicionais, virtuais, entre outras), de modo 
a alcançar a missão e a permitir a concretização e a realização de diretrizes, nacionais e 
internacionais, dentre as quais a Política de Fomento à Atuação Resolutiva, notadamente 
no que se refere aos seguintes aspectos:

I – a convergência dos planos e dos planejamentos estratégicos às diretrizes;

II – o aperfeiçoamento dos meios de concretização e realização;

III – o aperfeiçoamento da mensuração, incluindo a criação de indicadores;

IV – a convergência dos três setores e da comunidade em geral (alinhamento e/ou inte-
gração);

V – o desenvolvimento de modos de valoração, 

VI – o aperfeiçoamento aspectos examinados nas inspeções e nas correições, 

VII – o desenvolvimento de incentivos;

VIII – a formação continuada.

O desmembramento sugerido por meio da convergência estrutural, ou seja, o processo 
que propicia a “capilarização”, está previsto, com detalhes, no documento referido nos 
parágrafos anteriores.

Nos últimos meses houve um grande avanço nas atividades. Maiores informações podem 
ser obtidas nos seguintes endereços eletrônicos: pgsistemicos.blogspot.com.br e                 
rodrigoschoeller.blogspot.com.br. Entre outros documentos, constam a versão atualizada 
do presente artigo e das Políticas de Desenvolvimento Harmônico e Sustentável (que 
apresentam um modelo detalhado de matriz de convergência e aperfeiçoam as definições 
expostas neste texto). Além disso, esses documentos são convergentes às resoluções que 
foram apresentadas no Conselho Nacional do Ministério Público após o Congresso de 
Gestão, notadamente a relativa às audiências públicas e a relacionada à Política de 
Fomento à Atuação Resolutiva (maiores informações em:
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4625/ e 
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4624/ ).

Crises: ameaça ou oportunidades?

Os dois: ameaça aos velhos paradigmas e oportunidade de mudá-los.

Esperança? 

Depende do nosso perceber e agir.

No fundo, depende da mudança do pensa-
mento linear, da visão cartesiana e da 
concepção mecanicista para o pensamen-
to sistêmico focado no desenvolvimento 
harmônico e sustentável das relações. 
Mais do que isso, exige sair do discurso e 
colocar em prática aquilo que, cada vez 
mais, apresenta-se como indispensável 
para transparência, efetividade, sustenta-
bilidade e paz: conhecer a realidade e/ou 
cooperar.

criados em ambientes que hoje não exis-
tem mais. A crise é dos sistemas que 
atuam e intervêm (incluindo o ser 
humano, que é um sistema vivo). Crise 
sistêmica, que, para mudar, exige o plane-
jamento e a gestão, em redes de coopera-
ção, de todos os sistemas abrangidos 
(inclusive o Sistema de Justiça). Coopera-
ção que vai resgatando a confiança e que 
sai do discurso e passa para prática. Au-
torregula, harmonizando os sistemas. 
Propicia o desenvolvimento harmônico e 
sustentável.

Urge a mudança. Isso se o objetivo é, 
mesmo, a transparência, a efetividade, a 
sustentabilidade e a paz (interna e exter-
na).

Fala-se de Agenda Comum, Agenda de 
Convergência, “projeto de Nação”, projeto 
de humanidade, etc. A questão é COMO 
“capilarizar” esses movimentos, de modo a 
fomentá-los, planejá-los e concretizá-los. 
Nesse cenário, a convergência estrutural 
é indispensável.

Com reflexos internacionais, a Agenda de 
Planejamento e de Gestão Sistêmicos está 
sendo articulada por diversas instituições, 
propiciando resgatar a confiança no Brasil 
e torná-lo um padrão de relacionamento.

Na esfera do Ministério Público, surgem 
novos movimentos, como as propostas de 
resoluções relativas à convergência estru-
tural que estão sendo articuladas pela 

Comissão de Defesa dos Direitos Funda-
mentais. Mas não apenas isso, no Congres-
so de Gestão realizado em setembro de 
2016, a Corregedoria Nacional do Ministé-
rio fez o lançamento da Carta de Brasília. 
São marcos fundamentais de uma nova 
forma de perceber e de agir que tornam 
concreta e realizam a esperança de um 
futuro melhor. 

No Estado do Rio Grande do Sul, a ação de 
planejamento e de gestão sistêmicos está 
se arraigando na cultura organizacional e 
pessoal. Evidenciam-se resultados não 
apenas na Saúde, mas em todas as áreas de 
atuação.

Sim, são tempos de mudança!

Mas a mudança ocorrerá na medida em 

Na esfera do Ministério Público, 
surgem novos movimentos, 

como as propostas de resoluções 
relativas à convergência 

estrutural que estão sendo 
articuladas pela Comissão de 

Defesa dos Direitos 
Fundamentais.

Apontam crises econômicas, sociais, am-
bientais, políticas, pessoais, entre outras. 
Exterioriza-se a crise de confiança em 
todos os níveis. Em um mundo de 7 
bilhões de pessoas não há como se ter cre-
dibilidade em pensamentos, conceitos, 
ferramentas e estímulos desatualizados e, 
portanto, inefetivos. Isso porque foram 

que for dada prioridade a ela. 

Há um caminho e ele começa quando 
fizermos as seguintes reflexões:

Qual é o sentido da vida?

Qual é a nossa missão comum?

Parece que o mais importante na vida é a 
Qualidade das Relações que estabelecemos 
com nossa consciência e com os seres 
vivos e objetos com os quais interagimos.

Parece mais!

Parece que para nós atingirmos a susten-
tabilidade, a efetividade e a paz (interna e 
externa), é necessário que percebamos 
isso.
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Sabe-se que a crise pode se agravar, e 
muito, nos próximos meses, pois ela exte-
rioriza, entre outros fatores, a falta de 
confiança no Brasil e de credibilidade nas 
instituições. Isso porque a falta de confian-
ça e de credibilidade poderá acarretar na 
diminuição dos investimentos e, conse-
quentemente, atingir o financiamento das 
políticas públicas e das demais atividades 
que atendem as necessidades da popula-
ção, notadamente no que se refere à Edu-
cação e à Saúde.

O planejamento e a gestão, quando ausen-
tes, inefetivos ou sem a cooperação de 
todos os envolvidos, pioram ainda mais 
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esse cenário, porque atingem os recursos 
cada vez mais escassos. 

Nesse contexto, os recursos diminuem de 
modo direto (ex. financiamento e diminui-
ção dos investimentos) e indireto (dimi-
nuição do poder de compra em decorrên-
cia da inflação e do valor do dólar/insu-
mos; gestão inefetiva; irregularidades, 
etc.).

A população em geral percebe o reflexo 
da crise, de forma mais acentuada nas 
relações mais próximas, ou seja, no 
âmbito local.

O que muitas vezes não é percebido (em 
um primeiro momento) é que as políticas 
públicas e as demais atividades voltadas 
ao atendimento das necessidades, após 
serem atingidas pela crise, poderão apor-
tar no Sistema de Justiça, por meio da cha-
mada judicialização. A sociedade recorre à 
Justiça, na maioria das vezes de forma 
individual.

Ocorre que a judicialização de uma 
demanda individualizada pode prejudicar, 
em alguns casos, o planejamento e a 
gestão das políticas públicas e das ativida-
des como um todo, afastando-se da equi-
dade no atendimento das demandas. Isso 

pode ocorrer, por exemplo, no deferimen-
to de uma determinada vaga na Educação 
Infantil (creche ou pré-escola), sem o 
conhecimento da realidade local. 

Ademais, normalmente há um aumento 
expressivo nos custos via judicialização 
individualizada. Exemplo disso é a compra 
de medicamentos, que, pela via judicial, é 
muito mais onerosa. Isso, quando a socie-
dade (representada pelo Estado) e as 
demais instituições de atendimento não 
são vítimas de pessoas e instituições que 
utilizam o Sistema de Justiça para cometer 
irregularidades (ex. por parte da chamada 
“máfia das próteses”).

Para remediar esse cenário e para coope-
rar no desenvolvimento de formas trans-
parentes, efetivas, sustentáveis e harmô-
nicas de implementação de políticas públi-
cas e de outras atividades de atendimento 
de necessidades, o Estado do Rio Grande 
do Sul vem fomentando o planejamento e 
a gestão pessoal, institucional, interinsti-

tucional e dos sistemas como um todo, por 
meio de ações, principalmente voltadas à 
formação de redes de cooperação. Desse 
modo, exteriorizam-se as chamadas agen-
das de convergência, concretizando-as e 
realizando-as. Esse fomento parte das 
seguintes reflexões:

Crise: O QUE FAZER?

Otimizar recursos!

COMO FAZER: fomentar o aperfeiçoamento e a convergência (alinhamento e/ou integra-
ção) dos planejamentos e das gestões desenvolvidos pelos sistemas que atuam (ex. pessoas, 
Sistema de Saúde) e/ou intervém (ex. Sistema de Justiça, Tribunais de Contas) para solu-
cionar um (ou mais) problema(s) que atinge(m) a sociedade. Em outras palavras, fomentar 
a atuação resolutiva de planejamento e de gestão sistêmicos para atuar em foco(s) prioritá-
rio(s).

Ressalte-se que membros das diversas 
unidades e ramos do Ministério Público, 
bem como de outras instituições do Siste-
ma de Justiça, já realizam, mesmo que de 
forma empírica, atuações resolutivas de 
planejamento e de gestão sistêmicos. 
Dentre outros exemplos, os citados no 
documento “Judicialização da Saúde: 
Redes de Cooperação” evidenciam essa 
convergência (disponível em: <http://pg-
sistemicos.blogspot.com.br/2015/09/judi-
cializacao-da-saude-redes-de.html>). 

No Estado do Rio Grande do Sul, com uma 
caminhada de mais de uma década, a ação 
de planejamento e de gestão sistêmicos, 
que se enquadra na espécie atuação reso-
lutiva de planejamento e de gestão sistê-
micos, foi aperfeiçoada nos últimos anos e 
hoje conta com os critérios e a matriz de 
convergência da ação de planejamento e 

de gestão sistêmicos. Em resumo, os crité-
rios sintetizam as principais diretrizes, 
nacionais e internacionais, servindo para 
avaliação e alinhamento de ações e políti-
cas públicas. A matriz de convergência da 
ação de planejamento e de gestão sistêmi-
cos, como o próprio nome já evidencia, é 
um roteiro para fomentar a convergência 
(alinhamento e/ou integração). Uma refle-
xão sobre os resultados obtidos na área da 
Saúde (redução do número de processos 
em tramitação e da judicialização no RS) 
pode ser evidenciada no texto “Estamos no 
caminho certo?”, constante do seguinte endere-
ço eletrônico: rodrigoschoeller.blogspot.com.br. 
No ano de 2016, foi assinado no Estado do 
Rio Grande do Sul o termo de cooperação 
relativo ao fomento da utilização dos crité-
rios e da matriz de convergência da ação 
de planejamento e de gestão sistêmicos 

para diversas áreas afetadas pela crise 
(maiores informações em: 

des, das instituições e do ambiente como 
um todo. Tais aspectos se refletem positi-
vamente na confiança e na credibilidade.

Aprofundando um pouco, pode-se dizer 
que o desenvolvimento harmônico e sus-
tentável das relações altera os paradigmas 
decorrentes do pensamento linear, da 
visão cartesiana e da concepção mecani-
cista, que aprisionam a consciência na per-
cepção apenas das partes e no agir “reati-
vo”, voltado a “fazer mais do mesmo”. Em 
outras palavras, em um verdadeiro “enxu-
gar gelo”. Isso porque o desenvolvimento 
harmônico e sustentável promove o 
alinhamento e/ou a integração das diver-
sas formas de perceber a vida, construin-
do um processo criativo focado e decor-
rente da consciência da unidade em todos 
os níveis (pessoal, familiar, comunitária, 
institucional e assim por diante). As liber-
dades (no Sistema de Justiça, acrescente- 
-se a independência funcional) são valora-
das na medida em que se afastam do pro-
cesso autofágico e são desenvolvidas de 
forma harmônica e sustentável, agregan-
do valores (formas de perceber e agir). 

Nesse contexto, as agendas de convergên-
cia podem ser chamadas de Agendas de 
Planejamento e de Gestão Sistêmicos, que 
são implementadas por meio de ações 
alinhadas e integradas dos setores público, 
privado e sociedade civil organizada, bem 
como da comunidade em geral, e que pro-
piciam o desenvolvimento harmônico e 
sustentável.

Em âmbito nacional, por ocasião da XIX 
Marcha da Confederação Nacional de Mu-
nicípios, realizada em Brasília nos dias 9 a 
12 de maio de 2016, foi proposta a Agenda 
de Planejamento e de Gestão Sistêmicos. 
Para colocar em prática esta Agenda, está 
sendo articulado o desenvolvimento de 
um termo de cooperação, aperfeiçoando- 
-se o conteúdo o termo de cooperação assi-
nado no Rio Grande do Sul. 

É indispensável harmonizar as relações 
pessoais, familiares, comunitárias, institu-
cionais, interinstitucionais e com os siste-
mas e Poderes para, verdadeiramente, 
atingir-se a tão proclamada Paz, bem como 
a transparência, a efetividade e a susten-
tabilidade das políticas públicas, ativida-

Como forma de alcançar a sua missão 
constitucional (art. 127 da Constituição 
Federal), Ministério Público brasileiro 
está fomentando a atuação resolutiva em 
diversos contextos, o que coopera para 
promover, no âmbito pessoal, familiar, 
institucional, interinstitucional e na 
comunidade em geral (compreendendo as 
comunidades tradicionais, virtuais, entre 
outras) o desenvolvimento harmônico e 
sustentável das relações.

A definição de desenvolvimento harmôni-
co e sustentável pode ser estabelecida em 
convergência com diversas diretrizes 
nacionais e internacionais, de forma resu-
mida e mais aprofundada.

De forma mais resumida, desenvolvimen-
to harmônico e sustentável é o processo 
que busca, a partir do(s) foco(s) prioritá-
rio(s) e, no que couber, dando relevância à 
família, atender necessidades, com impac-
tos proporcionais nos 3 (três) eixos da sus-
tentabilidade, por meio da cooperação e 
via promoção da atuação de forma resolu-
tiva, gerando a melhora nas relações, a 
liberdade com a consciência da unidade e 
a paz, interna e externa.

Por solicitação da Comissão de Defesa dos 
Direitos Fundamentais do Conselho 
Nacional do Ministério Público, o autor 
deste artigo e o Promotor de Justiça San-
doval Silva do Estado do Pará desenvolve-
ram algumas sugestões sistematizadas 
para Política de Fomento à Atuação Reso-
lutiva e para diversas resoluções, dentre as 
quais as que promovem a convergência 
estrutural que será exposta neste texto 
(maiores informações no documento sobre 
a Política, constante no seguinte endereço 
eletrônico: 

Destacaram que um dos temas principais 
do conceito de desenvolvimento harmôni-
co e sustentável são as necessidades, ou 
seja, as legítimas exigências naturais, cul-
turais, fisiológicas, psicológicas, de autor-
realização e espirituais dos seres huma-
nos, concretizadas e atendidas por meio 
dos direitos humanos e as circunstâncias 
exigidas para atingir a sustentabilidade e a 
harmonia nas relações entre os seres 
vivos em seu habitat. 

Sugeriram uma definição de atuação reso-
lutiva convergente a isso (existem outras 
definições, inclusive no âmbito do Minis-
tério Público): a atuação resolutiva é a ma-
neira (forma) de atuar que soluciona o(s) 
problema(s) que prejudica(m) o desenvol-
vimento harmônico e sustentável das rela-
ções estabelecidas para atender as necessi-
dades que geram interesses individuais e 
coletivos em geral (coletivos em sentido 
estrito, difusos e individuais homogêne-
os), bem como as necessidades abrangidas 
e as decorrentes de planejamentos e de 
gestões desenvolvidos para atendê-las.

Acrescentaram que problema é uma 
circunstância (ou mais de uma) que preju-
dica (dificulta ou impede) o desenvolvi-
mento harmônico e sustentável das rela-
ções descritas nas definições constantes 
nos parágrafos anteriores (de desenvolvi-
mento harmônico e sustentável e de atua-
ção resolutiva), devendo ser considerada a 
partir de um determinado foco prioritário 
escolhido e tanto na perspectiva micro 
(fazer parte de um problema maior) 
quanto macro (a soma de todos os proble-
mas relacionados ao foco).

Assim, foco prioritário passa a ser o parâ-
metro delimitador da atuação de forma 
resolutiva, decorrente de um processo de 
escolha necessário para alcançar a missão, 
que deve levar em consideração as diretri-
zes propostas, adaptando-as à realidade 
local, bem como preencher critérios de 
conveniência, oportunidade e urgência.

Adaptação à realidade local, por sua vez, é 
o processo que torna factível a concretiza-
ção e realização das diretrizes, nacionais e 
interacionais, levando em consideração as 

necessidades, as possibilidades e ativida-
des do contexto econômico, social, am-
biental, geopolítico e temporal, existentes 
no âmbito de suas atribuições e conver-
gentes ao desenvolvimento harmônico e 
sustentável das relações.

Levando em consideração a abrangência 
dos impactos, decorrentes da atuação de 
forma resolutiva, na esfera das relações 
descritas nas definições constantes nos 
parágrafos anteriores, preconizaram o 
estabelecimento das seguintes categorias:

I – atuação resolutiva de impactos individuais, que é aquela atuação de forma resolutiva 
que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmônico e sustentável, 
produzindo impactos prioritariamente na esfera de relações estabelecidas para atender as 
necessidades que geram interesses individuais;

II – atuação resolutiva de impactos coletivos em geral, que é aquela atuação de forma reso-
lutiva que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmônico e sus-
tentável, produzindo impactos prioritariamente na esfera de relações estabelecidas para 
atender as necessidades que geram interesses coletivos em geral (coletivos em sentido 
estrito, difusos e individuais homogêneos);

III – atuação resolutiva de planejamento e de gestão sistêmicos, que é aquela atuação de 
forma resolutiva que soluciona os problemas que prejudicam o desenvolvimento harmô-
nico e sustentável, produzindo impactos nas relações estabelecidas para atender as neces-
sidades abrangidas e as decorrentes dos planejamentos e das gestões desenvolvidos para 
atendê-las e que é desenvolvida como etapa ou fase de uma determinada sistematização, 
preferencialmente um procedimento, que preencha os seguintes requisitos:

a.  Estabeleça a escolha de foco(s) prioritário(s) para atuação voltado(s) ao atendimento de 
necessidades; 

b. Promova o atendimento de necessidades fomentando a produção de impactos propor-
cionais nos eixos econômico, social e ambiental e dando relevância ao contexto familiar, 
no que couber;

c.   Promova o conhecimento da realidade local e desenvolva o diálogo ou a cooperação 
(interna e/ou externamente, principalmente na modalidade de parcerias e/ou redes de 
cooperação), inclusive de modo a estimular, no que couber, a convergência (alinhamento 
e/ou integração) dos setores público, privado e sociedade civil organizada, bem como com 
a comunidade em geral;

d.  Estabeleça ações estratégicas de fomento ao mapeamento, ao aperfeiçoamento e/ou à 
convergência (alinhamento e/ou integração) dos planejamentos e das gestões desenvolvi-
dos pelos sistemas que atuam e/ou intervêm nas políticas públicas e nas atividades rela-
cionadas ao(s) foco(s) prioritário(s) escolhido(s).

Destacaram que as atuações resolutivas que utilizam os mecanismos de autocomposição 
previstos na Resolução nº 118/2014 do CNMP, bem como as demais formas de tratamento 
adequado de conflitos de interesses previstas na Resolução nº 125/2010 do Conselho 
Nacional de Justiça, incluem-se nessas categorias, inclusive para fins de mensuração e de 
valoração.

Com o objetivo de facilitar a compreensão, ressaltaram que as categorias de atuação reso-
lutiva, incluindo as previstas no parágrafo anterior, poderão ocorrer (no âmbito institu-
cional ou fora dele) quando já houver processo judicial (na fase judicial) ou não (na fase 
pré-processual), tanto no ambiente judicial (abrangendo a esfera pública ou privada) 
quanto extrajudicial (abrangendo a esfera pública ou privada), o que pode ser representa-
do pelo seguinte quadro:

Passo seguinte, discorreram sobre os obje-
tivos específicos a serem alcançados pela 
Política de Fomento à Atuação Resolutiva, 
bem como, relativamente às diretrizes 
gerais de atuação e às atribuições, que não 
poderão ser aprofundadas neste artigo 
devido ao espaço disponível (informações 
completas no documento sobre a Política, 
constante do endereço eletrônico citado 
nos parágrafos anteriores).

No Título II do documento, buscaram 
expor sobre todos os detalhes necessários 

para promover a convergência estrutural 
e, nos anexos, exemplificaram alguns 
deles, de modo a propiciar a concretização 
e realização da Política e das resoluções 
integradas e alinhadas a ela.

Resumidamente, cabe relatar que se consi-
dera convergência estrutural o processo 
dinâmico que promove, no âmbito de suas 
atribuições, o aperfeiçoamento das nor-
mativas e dos instrumentos utilizados 
para alinhamento e/ou integração institu-
cional, interinstitucional e da comunidade 

em geral (que compreende as comunidades tradicionais, virtuais, entre outras), de modo 
a alcançar a missão e a permitir a concretização e a realização de diretrizes, nacionais e 
internacionais, dentre as quais a Política de Fomento à Atuação Resolutiva, notadamente 
no que se refere aos seguintes aspectos:

I – a convergência dos planos e dos planejamentos estratégicos às diretrizes;

II – o aperfeiçoamento dos meios de concretização e realização;

III – o aperfeiçoamento da mensuração, incluindo a criação de indicadores;

IV – a convergência dos três setores e da comunidade em geral (alinhamento e/ou inte-
gração);

V – o desenvolvimento de modos de valoração, 

VI – o aperfeiçoamento aspectos examinados nas inspeções e nas correições, 

VII – o desenvolvimento de incentivos;

VIII – a formação continuada.

O desmembramento sugerido por meio da convergência estrutural, ou seja, o processo 
que propicia a “capilarização”, está previsto, com detalhes, no documento referido nos 
parágrafos anteriores.

Nos últimos meses houve um grande avanço nas atividades. Maiores informações podem 
ser obtidas nos seguintes endereços eletrônicos: pgsistemicos.blogspot.com.br e                 
rodrigoschoeller.blogspot.com.br. Entre outros documentos, constam a versão atualizada 
do presente artigo e das Políticas de Desenvolvimento Harmônico e Sustentável (que 
apresentam um modelo detalhado de matriz de convergência e aperfeiçoam as definições 
expostas neste texto). Além disso, esses documentos são convergentes às resoluções que 
foram apresentadas no Conselho Nacional do Ministério Público após o Congresso de 
Gestão, notadamente a relativa às audiências públicas e a relacionada à Política de 
Fomento à Atuação Resolutiva (maiores informações em:
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4625/ e 
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4624/ ).

Crises: ameaça ou oportunidades?

Os dois: ameaça aos velhos paradigmas e oportunidade de mudá-los.

Esperança? 

Depende do nosso perceber e agir.

No fundo, depende da mudança do pensa-
mento linear, da visão cartesiana e da 
concepção mecanicista para o pensamen-
to sistêmico focado no desenvolvimento 
harmônico e sustentável das relações. 
Mais do que isso, exige sair do discurso e 
colocar em prática aquilo que, cada vez 
mais, apresenta-se como indispensável 
para transparência, efetividade, sustenta-
bilidade e paz: conhecer a realidade e/ou 
cooperar.

criados em ambientes que hoje não exis-
tem mais. A crise é dos sistemas que 
atuam e intervêm (incluindo o ser 
humano, que é um sistema vivo). Crise 
sistêmica, que, para mudar, exige o plane-
jamento e a gestão, em redes de coopera-
ção, de todos os sistemas abrangidos 
(inclusive o Sistema de Justiça). Coopera-
ção que vai resgatando a confiança e que 
sai do discurso e passa para prática. Au-
torregula, harmonizando os sistemas. 
Propicia o desenvolvimento harmônico e 
sustentável.

Urge a mudança. Isso se o objetivo é, 
mesmo, a transparência, a efetividade, a 
sustentabilidade e a paz (interna e exter-
na).

Fala-se de Agenda Comum, Agenda de 
Convergência, “projeto de Nação”, projeto 
de humanidade, etc. A questão é COMO 
“capilarizar” esses movimentos, de modo a 
fomentá-los, planejá-los e concretizá-los. 
Nesse cenário, a convergência estrutural 
é indispensável.

Com reflexos internacionais, a Agenda de 
Planejamento e de Gestão Sistêmicos está 
sendo articulada por diversas instituições, 
propiciando resgatar a confiança no Brasil 
e torná-lo um padrão de relacionamento.

Na esfera do Ministério Público, surgem 
novos movimentos, como as propostas de 
resoluções relativas à convergência estru-
tural que estão sendo articuladas pela 

Comissão de Defesa dos Direitos Funda-
mentais. Mas não apenas isso, no Congres-
so de Gestão realizado em setembro de 
2016, a Corregedoria Nacional do Ministé-
rio fez o lançamento da Carta de Brasília. 
São marcos fundamentais de uma nova 
forma de perceber e de agir que tornam 
concreta e realizam a esperança de um 
futuro melhor. 

No Estado do Rio Grande do Sul, a ação de 
planejamento e de gestão sistêmicos está 
se arraigando na cultura organizacional e 
pessoal. Evidenciam-se resultados não 
apenas na Saúde, mas em todas as áreas de 
atuação.

Sim, são tempos de mudança!

Mas a mudança ocorrerá na medida em 

Apontam crises econômicas, sociais, am-
bientais, políticas, pessoais, entre outras. 
Exterioriza-se a crise de confiança em 
todos os níveis. Em um mundo de 7 
bilhões de pessoas não há como se ter cre-
dibilidade em pensamentos, conceitos, 
ferramentas e estímulos desatualizados e, 
portanto, inefetivos. Isso porque foram 

que for dada prioridade a ela. 

Há um caminho e ele começa quando 
fizermos as seguintes reflexões:

Qual é o sentido da vida?

Qual é a nossa missão comum?

Parece que o mais importante na vida é a 
Qualidade das Relações que estabelecemos 
com nossa consciência e com os seres 
vivos e objetos com os quais interagimos.

Parece mais!

Parece que para nós atingirmos a susten-
tabilidade, a efetividade e a paz (interna e 
externa), é necessário que percebamos 
isso.
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