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RESUMO 
 

 

A mediação é um método utilizado para a solução adequada de conflitos complexos, 

nos quais há interesses subjacentes múltiplos e necessidades que precisam ser harmonizadas, 

por meio de soluções criativas que maximizam e potencializam os resultados possíveis de 

um determinado relacionamento. Pressupõe a atuação de um terceiro, neutro, que auxilia e 

apoia os envolvidos para uma solução refletida, melhorando a comunicação interpessoal. Há 

o empoderamento e a responsabilização daqueles que participam da mediação pelos 

resultados alcançados. Por isso, aplica-se a contratos de trato continuado, complexos, 

abordando os interesses subjacentes das partes e preparando-as para a solução dos eventuais 

conflitos que surjam da execução destes contratos. Dada a definição legal das parcerias 

envolvendo a administração pública e as organizações da sociedade civil, por força da Lei 

13.019/14, sugere-se neste trabalho, a utilização da mediação na fase pré-acordo e, depois, 

no curso da relação que se estabelece, visando dar maior evidência aos princípios da 

transparência, eficiência e economicidade, tratando-se a assimetria de informações e o 

desequilíbrio de poder entre os envolvidos, durante a fase de negociação e na execução dos 

referidos instrumentos, para a manutenção do interesse público e recíproco que é o motivador 

dessas contratações. Partiu-se da descrição de um cenário de desafios e oportunidades, para 

uma análise da aderência do uso pretendido à luz da legislação existente. Construiu-se um 

referencial prático para a constituição de Câmaras de Prevenção e Resolução de Conflitos 

que atenderão à demandas desse tipo, por meio de um programa piloto, tomando-se como 

base experiências já existentes e bem sucedidas do uso de métodos alternativos de solução 

de conflitos no âmbito da Administração Pública. Determinou-se, ainda, indicadores para 

verificação do sucesso ou da necessidade de melhorias no uso do programa piloto sugerido, 

bem como na possibilidade de replicar o referido programa nos âmbitos privado e público.  

 

Palavras-chave: Mediação; Lei 13.019/14; Resolução de Conflitos; Câmaras de Prevenção. 

Tribunal de Contas 

  



ABSTRACT 
 

 

Mediation is a method used for the proper resolution of complex conflicts in which 

there are multiple underlying interests and needs that need to be harmonized through creative 

solutions that maximize and potentiate the possible outcomes of a particular relationship. It 

presupposes the performance of a neutral third party that assists and supports those involved 

in a reflected solution improving interpersonal communication. There is the empowerment 

and accountability of those who participate in mediation for the results achieved. It therefore 

also applies to contracts of continuing relationship, complex relationship, addressing the 

underlying interests of the parties and preparing them for the settlement of any disputes 

arising from the performance of these contracts. Due to the legal definition of the partnership 

involving the public administration and civil society organizations, by means of Law 13.019 

/ 14, it is suggested in this work, the use of mediation in the pre-contractual phase and then, 

in the course of the contractual relationship that is establishes, in order to provide more 

evidence of the principles of transparency, efficiency and cost-effectiveness, as regards the 

asymmetry of information and the imbalance of power between those involved during the 

negotiation phase and in the execution of the aforementioned partnership, in order to 

maintain the public and reciprocal interests which is the goal of such contracts. It started 

from the description of a scenario of challenges and opportunities, for an analysis of the 

adherence of the intended use in light of the existing legislation. A practical benchmark was 

created a Pilot Program, with the creation of a Chamber of Conflict Prevention and 

Resolution that will meet the demand for this type of contracting, based on already existing 

and successful experiences envolving the use of alternatives dispute resolutions methods in 

the Public Administration Indicators were also identified to verify the success or need for 

improvements in the use of mediation, as well as the possibility of replicability of the 

proposed pilot program in the private and public spheres. 

 

Keywords: Mediation; Law 13,019 / 14; Conflict resolution; Prevention Cameras. Audit 

Office 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma nova abordagem para as situações que podem 

potencializar um conflito no relacionamento entre entes públicos e organizações da sociedade 

civil, sugerindo, e enfatizando, para a fase anterior à formalização das parcerias definidas pela 

Lei 13.019/141 a mediação, dado que um dos elementos que a diferencia e particulariza é o 

estabelecimento de uma comunicação permanente e de qualidade entre pessoas que mantém 

relacionamentos contratuais de longo trato e de execução diferida no tempo. Um dos efeitos 

desejados dessa utilização é a possibilidade dos envolvidos utilizarem a mediação também no 

curso da execução das parcerias.  

Agregou-se à pesquisa realizada neste trabalho a experiência da autora desenvolvida ao 

longo dos últimos vinte anos atuando no Departamento Jurídico do Instituto Ayrton Senna, , 

cujo maior volume de parcerias está concentrado no âmbito da Administração Pública. Essa 

prática e os achados, tanto no nível legislativo, como acadêmico, são a base para a formulação 

da proposta de uso da mediação nos moldes já referidos no parágrafo anterior.  

Partiu-se de uma situação bem específica de contratação, ou seja, dos desafios 

enfrentados pela autora no âmbito de sua atuação no Instituto Ayrton Senna na fase de 

contratualização das parcerias e, também, de algumas experiências que a leitura de casos que 

transcorreram perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e da União Federal, 

permitiram inferir, em relação aos questionamentos ocorridos no curso da execução das 

referidas parcerias.  

Essa análise dos desafios que envolvem a contratação e execução das parcerias, do ponto 

de vista de viabilidade econômica, controle, resultado e atingimento do objetivo, tanto no 

âmbito da própria Administração Pública, como de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), 

inclusive aquelas que se qualificam como Organizações Sociais (OSs) e/ou Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), são abordados no Capítulo 1 e seus itens, posto 

serem chaves para o êxito da proposta que será apresentada.  

                                                
1 A Lei 13.019/14 tem por objeto a regulação dos contratos envolvendo a administração pública e as organizações da sociedade 

civil, que são: (a) contrato de fomento – quando a administração contrata uma determinada organização da sociedade civil para 
a execução de um programa ou uma atividade que fixou como prioritária e para a qual fez a reserva própria em seu orçamento; 
(b) contrato de colaboração – quando a administração contrata uma determinada organização da sociedade civil para a execução 

de um programa ou atividade proposto pela própria organização da sociedade civil, disponibilizando recursos para essa 
execução; (c) acordo de cooperação – quando há um interesse público e recíproco que determina a parceria entre administração 
pública e organização da sociedade civil, para a implementação de um programa ou realização de uma atividade, mas não há 

transferência de recursos financeiros entre os envolvidos.  
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No Capítulo 2 é apresentado o conceito de mediação prévia (deal mediation) e, dada a 

existência de várias abordagens possíveis na mediação, e visando dar efetividade à sua 

utilização, é feita uma descrição das diversas escolas, para a identificação da que melhor adere 

à finalidade perseguida. Para isso, serão consideradas as abordagens de negociação assistida do 

Programa de Negociação de Harvard (FISHER, URY e PATTON, 2005 2 ), a mediação 

transformativa (BUSH e FOLGER, 20043 ), e a mediação circular-narrativa (GLASER & 

COBB, 19934), cuja descrição e aplicabilidade encontram-se nos itens 2.2, 2. 3 e 2.4 do referido 

Capítulo 2.   

Fez-se, no Capítulo 2, também, uma análise sobre os custos de transação envolvendo a 

contratação das parcerias e o que seria possível reduzir com o uso da mediação, emergindo, 

como substrato, argumentos de convencimento, tanto no nível do poder público, como das 

organizações da sociedade civil, para a proposta de utilização da mediação em moldes diversos 

daqueles hoje admitidos e efetivados no Brasil, inclusive na seara pública, já que esses são os 

grandes protagonistas e os atores para os quais esse trabalho é dirigido. 

O Capítulo 3 e seus itens acrescentam as experiências já em prática no Brasil no âmbito 

da Administração Pública para a solução de conflitos, a estrutura dos sistemas de solução de 

disputas (DSD), em busca de elementos para a construção do paradigma objeto do trabalho.  

A partir do Capítulo 4, estabelecem-se os desafios da utilização da mediação na fase da 

pré-contratação, considerando as especificidades da Administração Pública e das regras 

características da formalização das parcerias, sistematizadas pela Lei 13.019/14, demonstrando-

se a aderência  da mediação aos desafios existentes em relação às formas de contratação entre 

os entes da administração pública e as organizações da sociedade civil5, , em favor do modelo 

sugerido no Trabalho.  

A análise da sistemática implementada pela Lei 13.019/14 traz evidências para as 

oportunidades de utilização da mediação em todas as formas de contratação das parcerias com 

as organizações da sociedade civil, não só a partir do início do procedimento, como no seu 

acompanhamento e final da execução dos acordos, fazendo-se uma correlação da Lei 13.019/14 

com a Lei 13.140/15 e as regras do Novo Código de Processo Civil relativas à mediação.  

                                                
2FISHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce. Como Chegar ao Sim – A Negociação de Acordos sem Concessões. Imago. 

2ª. Edição Revisada e Ampliada, 2005 
3BUSH, Robert A. Baruch; FORLGER, Joseph P. The Promise of Mediation: The transformative approach to Conflict. Jossey-

Bass, 2a. Edition. 2004 
4 GLASER, Tania. COBB, Sara. “Empowerment and Mediation: A Narrative Perspective”. Negotiation Journal. 9:3 (July, 1993) 
5 Regulados pela Lei 13.019 de 31/07/2014 
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A principiologia aplicável às contratações envolvendo a Administração Pública, em 

especial, a legalidade e a consensualidade, foram também enfrentadas, visto serem limitações 

naturais ao uso da medição, no trato com a Administração Pública.  

Também o papel do Tribunal de Contas, dado o controle que exerce quanto à legalidade, 

legitimidade e oportunidade das parcerias, foi considerado, visando conciliar suas atividades e 

funções com os desafios inerentes à utilização da mediação nos moldes propostos neste 

Trabalho.  

Para dar efetividade à proposta, há inúmeras providências que deverão ser tomadas para 

o desenvolvimento, implementação de um programa piloto, ou de um programa para teste e 

avaliação não só de sua viabilidade, mas, igualmente, de sua replicação. Definiu-se uma das 

espécies de contratação indicadas pela Lei 13.019/14 – termo de fomento – e a partir da 

experiência que essa iniciativa pode trazer é que se avaliará a perspectiva de disseminação do 

programa piloto e a ampliação de sua abrangência.  

É necessário levar em conta o objetivo pretendido, e a melhor forma de desenvolvimento 

da experiência. Por isso, no Capítulo 5 e seus itens, procurou-se estabelecer, a partir da técnica 

do “Dispute System Design” (DSD), observando as especificidades trabalhadas no Capítulo 4, 

as bases desse programa e as principais providências, mediante uma correlação entre o 

programa piloto proposto, e a possibilidade de aderência dos envolvidos na mediação como 

uma oportunidade da discussão prévia, na fase anterior à formalização das parcerias, dos 

conflitos latentes, que surgem no curso da execução contratual.  

Com a técnica de DSD também foi possível aprofundar a discussão sobre quais os atores 

indispensáveis para o sucesso do programa piloto e como viabilizar a sua participação efetiva, 

como será estruturado esse procedimento, como será a sua comunicação ao público para o qual 

se dirige, que tipo de estratégia terá de ser utilizada, levando-se em conta as iniciativas de 

mediação já existentes e em uso, no âmbito da administração pública.  

Finalmente, avaliou-se a possível replicabilidade do programa piloto de mediação 

proposto também para negócios envolvendo outros cenários, de acordo com a complexidade e 

com o envolvimento de atores de várias naturezas jurídicas. Neste campo, foi possível aventar 

hipóteses de uso da mediação na contratação de obras de infraestrutura, nas modalidades de 

contratação de Parcerias Público-Privadas – PPPs - nas quais há o envolvimento de entidades 

privadas (e não organizações da sociedade civil) e administração pública, cujo estudo mais 

aprofundado fica como proposta para futura pesquisa. Esta questão, assim como os achados 

mais importantes deste trabalho constam do Capítulo 6, onde se concentram as conclusões deste 

estudo.    
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CAPÍTULO I: DESAFIOS E OPORTUNIDADES 
 

 

1. AS CONTRATAÇÕES ENTRE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSCS) E A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: A PROBLEMÁTICA 

 

Não é nova a relação existente entre as organizações da sociedade civil e o Estado. 

Tendo em vista o direito universal assegurado a todos os cidadãos de prover suas necessidades 

básicas6, alguns Estados assumiram a obrigação de disponibilizá-los. Comentando o tema, 

MONTAÑO (2005) indica que tal lógica existe justamente em função da necessidade de 

descentralização do Estado. Há a transferência dos recursos públicos para as organizações da 

sociedade civil, os quais são geridos para atendimento das necessidades da comunidade.7   

Essa nova forma, participativa, do Estado atuar, vem em substituição ao modelo do 

Estado Liberal e do Estado Social de Direito, com a concepção do modelo do Estado 

Democrático de Direito. A partir deste novo modelo, o interesse público passa a significar a 

disponibilização de bem-estar social, existência digna, com consequente diminuição das 

desigualdades sociais. Abandona-se o formalismo exacerbado e busca-se ideais de justiça e 

eficácia. 8 No Brasil, a Constituição promulgada em 1988 explicitamente indicou o direito à 

saúde9, aos serviços de assistência social10, que abrangem lazer, defesa e garantia de direitos e 

assessoramento técnico, administrativo e político e o direito à educação11. 

 Pela própria leitura dos artigos que explicitam esses direitos, admite-se que o Estado, 

sem a participação da sociedade, não consegue alcançar e disponibilizar esses direitos aos 

cidadãos. O apoio ao Estado vem, essencialmente, das organizações da sociedade civil, cuja 

natureza jurídica e razão de existir, em sua maioria, têm caráter assistencial e/ou filantrópico, 

com características de constituição, manutenção e execução de atividades menos burocráticas 

                                                
6 Veja-se a respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos acessada pelo link 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf em 21/04/2017, e que contém a tradução do texto 

adotado pela Organização das Nações Unidas em 10/12/1948.  
7 MONTAÑO, Carlos. “Tercer Sector Y Cuéstion Social”. São Paulo. Editora Cortez. 2005, p. 357/358 
8 RIBEIRO, Bruno Fialho. “Estudo do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil”. Curitiba. Editora CRV. 2016. p.4  
9 Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por meio de 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 a sua promoção, 
proteção e recuperação.  
10 Art. 203 – A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à seguridade social, e tem 

por objetivos: I- a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II.- o amparo às crianças e os 
adolescentes carentes; III.- a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV.- a habilitação e reabilitação das pessoas 
portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V.- a garantia de um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou tê-
la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 
11 Art. 205 – A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho” 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf%20em%2021/04/2017
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e, portanto, mais flexíveis e adaptáveis às diversas realidades sociais encontradas. Elas 

representam uma manifestação da sociedade para promover a realização dos direitos 

fundamentais, dada a insuficiência dos esforços do Estado para atingir esses objetivos.  

Alguns autores estrangeiros e nacionais discutem de maneira bastante aprofundada a 

relação entre as organizações da sociedade civil, em geral, e aquelas que são chamadas de 

organizações do terceiro setor12, enfatizando que essa distinção é bastante clara nos Estados 

Unidos da América, onde a expressão “organizações de terceiro setor” foi cunhada, e teve sua 

maior expressão no Brasil, na época em que Fernando Henrique Cardoso presidiu o país 

quando, inclusive, foi editada a Lei 9.790/99, que inovou ao propor uma qualificação específica 

às organizações da sociedade civil, para facilitar a formalização de parcerias e convênios entre 

estas e  o Estado. Essas organizações são denominadas OSCIPs13. 

Se, de um lado, não têm uma finalidade econômica, por outro, essas organizações da 

sociedade civil (OSCIPs ou outras) necessitam, como sempre necessitaram, para o desempenho 

de suas atividades, de grande participação do Estado, inclusive com disponibilização de 

infraestrutura, recursos físicos e humanos, entre outros. O Estado passa a atuar como 

fomentador e regulador do cenário socioeconômico e assume a responsabilidade de criar as 

condições favoráveis de desenvolvimento, por meio das parcerias com referidas organizações.   

Como será abordado no item seguinte deste Capítulo, do ponto de vista contratual, 

somente aquelas que eram declaradas OSCIPs e, também, aquelas denominadas Organizações 

Sociais14, a partir do final dos anos 90, tinham regras próprias de contratação com os entes 

públicos, trazendo, na sua execução, uma série de riscos e problemas. Quanto às demais, a 

inexistência de uma legislação específica, que regulasse esse processo de contratação e 

manutenção de contratos entre os entes públicos e as organizações da sociedade civil como um 

todo, também era um desafio adicional a essa relação.  

Mas, para além da questão contratual, não só as organizações da sociedade civil, mas, 

também, o Estado tem dificuldades em gerir essas relações: em alguns casos, os problemas 

ocorrem porque o Estado não possui todos os elementos necessários para fazer uma contratação, 

um monitoramento e uma avaliação adequada dos serviços prestados, uma alocação eficiente 

de seus recursos – sejam eles humanos, financeiros, físicos. Em razão disso, também a 

                                                
12 Coletânia da Biblioteca Latinoamericana de Servicio Social (Serie Ensayos), Coordinación: Carlos E. Montaño. Direción: 

Elisabete Borgianni (asesoría editorial). “Tercer Sector y Cuestión Social. Critica ao padrão emergente de intervención social”. 
São Paulo. Ed. Cortez. 2003.2ª. Edição, na qual, além do próprio coordenador da obra, que é uruguaio, são citados, Ruth 

Cardoso, Bresser Pereira, entre outros.  
13 OSCIPs são organizações da sociedade civil de interesse público, e pela própria concepção legal, tem como foco principal 

uma das atividades descritas no artigo 3º. da referida Lei. A partir do artigo 9º. da Lei estão descritas as regras de contratação 
entre essas organizações e os entes públicos, cuja aplicação, em razão da edição da Lei 13.019/14, tem sido bastante discutida.  
14 Foram instituídas através da Lei 9.637/98 e abrangem, essencialmente, as organizações voltadas para a prestação de serviços 

de saúde, cultura, pesquisa científica, proteção do meio ambiente, conforme determinado pelo artigo 1º. da referida lei.  
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organização da sociedade civil não é eficiente no planejamento e realização das atividades e, 

quando o é, sofre o revés do despreparo do Estado, muitas vezes em prejuízo dos recursos 

necessários à sua sobrevivência.   

Neste Capítulo, além dos desafios existentes para o Estado, também serão indicados os 

desafios mais comuns às organizações da sociedade civil, na execução das parcerias 

formalizadas.  

As creches e as casas de atendimento aos menores infratores são exemplos clássicos 

dessa situação: no momento da contratação do repasse o Estado fixa os critérios de atendimento, 

que não são poucos, exige que a instituição se prepare para receber um número determinado de 

crianças e/ou jovens e, depois, em razão de sua própria ineficiência, cria uma situação de 

completo abandono dessas crianças ou jovens, seja porque a instituição é obrigada a abrigar um 

número maior do que sua capacidade física e de recursos humanos permite, seja porque a 

remuneração que a organização recebe não é repassada nos moldes convencionados, 

acarretando miserabilidade no atendimento. Esse se torna um círculo vicioso porque, ao prestar 

contas, a organização não consegue fazê-lo de forma própria, deixa de receber recursos, passa 

a prestar um atendimento de qualidade inferior à contratada, o que gera a suspensão de repasses 

ou repasse de valores inferiores àqueles de que necessita a organização, culminando com o 

fechamento e/ou interdição e a colocação, na rua, de crianças e jovens que deveriam ser melhor 

atendidos pelo Estado. 

Não é diferente nas parcerias onde não há transferência de recursos: a organização se 

prepara para capacitar um número determinado de profissionais, faz a alocação de material, 

mão de obra, espaço físico, todos esses recursos disponibilizados a partir do apoio da iniciativa 

privada, e ao final, por total descompromisso do Estado, os profissionais comparecem em muito 

menor número, quando comparecem, comprometendo posteriormente o atendimento que será 

fornecido às crianças e jovens que, em última análise, são os beneficiários finais dessas ações. 

A partir destes cenários, será possível avaliar os incentivos disponíveis para que seja 

viabilizada a proposta de uso de mediação proposta por esse trabalho, visando qualificar a 

relação que se estabelece entre as organizações da sociedade civil e os entes públicos, em seus 

diferentes níveis, por meio de um diálogo permanente, objetivo, com o qual será possível 

minimizar riscos de frustração e inadimplemento e potencializar o uso dos recursos disponíveis, 

de uma forma diferente da que hoje é vivenciada por essas organizações, no curso da execução 

das parcerias que são formalizadas.  

A grande questão que se pretende responder está relacionada ao equilíbrio das relações 

que se estabelecem entre o Estado e as organizações da sociedade civil. Este equilíbrio é 
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fundamental para que a sociedade receba serviços e apoio qualificados. Ao mesmo tempo, 

importa a que as organizações da sociedade civil, que se dispõem a ser parceiras do Estado, 

disponibilizando referidos serviços e apoio, tenham condições de serem sustentáveis, bem 

geridas, eficientes e organizadas para atender a essa demanda de maneira satisfatória.  

 

1.1. OS DESAFIOS ENFRENTADOS PELAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

 

A atuação da autora por mais de vinte anos como advogada do Instituto Ayrton Senna, 

que reconhecidamente executa atividades na área de assistência social, com ações de 

assessoramento técnico e administrativo, voltadas para qualificar a educação que é 

disponibilizada nas redes públicas de ensino, auxilia na determinação da situação fática que 

justifica a proposta de utilização da mediação no momento da pré-contratação, podendo essa 

abordagem ser utilizada posteriormente, até a finalização das atividades que determinaram a 

parceria, em função de  um canal de diálogo adequado às necessidades dos atores que 

participam dessa iniciativa15.  

Por estar envolvida com a melhoria da educação pública colocada à disposição dos 

cidadãos e suas famílias e, por isso, atuar, essencialmente, em parceria com as Secretarias de 

Educação, seja dos Estados, seja dos municípios brasileiros, o Instituto Ayrton Senna tomou 

uma decisão estratégica, no início de sua operação, que foi a de suportar suas atividades a partir 

de recursos privados, obtidos por meio de doações – vinculadas ou não aos projetos que executa 

– e licenciamento de direitos intangíveis (autorais e marcas, além de imagem).  

Justamente em razão de sua exposição e atuação principal, em situações bastante 

específicas e pontuais, seja por insistência dos próprios entes públicos, seja em função de 

solicitações feitas por seus parceiros privados, recebeu recursos públicos e, por isso, também 

tem experiência em relação a contratações que envolvem fomento e as vicissitudes da 

administração pública, na gestão desse tipo de parceria.  

Partindo da experiência mais comum em sua relação com o Estado, o Instituto Ayrton 

Senna formaliza parcerias ou acordos de cooperação técnica, através dos quais se compromete 

a capacitar educadores, tanto presencialmente como à distância. Também faz o monitoramento 

e acompanhamento das ações desenvolvidas por esses profissionais, seja nas regionais ou 

                                                
15 SOUZA (2012): “Em realidade, a mediação revela-se como método ideal para lidar com conflitos complexos e multifacetados, 

dado o seu potencial de lidar com as camadas a eles subjacentes e de trabalhar com múltiplos interesses e necessidades, 
harmonizando-os e buscando compensações e soluções criativas que maximizam a proteção do conjunto, tanto do ponto de 

vista objetivo (dos diversos interesses em jogo), quando sob o prisma subjetivo (dos diferentes afetados pelo conflito).” (p.70) 
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diretorias de ensino, seja nas salas de aula – o que denomina de capacitação em serviço – e 

disponibiliza softwares de gestão e materiais (didáticos e paradidáticos) que proporcionam 

resultados e um impacto qualitativo bastante significativo na educação das localidades onde 

atua. É intuitivo que, para atuar, o Instituto Ayrton Senna precisa da cooperação do Estado, 

disponibilizando recursos físicos, humanos, comprometendo-se com os resultados que se 

pretende alcançar.  

Independentemente da fonte do recurso que utiliza para atuar, o Instituto Ayrton Senna, 

assim como outras que atuam da mesma forma, não contratou, não contrata e nem contratará os 

professores que atuam nas escolas públicas. Não é responsável pela infraestrutura de cada 

estabelecimento de educação, o que envolve desde a estrutura física do prédio, propriamente 

dita, como os móveis, equipamentos, salas específicas (como laboratórios e bibliotecas, 

auditórios). Em alguns casos, apesar de existir estrutura, os entes públicos não têm capacidade 

e/ou conhecimento para gerir seus recursos de maneira eficiente e garantir a manutenção 

mínima dessa estrutura, comprometendo o atendimento que é realizado.  

Também está fora do espectro de atuação do Instituto Ayrton Senna determinar a forma 

de remuneração dos atores envolvidos no processo de educar – que vão desde os professores, 

como coordenadores pedagógicos, diretores, coordenadores regionais, superintendentes – e a 

maneira pela qual esses profissionais são contratados. Muitas vezes a escolha se dá por 

indicação política, o que compromete a atuação necessária, no nível dos estabelecimentos de 

educação ou nas altas cúpulas de secretarias e/ou outros órgãos de gestão dos entes públicos.  

Não pode interferir nos processos de avaliação dos alunos que já estiverem determinados 

pelos Estados e municípios. Deve, ainda, considerar que nem todos os Estados e municípios 

têm condições de observar a Lei de Diretrizes e Bases de Educação16, fixada pelo Governo 

Federal. 

Não há como, por exemplo, exigir que um determinado Estado ou município, deixe de 

concentrar suas escolas ou unidades escolares numa determinada região, nem que possa incluir 

todos os menores que estão em idade escolar em sua rede pública. Apesar de estarem sob a 

gestão dos Estados as escolas de rede pública do ensino médio, muitas vezes as escolas de 

atendimento ao ensino básico (fundamental I e II) são mantidas pelos municípios e, também, 

pelos Estados a que estes municípios estão jurisdicionados. 

 Muitos municípios têm poucos estabelecimentos escolares, alguns espalhados, 

inclusive, em zonas rurais, dificultando ainda mais o acesso de profissionais para acompanhar 

                                                
16Lei 9.394/96, cuja última revisão ocorreu por meio da Lei 13.415/17 
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os professores que estão atuando, na tarefa de disponibilizar ferramentas e tecnologias 

necessárias para uma educação de qualidade, atingindo todos os usuários da rede pública de 

ensino.   

Completando esse cenário, até o início deste ano, as organizações da sociedade civil que 

se dedicavam a estas atividades, tinham de se submeter às regras que eram editadas pelos 

Estados e municípios, critérios discricionários constantes de editais de licitação, ou longos 

processos de dispensa licitatória, pois a base legal de contratação que era aplicável era a Lei 

8.666/9317, nitidamente desalinhada com as relações que se estabelecem entre Estados e/ou 

municípios e as organizações da sociedade civil. Corroborando esse entendimento, RIBEIRO 

(2016)18  enfatiza que os órgãos públicos tratam as organizações da sociedade civil como se 

fossem da mesma categoria (“entidades públicas”), focando as contratações levadas a efeito nas 

prestações de contas, sem considerar a inovação e os resultados produzidos. 

Em alguns casos, perdia-se um determinado ano de atuação porque quando toda a 

burocracia estava vencida, o ano letivo já estava em curso, impedindo que a ação de capacitação 

e atendimento fosse executada em sua plenitude.  

Os convênios, instrumentos jurídicos mais utilizados para formalização das parcerias 

entre os entes públicos e as organizações da sociedade civil, que não se qualificam como 

OSCIPs ou OSs, foram cunhados por lei especial que regulamentava compras de produtos e 

serviços relativos a obras em geral – Lei 8.666/93. Em relação às transferências de recursos 

financeiros entre os entes públicos e referidas organizações, estavam regulados, em grande 

parte, por normas infralegais (decretos, portarias, instruções normativas), dificultando, não só 

a formalização dos instrumentos jurídicos (contratos), mas, igualmente, a prestação de contas 

correspondente. 

 Para JUSTEN FILHO (2014), por ser uma figura muito ampla, o convênio pode ser 

usado para uma multiplicidade de alternativas, ficando, a critério das partes envolvidas, fixar 

limites, forma de controle e prestação de contas, entre outros aspectos. Por isso é que teriam 

sido instituídos, pelas Leis 9.637/98 e 9.790/99, respectivamente os contratos de gestão que 

tinham como finalidade a regulação da prestação de serviços públicos não exclusivos e as 

parcerias, que deveriam abranger as demais formas de contratação com o Estado. 

MARQUES NETO (2012), ao tratar dessas formas de contratação, explica: 

 

                                                
17 Art. 116 – Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos 

congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração.  
18 RIBEIRO, Bruno Fialho. “Estudo do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil”. Curitiba. Editora CRV. 2016.  
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Os contratos de gestão disciplinados pela Lei 9.637/1998 são instrumentos para a 

criação de vínculos entre as organizações sociais (definidas pela lei como pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que devem habilitar-se perante a 

Administração Pública para obter essa qualificação) e a Administração Pública, por 

meio do qual são estabelecidas as atribuições, responsabilidades e obrigações de cada 

parte, com a especificação do programa de trabalho, as metas a serem atingidas, os 

prazos de execução e os critérios objetivos de avaliação de desempenho, mediante 

indicadores de qualidade e produtividade. Em contrapartida ao cumprimento das 

metas pela Organização Social, o Poder Público incentiva o particular por meio de 

destinação de recursos públicos, cessão de bens e pessoal, dispensa de licitação, entre 
outras medidas de fomento. (...) A Lei 9790/1999, alterada pela Lei 10539/2002, 

define o termo de parceria como instrumento firmado entre o Poder Público e entidade 

qualificada como organização da sociedade civil de interesse público, destinado à 

formação de vínculo de cooperação entre as partes para o fomento e a execução de 

atividades de interesse público não exclusivas do Estado, em áreas como saúde, 

educação, assistência social, cultura, patrimônio histórico e artísitico, meio ambiente, 

desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico e social, combate à 

pobreza, entre outras. (Art.3º. e incisos).” (p.167/169) 

 

Para formalizar os contratos típicos acima mencionados, as organizações 

obrigatoriamente devem ser declaradas organizações sociais – OSs ou organizações da 

sociedade civil de propósito específico - OSCIPs.  

Uma das características mais marcantes das Organizações Sociais é a participação de 

representantes do Poder Público em seu Conselho de Administração, o que, em alguns casos, 

pode significar limitações de gestão importantes.  

Já no caso das OSCIPs, sua peculiaridade, à época da edição da lei que a instituiu era a 

possibilidade de remunerar seu dirigente estatutário, exceção tornada regra, por força da Lei 

13.019/14. 

Por uma série de razões que não são objeto dessa proposta discutir, as OSs e as OSCIPs, 

contudo, não foram os únicos modelos de atuação através dos quais as organizações da 

sociedade civil se organizaram para prestar serviços e apoio ao Estado. 

Apesar de típicos, os contratos regulados pelas Leis 9.637/98 e 9.790/99 adotaram 

características muito próximas dos convênios, regulados pela Lei 8.666/93. Em síntese, porque 

o universo de OSs e OSCIPs no Brasil não é relevante, ou em razão da semelhança das regras 

essenciais que lhe são aplicáveis com os convênios, inclusive no que tange ao acompanhamento 

da execução deles, o cenário desafiante permaneceu existindo.  

 Por outro lado, há, também, despreparo das organizações da sociedade civil que, no 

Brasil, em 2011, somavam mais de trezentas mil entidades privadas, legal e voluntariamente 

constituídas, como fundações ou associações, sem fins lucrativos19.  

                                                
19 Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, Brasília. Editado pela Secretaria Geral da Presidência da República. 

2015, p. 48. 
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Muitas vezes o gestor dessas organizações se coloca numa posição de benfeitor, 

despojado do preparo necessário à aplicação dos recursos públicos que recebe e deixa de 

considerar critérios de transparência, eficiência na aplicação de referidos recursos, manutenção 

de uma escrituração adequada e consonante com a legislação aplicável, pelo simples fato de 

não estar recebendo nenhuma remuneração própria ou por não ter nenhum benefício pessoal, 

direto, com a execução da parceria. Em outros casos, é justamente em razão desse benefício 

direto e pessoal que o gestor simplesmente relega a segundo plano, não só os critérios mínimos 

de gestão esperados, mas, também, a própria execução das obrigações e responsabilidades que 

assumiu perante o ente público. 

Entre 2006 e 2010, a taxa de evolução do número de organizações da sociedade civil no 

Brasil foi da ordem de 4% (quatro por cento) ao ano. O IPEA – Instituto de Pesquisas Aplicadas 

disponibilizou, a partir de março de 2017, um mapa das organizações da sociedade civil20 que 

indica, por região, qual o modelo de atuação, oficinas disponibilizadas, público atendido e 

parcerias formalizadas, de forma dinâmica, e em nível nacional.  

A maioria das organizações da sociedade civil está situada na Região Sudeste do Brasil, 

sendo o segundo lugar disputado entre as regiões Sul e Nordeste, acompanhando, de certa 

forma, a distribuição da população de nosso país.  Mas o fato da sede de uma determinada 

organização ser em um município não significa que sua atuação está restrita a esse território, o 

que acrescenta mais um desafio no seu relacionamento com os entes públicos, tanto no nível 

estadual como municipal, como já referido acima.  

As organizações da sociedade civil que atuam no campo da assistência social, seja em 

assessoramento, seja na defesa e garantia de direitos, são preponderantes, mas há ainda aquelas 

que se dedicam à saúde, à educação, no âmbito do trabalho cooperativo e na atuação sindical, 

ambiental, de pesquisa, cultura, entre outras. 

Outro fator a ser considerado é o tamanho das organizações da sociedade civil: são 

poucas aquelas que têm mais de dez empregados regularmente registrados. A grande maioria, 

trabalha com voluntários, ou admite prestadores de serviços, na medida em que tem projetos 

patrocinados pelos entes públicos que suportem o pagamento de suas remunerações. Essa 

maneira de atuar acaba por comprometer a organização, do ponto de vista de equipe preparada 

e capacitada para os desafios, bem como em termos de perenidade de sua atuação.   

                                                
20 Acessível pelo link www.mapaosc.ipea.gov.br 

http://www.mapaosc.ipea.gov/
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Em resumo, as organizações da sociedade civil têm desafios, seja considerando o ente 

público e a forma como este está preparado para responder às necessidades de uma contratação, 

seja do ponto de vista interno, de gestão e administração de recursos, de pessoal e de projetos. 

A utilização da mediação nesse contexto poderá garantir uma qualificação da 

comunicação também para com as referidas organizações, que terão maior consciência dessa 

problemática e, por meio do diálogo que se pretende estabelecer, poderão tomar decisões mais 

consonantes, não só com seu propósito, mas com as próprias limitações.   

 

1.2 OS DESAFIOS ENFRENTADOS PELO ESTADO 

 

Neste item, as referências ao Estado abrangem, de modo geral, os entes públicos da 

administração, posto serem referidos entes os responsáveis pelas contratações com as 

organizações da sociedade civil, foco central de análise neste Trabalho.  

Como já referido no início deste Capítulo, faltam à máquina pública informações 

relevantes comprometendo os objetivos, metas e resultados definidos no momento da 

contratação com as organizações da sociedade civil. Após a formalização do documento 

jurídico, por haver pouca confiança dos órgãos de controle e por existir um modelo de avaliação 

pautado por métricas de custos, despesas, e não de resultados e indicadores destes resultados, é 

recorrente a instauração de processos de tomadas de contas especiais, discussões intermináveis 

sobre a qualidade dos documentos contábeis apresentados, dúvidas sobre o real custo de uma 

determinada atividade, riscos de superfaturamento21.  

Quando há uma indicação clara dos objetos, metas e resultados a serem alcançados com 

a execução de uma determinada parceria (ou convênio, como antigamente era chamado), há 

ausência de compromisso da administração pública para a execução das suas obrigações, 

disponibilização das contrapartidas fixadas; falta compromisso para o alcance das metas e dos 

resultados pactuados.  

As organizações da sociedade civil não podem, e não devem substituir o Estado em sua 

função. Elas servem como facilitadores e auxiliares da execução das políticas públicas e dos 

serviços que o Estado se comprometeu e que não consegue, sozinho, disponibilizar aos 

cidadãos. Como adverte JUSTEN FILHO (2014), essa situação envolvendo as organizações da 

sociedade civil atuando para disponibilizar serviços que estão a cargo do Estado prover não é 

                                                
21 Anexo I – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – relatório dos processos de 2015, extraído do site do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo pelo acesso ao link 

http://www4.tce.sp.gov.br/sites/tcesp/files/downloads/quadroanexo2015.pdf, acessado em 21/04/2017, às 16:53hs. 

http://www4.tce.sp.gov.br/sites/tcesp/files/downloads/quadroanexo2015.pdf


23 

 

suficiente para gerar uma identidade absoluta do regime legal administrativo, mas gera uma 

restrição à autonomia de referida organização.  

Acerca do tema, MONTAÑO (2003), analisa modelo proposto para o Estado Brasileiro, 

por Bresser Pereira22:  

 

No casualmente, existe clara semejanza entre la propuesta del Sr. Rosanvallon y la 
del ex-Ministro Bresser Pereira (1988). Con directa inspiracion en el Consenso de 

Washington, este último propone, a partir de su Ministerio, la Reforma del Estado, 

abarcando quatro frentes: 1- la reforma administrativa, supuestamente para 

desburocratizar y reducir la máquina estatal; 2.- la reforma de la previsión; 3.- las 

privatizaciones; 4.- la publicización que, bajo el pretexto de llamar a la sociedad a la 

participación, procura transferir cuestiones públicas de la responsabilidad estatal hacia 

el llamado “tercer sector. 

 

 ROSANVALLON(1997)23 citado em várias passagens da obra de MONTAÑO(2003), 

assevera que:  

 

(…) urge salir de la alternativa estatización/ privatización, redefiniendo las fronteras 

y las relaciones entre el Estado y la sociedad. Se trata, afirma, de “sustituir la lógica 

unívoca de la estatización or una triple dinámica articulada de socialización 

(desburocratización y racionalización de la gestión estatal), de descentralización 

(aumentando las tareas y responsabilidades de las colectividades locales al llevar más 
proximas de éstas) y de autonomización (transferiendo para las colectividades no 

públicas, tareas del sector público)” (p. 85-86) 

 

 Pode-se argumentar que os princípios que regem a administração pública – legalidade, 

impessoalidade, moralidade, eficiência, transparência (ou publicidade) e isonomia - são 

determinantes para os desafios dos contratos administrativos, mesmo quando se trata de se 

utilizar das organizações da sociedade civil para tarefas que esse mesmo Estado se impôs. A 

Lei 13.019/14 não descuidou de indicar a sua aplicabilidade24, e, apesar de não ser objeto 

específico deste trabalho, será importante em alguma medida, ao longo dessa dissertação, a 

análise de alguns dos referidos princípios, para deixar evidente que sua aplicabilidade não traz 

prejuízo ao programa piloto de mediação que está sendo proposto. 

                                                
22 Obra citada na nota 9 acima, na nota 93 da página 142. – em tradução livre:  “Não casualmente, existe clara semelhança entre 

a propostado Sr. Rsanvallon e a do Ministro Bresser Pereira (1988). Com direta inspiração no Consenso de Washington, este 

último propõe, a partir de seu Ministério, a Reforma do Estado, abarcando quatro frentes: 1) a reforma administrativa, 
supostamente para desburocratizar e reduzir a máquina estatal; 2) a reforma das previdência; 3) as privatizações; 4) a 
publicização que, além de chamar a sociedade à participação, procura transferir questões públicas e de responsabilidade estatal 

para o chamado terceiro setor.”  
23 Rosanvallon, Pierre. “A Crise do Estado-Providência”. Goiânia, UnB/UFG, 1997. – em tradução livre: “é urgente sair da 

alternativa de estatização/ privatização, redefinindo as fronteiras e as relações entre o Estado e a sociedade. Trata-se, afirmo, 
de substituir a lógica unívoca da estatização ou uma tríplice dinâmica articulada de socialização (desburocratização e 

racionalização da gestão estatal) de descentralização (aumentando as tarefas e responsabilidades das coletividades locais de 
estarem mais próximas) e da autonomização (transferindo para as coletividades não públicas, tarefas do setor público)”  
24 Art. 5º.: O regime jurídico de que trata esta lei tem como fundamentos a gestão pública democrática, a participação social, o  

fortalecimento da sociedade civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da legitimidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência, da eficácia,” 
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Com efeito, quando se discute o princípio da legalidade, no âmbito da 

institucionalização da mediação, deve-se levar em conta que:   

 

Nesse caso o silêncio legislativo quanto aos meios não significa vedação à atividade 

administrativa. Se o fim tem, obrigatoriamente, de ser realizado, é evidente que a 

omissão quanto à disciplina sobre os meios de sua realização não caracteriza ausência 

de autorização para a sua escolha. (JUSTEN FILHO, 2014, p. 234) 

 

Na mesma linha se posiciona Bresser Pereira (1995)25:  

 

O modelo burocrático tradicional, que a Constituição de 1988 e todo o sistema do 

Direito Administrativo brasileiro privilegiam, está baseado no formalismo, no excesso 

de normas e na rigidez de procedimentos. A pretexto de garantir a impessoalidade, 

dificulta-se a transparência administrativa, inibindo-se deste modo o controle social. 

A excessiva regulamentação é expressão da ênfase nas normas e processos e ocorre 

em detrimento dos resultados. (p.26) 

 

Outro princípio que poderia determinar algum óbice à utilização da mediação seria o da 

transparência ou publicidade, que tem por objetivo permitir que qualquer interessado tenha 

acesso e participe das ações da administração, por meio de fiscalização e verificação das 

informações, sendo dever do Estado disponibilizá-las. Ocorre que, tanto a Constituição Federal, 

como a Lei 12.527/1126 , estabeleceram limites a esse acesso os quais, estão em convergência 

com o princípio da confidencialidade, determinante para o estabelecimento da mediação, 

ficando superada a discussão sobre a sua impossibilidade de uso por força dessa dicotomia entre 

a publicidade – necessária às contratações públicas – e a confidencialidade – exigida como 

requisito e um dos elementos de caracterização do procedimento de mediação.  

MONTAÑO 27  reconhece essa necessidade do Estado incentivar a existência e 

manutenção das organizações da sociedade civil, especialmente quando o substituem em suas 

obrigações, indicando que:    

 

Para eso, Rosanvallon entiende que, como condición para reducir la demanda del 

Estado, es preciso producir una legislación adecuada al reconocimiento y a la acción 

                                                
25 Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, editado por Fernando Henrique Cardoso enquanto presidente da República, 

em novembro de 1995, acessível pelo link: www.bresserpereira.org.br/documentos/MARE/planodiretor/planodireto.pdf, 
acessado em 08/07/2017, às 18:20hs.  
26 Lei de acesso à informação. A respeito da confidencialidade de informações públicas confiram-se os artigos 21 e seguintes.  
27 Obra citada na nota 9 acima, pagina 143, em tradução livre: “Para isso, Rosanvallon entende que, como condição para reduzir 

a demanda do Estado, é preciso produzir uma legislação adequada ao reconhecimento e à ação dos segmentos da sociedade 

civil (associações de bairros, redes de ajuda mutua, estruturas de assunção de serviços coletivos, etc). Para ele, esta legislação 
deve permitir, garantida pela intervenção do Estado, o endereçamento das demandas sociais, desde o âmbito estatal, até o 
âmbito do terceiro setor, ao reconhecer o direito à sustentabilidade do estado através das ações sociais, no domínio de certos 

serviços coletivos. Isto significa que, quando indivíduos se reúnem para prestar a si mesmos um serviço publico (...) ele Estado 
reconhece, principalmente na forma de uma dedução fiscal, que a iniciativa privada realiza uma função de essência pública. Ou 
seja, em pensamento, o Estado é claramente garantidor dp desenvolvimento do terceiro setor, para assumir as funções e 

responsabilidades sociais que o Estado vem abandonando”. 

http://www.bresserpereira.org.br/documentos/MARE/planodiretor/planodireto.pdf


25 

 

de segmentos de la sociedad civil (grupos vecinales, redes de ayuda mutua, estructuras 

de asunción de servicios colectivos, etc). Para el, esta legislación debe permitir, 

garantizada por la intervención del Estado, el pasage de la respuesta a las demandas 

sociales, desde el ambito estatal hacia el “tercer sector”, al reconocer “un derecho de 

sustitentibilidad de lo estatal por lo social, en el domínio de ciertos servicios 

colectivos (…) Esto sinifica que, cuando indivíduos se reúnem para prestarse a si 

mismos un “servicio publico” (...) ele Estado reconoce, principalmente em la forma 

de deducción fiscal, que su iniciativa “privada” llena una función de esencia 

“publica”. O sea, em pensamiento, el Estado es claramente garantizador del desarrollo 

del “tercer sector”, em su asunción de funciones y responsabilidades sociales que 
aquél va abandonando. 

 

O que não se pode negar é que o Estado, para exercer sua atividade na plenitude, negocia 

sistematicamente. E a cada novo dia, estabelece regras de contratação próprias, visando 

minimizar os impactos de sua própria estrutura, que pode, em alguns casos, comprometer o 

próprio alcance dos seus objetivos.  

É evidente que a superação das deficiências do Estado passa por uma sociedade melhor 

organizada, e, também, pelo fortalecimento das relações entres os entes públicos e os privados, 

neste contexto admitidas as organizações da sociedade civil. Esse o espírito norteador da 

reforma do Estado, patrocinada nos anos 90, tangibilizada no Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado, editado por Fernando Henrique Cardoso enquanto presidente da 

República, em novembro de 199528, como se verifica da transcrição abaixo:  

 

A reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da redefinição do papel 

do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e 

social pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-se na função de 

promotor e regulador desse desenvolvimento. (...) neste plano, entretanto, 

salientaremos um outro processo tão importante quando, e que no entretanto não está 

claro: a descentralização para o setor público não estatal da execução de serviços que 

não envolvem o exercício do Poder de Estado, mas devem ser subsidiados pelo 

Estado, como é o caso dos serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa científica. 

Chamaremos a esse processo de “publicização”. (...) Finalmente, através de um 

programa de publicização, transfere-se para o setor público não estatal a produção de 

serviços competitivos ou não exclusivos de Estado, estabelecendo-se um sistema de 
parceria entre Estado e sociedade para seu financiamento e controle.” (p.12/13) 

 

Apesar de todo o esforço empreendido desde então, constata-se que o Estado ainda tem 

desafios de ordem organizacional – estrutura administrativa e, também, banco de dados e 

informações essenciais – assim como de ordem legal, os quais precisam ser endereçados, 

justificando-se, dessa forma, pensar-se ferramentas que possam, de alguma maneira, endereçar, 

ainda que em parte, essas questões.  

 

                                                
28 Acessível pelo link: www.bresserpereira.org.br/documentos/MARE/planodiretor/planodireto.pdf, acessado em 08/07/2017, 

às 18:20hs. 

http://www.bresserpereira.org.br/documentos/MARE/planodiretor/planodireto.pdf
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1.3. OS DESAFIOS POLÍTICOS: FISCALIZAÇÃO E ACCOUNTABILITY  

 

Os desafios políticos atuais também parecem corroborar com a recomendação que esse 

trabalho pretende, do uso da mediação como método para a fase pré-contratual e de 

acompanhamento das parcerias entre administração pública e organizações da sociedade civil. 

Com as inúmeras revelações que têm vindo a público em decorrência das investigações levadas 

a efeito em razão da Operação Lava Jato, a problemática que não é específica da área federal, 

mas permeia todo o Estado Brasileiro, nos níveis de Estados e de municípios, fica mais evidente, 

qual seja, o mau uso dos recursos (sejam eles financeiros ou de outra natureza), para beneficiar 

alguns em detrimento da própria coletividade. 

Como asseverado por JUSTEN FILHO (2014)29:  

 

(....) A Constituição Federal de 1988 coroou um lento processo de aperfeiçoamento 

democrático da nação brasileira. Consagrou um Estado Democrático de Direito, 

proscrevendo definitivamente perspectivas de legitimação carismática. Apesar disso, 

a atividade administrativa estatal continua a refletir concepções personalistas de 

poder, em que o governante pretende imprimir sua vontade pessoal como critério de 
validade dos atos administrativos e invocar projetos individuais como fundamento de 

legitimação para a dominação exercitada. A concepção de um Estado Democrático de 

Direito é muito mais afirmada (semanticamente) na Constituição do que praticada na 

dimensão governativa. Isso deriva da ausência da incorporação, no âmbito do direito 

administrativo, de concepções constitucionais fundamentais. É a visão 

constitucionalizante que se faz necessária para o direito administrativo brasileiro, o 

que importa a revisão dos conceitos pertinentes ao chamado regime de direito público, 

tal como adiante exposto.  (p.110) 

  

Vista de uma maneira mais pragmática e não tão dramática, mas igualmente prejudicial, 

muitas vezes, um determinado gestor do poder executivo (Governador ou Prefeito) tem 

interesse na implementação de uma determinada solução ou tecnologia, na área de Educação: 

ele identifica, contrata (ou convenia) com uma organização da sociedade civil e, depois, aquela 

tecnologia não é implementada, ou é, mas não alcança o resultado esperado porque o Secretário 

de Educação que foi indicado pelo próprio gestor público, ou, ainda, a equipe de educadores e 

coordenadores que integram aquela rede pública de ensino, simplesmente não têm interesse ou 

compromisso com as ações ou atividades que são indispensáveis para o sucesso da parceria.  

Em outras situações, um determinado município ou Estado já tem contratada uma 

parceria para o desenvolvimento de uma determinada tecnologia de educação e, em razão de 

uma alteração de partido político no poder, com a eleição de um novo prefeito ou governador, 

                                                
29 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais. 2014. 10ª. Edição revista, 

atualizada e ampliada. 
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aquela solução, que já vinha apresentando resultados positivos para o município ou para o 

Estado, simplesmente é descontinuada, trazendo prejuízo às crianças e profissionais que 

estavam sendo atendidos e se desenvolvendo, em função de uma situação eminentemente 

política – mudança de partido político no poder. 

O direcionamento da contratação de uma organização em detrimento de outra que possui 

mais expertise naquela situação que precisa ser enfrentada, em razão de favorecimentos, sejam 

de ordem política, financeira, ou de ambas, em razão da ausência de transparência, seja no nível 

da gestão pública, seja da própria organização da sociedade civil, dificultam a implementação 

e manutenção de políticas públicas que, de fato, mudem o patamar da educação que hoje é 

ofertada no país30.  Na proposta de reforma do Estado Brasileiro, a proposta apresentada era, 

justamente, em sentido diverso:  

 

Serviços não exclusivos – corresponde ao setor onde o Estado atua simultaneamente 

com outras organizações públicas não estatais e privadas. As instituições desse setor 

não possuem o poder do Estado. Este, entretanto, está presente porque os serviços 

envolvem direitos humanos fundamentais, como os da educação e da saúde, ou porque 

possuem “economias externas” relevantes, na medida que produzem ganhos que não 
podem ser apropriados por esses serviços através do mercado. As economias 

produzidas imediatamente se espalham para o resto da sociedade, não podendo ser 

transformadas em lucros. São exemplos desse setor: as universidades, os hospitais, os 

centros de pesquisa e os museus. (P. 41/42)31  

 

Nítido é o desequilíbrio de forças entre as organizações da sociedade civil e o Estado 

(seja no nível federal, estadual ou municipal) e claro está que há muito a ser feito, em razão do 

reconhecimento sobre a necessidade de atuação em conjunto com a sociedade, visando o bem-

estar comum. 

Em todas as áreas onde há algum tipo de parceria que envolva entes públicos e 

organizações da sociedade civil, parte dessas organizações, quando não dispõem de recursos 

privados para se sustentarem, submete-se a remunerações ou auxílios financeiros que são 

insuficientes para a sua própria manutenção e de seus projetos ou atividades. Passa-se a ter um 

serviço de péssima qualidade, condições de atendimento não compatíveis com os objetivos que 

se pretende alcançar.  

                                                
30  CENEVIVA, Renato. “Desafios da Educação Básica no Brasil”, acessível pelo link 

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,desafios-da-educacao-basica-no-brasil,1585552, acessado em 17/06/2017, às 

17:02hs.; SCHWARTZMAN, Simon. “Os desafios da Educação no Brasil”, acessível pelo link: 

http://www.gruporenascer.com.br/wp/wp-content/uploads/2011/04/26-Renascer-Educacao-no-Brasil.pdf, acessado em 

17/06/2017, às 18:30hs. 
31  O.cit. Acessível pelo link: www.bresserpereira.org.br/documentos/MARE/planodiretor/planodireto.pdf, acessado em 

08/07/2017, às 18:20hs.  

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,desafios-da-educacao-basica-no-brasil,1585552
http://www.gruporenascer.com.br/wp/wp-content/uploads/2011/04/26-Renascer-Educacao-no-Brasil.pdf
http://www.bresserpereira.org.br/documentos/MARE/planodiretor/planodireto.pdf
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Em razão da morosidade na negociação de ajustes necessários dos contratos 

formalizados e dos repasses que são realizados em função destes contratos, essas organizações, 

no limite, deixam de cumprir com as obrigações assumidas, tornam-se inelegíveis para outras 

parcerias, ficam submetidas a processos intermináveis de prestação de contas.  

Quando dependentes de recursos decorrentes de incentivos fiscais, essas organizações 

são obrigadas a postergar o início de determinados projetos em razão da demora, não só na 

aprovação dos projetos e a autorização para a captação de recursos de empresas que investem 

em função do incentivo fiscal concedido, mas, também, por conta da morosidade da 

disponibilização dos recursos já captados, pelos gestores de referidos recursos às organizações 

beneficiárias.  

O resultado dessa conjunção de fatores é um Estado cada vez mais dependente de 

funcionários públicos, com uma receita não adequada à manutenção dessa estrutura; uma 

sociedade que não está organizada para enfrentar seus desafios diários, com foco, expertise, 

dedicação e eficiência.  

BIASOTO JÚNIOR (2014) comentando os casos envolvendo as parcerias público 

privadas traz um cenário que é muito próximo daquele experimentado pelas organizações da 

sociedade civil:  

 

A fragmentação das políticas públicas, ou seu encarceramento setorial, é altamente 
correlacionada à incapacidade governamental em coordenar ações complexas. As 

formas de operação dos contratos públicos colaboram para agravar um problema que 

já é produzido pela própria dinâmica das instituições públicas. Nos casos em que o 

Estado assume o papel de integrador de uma ação realizada por distintos agentes em 

contratos distintos, mas que envolva interdependência, o regramento administrativo 

público volta-se contra o gestor. Um simples atraso numa contratação, fruto do 

fracasso de uma concorrência, gera a necessidade de compatibilização de prazos e 

cronogramas e/ou outros contratos envolvidos e o pagamento de custos que não 

existiriam. Isso gera uma situação na qual as dificuldades negociais são quase 

instransponíveis. (p.124) 

 

LOHBAUER (2014), complementando a visão de BIASOTO, adverte: 

 

Um assunto, contudo, já incomoda alguns, mas permanece invisível a tantos outros 

players, estudiosos e operadores da infraestrutura e serviços públicos: a gestão 

contratual. Muito pouco se fala da gestão de contratos complexos como as concessões, 

seja qual for a espécie. Contratos de longo prazo envolvem investimentos elevados, 
grande nível de assimetria de informações, um desbalanceamento das prerrogativas 

de cada uma das partes e o dever declarado de busca de satisfação de interesse público 

são apenas alguns dos complicadores do tema. (...) para tentar criar essa pauta nas 

discussões sobre infraestrutura, destaca-se que a gestão contratual não é mero 

acompanhamento de sua execução. Na verdade, é muito mais que isso. Em linhas 

gerais, a gestão é um processo que deve viabilizar a todas as partes do contrato que 

cumpram com suas obrigações da melhor forma possível, colaborar para a formação 

de uma efetiva parceria entre Estado e iniciativa privada, bem como antecipar futuras 
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demandas, necessidades ou riscos. Para tanto, ambas as partes devem estar 

preparadas, conhecer integralmente o projeto e o contrato que o respalda, instituir 

canal de ampla troca de informações e buscar a manutenção dos gestores ao longo da 

vida do projeto. (P.154) 

 

Não é preciso grande exercício de raciocínio para verificar a total aplicabilidade do tema 

ao caso sob exame. Essa ausência de preparo do Estado, também nos casos envolvendo as 

contratações com organizações da sociedade civil, gera presunções de falta de transparência, 

má utilização do recurso público, e propicia um movimento de tiranização dessas organizações 

da sociedade civil: elas passam a ser vistas como ferramentas para a efetivação da corrupção, 

dos ganhos desmedidos com superfaturamento, com a ausência de compromisso32. 

Segundo RIZZO (2013), houve um reconhecimento internacional em 2010, do esforço 

que o Brasil fez para criminalizar a lavagem de dinheiro, mas não adotou de forma satisfatória 

nove das dezesseis principais recomendações dos países membros do GAFI, sendo, por isso, 

considerado um país em deficiência. Apesar deste fato, o Brasil tem feito avanços no campo do 

combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, tendo promulgado, em 2006, a Convenção de 

Mérida (de 2003) das Nações Unidas, contra a corrupção e detecção de transferência de recursos 

decorrentes de atos ilícitos, e mantém, no nível da Advocacia Geral da União – AGU e do 

Ministério da Justiça, a Encila, cuja estratégia é de articulação conjunta entre os órgãos que 

trabalham com a fiscalização, o controle e a inteligência do Governo Federal, Poder Judiciário 

e Ministério Público, com o mesmo propósito, qual seja, o combate à corrupção e à lavagem de 

dinheiro. 

Do ponto de vista das organizações da sociedade civil, a Lei 13.019/14 responsabiliza a 

administração pública na tomada de suas decisões, exigindo pareceres técnico e jurídico para a 

efetivação das contratações, e impõe ao gestor público condutas positivas na gestão da 

contratação. Como não há equivalência no preparo de todo o funcionalismo público, se mal 

utilizado esse ferramental que o marco regulatório das organizações do terceiro setor 

disponibilizou, ao invés de se maximizar o potencial das contratações e viabilizar um 

incremento nas atividades do Estado que podem e devem ser apoiadas por referidas entidades, 

pode-se paralisar um setor que emprega quase um milhão de pessoas, como deixa clara a 

pesquisa de 2016, levada a efeito pelo Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas – 

FONIF.33 

                                                
32 O tema gerou, inclusive, uma comissão parlamentar de inquérito, cujo relatório, emitido em 2010, pode ser analisado no link: 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/194594, acessado em 17/06/2013, às 19:40hs. 
33 Acessível pelo link http://fonif.org.br/noticias/pesquisas/2016/, com o título A Contrapartida do Setor Filantrópico para o Brasil, 

p. 25 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/194594
http://fonif.org.br/noticias/pesquisas/2016/
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Esse círculo não virtuoso gera distorções e impede o desenvolvimento de uma relação 

de confiança mútua, de diálogo permanente, e compromete totalmente o alcance dos objetivos, 

sejam do Estado, sejam das próprias organizações da sociedade civil que, ou passam a ficar 

submissas e dependentes da ordem estatal, vinculadas aos editais de licitação, a contratos de 

adesão, a orçamentos enviesados em razão de tabelas de serviços e produtos que são aplicáveis 

apenas aos entes públicos, mas que são simplesmente transferidas ao privado, sem critério ou 

debate; ou se afastam de suas missões primordiais ou de qualquer relação com os entes públicos, 

seguindo dependentes de recursos de outros atores sociais, e sem conexão com o objetivo final 

do Estado e do atendimento aos seus usuários.  

O cenário descrito nos parágrafos precedentes é um contraponto ao movimento que 

aparece com cada vez mais força, de pressão por serviços públicos de qualidade, por eficiência 

na gestão de recursos (tanto financeiros, como humanos e físicos), na necessidade de 

modernização do Estado e de sua relação com a própria sociedade. 

Mais uma vez aqui se reforça o uso da mediação como método para o equacionamento, 

seja do desequilíbrio de forças, seja das expectativas e das efetivas possibilidades de 

implementação de uma determinada política pública e sua manutenção, baseada em critérios 

objetivos, transparentes, de eficiência e moralidade.   

 

1.4. A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.019/14 

 

A Lei 13.019/14, uniformizou o padrão para as contratações entre os entes públicos e as 

organizações da sociedade civil, traduzindo, em grande parte os anseios que existiam desses 

atores, em relação a seus papéis. Na condução das atividades necessárias à execução das 

parcerias, criou instrumentos para abranger um universo maior de organizações da sociedade 

civil, objetos e formas de contratação mais transversais e, portanto, mais próximas da realidade 

das referidas organizações. Por meio da Secretaria Geral da Presidência da República foi 

editada a obra Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil na qual é possível 

identificar as inúmeras formas de contratação aplicáveis às organizações da sociedade civil até 

a edição da Lei, cujo quadro encontra-se compilado como Anexo II deste Trabalho. 

Um dos instrumentos inseridos na Lei que tem sido bastante enfatizado é a determinação 

da aferição das metas e resultados alcançados com a parceria34 em contraposição à avaliação 

única e exclusiva que é levada a efeito pelos órgãos de controle, quando da aferição do 

                                                
34 Art.64 da Lei 13.019/14 
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cumprimento de uma determinada parceria, de como se deu o investimento do recurso público 

disponibilizado.  

Até a entrada em vigor da Lei 13.019/14 – que é de âmbito nacional – cada ente público 

disciplinava as regras próprias de contratação, bem como efetivava o controle da execução dos 

contratos com base unicamente no critério de uso adequado e preciso de recursos. Em outras 

palavras, o objetivo maior da formalização das parcerias entre as organizações da sociedade 

civil e os entes públicos, que era disponibilizar serviços de qualidade à sociedade que deles 

necessita, como saúde, educação, assistência social, tinha como critério de aferição de sucesso 

ou cumprimento de seu objeto a conferência e obtenção de certeza de que cada centavo 

destinado àquela organização havia sido aplicado na rubrica e atividade que constava do 

cronograma de execução físico-financeira. 

A título exemplificativo, veja-se a decisão proferida em 31/08/2016 pelo Conselheiro 

Josué Romero, no sentido de considerar regular a prestação de contas da Diretoria de Ensino de 

Santa Bárbara D´Oeste porque houve, na realidade, restituição integral do valor que era objeto 

de discussão, não obstante entenderem os envolvidos de que não havia má utilização de recursos 

e de que a atividade que foi remunerada com os valores posteriormente restituídos fora, de fato, 

efetivada35.  

Em julgado extraído do Tribunal de Contas da União, organização da sociedade civil foi 

obrigada a restituir mais de 80% (oitenta por cento) dos recursos que lhe foram disponibilizados 

por não atingir o número de convidados previstos para o evento que foi apoiado com referidos 

recursos 36 . Fato é que não é raro que, para a implementação de uma certa atividade, a 

organização necessite que o Estado ou município custeie o transporte, alimentação e 

acomodação de seus funcionários por um determinado período, em um determinado local, e, a 

despeito da organização preparar toda a infraestrutura necessária para a realização da atividade, 

mobilizando espaço físico, locando equipamentos e preparando cópia de documentos que serão 

utilizados em referida atividade, contratando empresas para fornecimento de cafés nos 

intervalos da atividade, os funcionários não compareçam, seja porque não foram 

convenientemente convocados, seja porque não houve o pagamento do transporte ou da 

acomodação que era necessária.  

                                                
35  Anexo III, íntegra da decisão, acessada pelo link: http://www2.tce.sp.gov.br/arqs_juri/pdf/554071.pdf , acessado em 

21/04/2017, às 18:50 hs. 
36 integra da decisão acessada pelo link  
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/glosa/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%252
0NUMACORDAOINT%2520desc/false/2, em 21/04/2017, às 19:10 hs.  

http://www2.tce.sp.gov.br/arqs_juri/pdf/554071.pdf
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/glosa/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/2
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/glosa/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/2
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De um lado tem-se a organização desempenhando a atividade que lhe foi incumbida e, 

de outro, o Estado, que não realizou as atividades que lhe competiam, e também não se 

comunicou de forma eficiente com a organização, gerando desperdício, prejuízos e danos que 

são suportados, na maioria das vezes, pela própria organização, seja porque o acordo 

formalizado não trata de hipóteses como a retratada no processo administrativo sob análise, 

vinculando o pagamento fixado ao alcance de uma meta de atendimento que está fora do 

controle da organização, seja porque o ente público não tem o compromisso com o resultado, e 

com as contrapartidas a que se obriga, não recebendo nenhuma reprimenda ou advertência por 

esse fato, o que o leva a assim agir na maioria das vezes. 

Na prática atual das parcerias que são formalizadas, nas quais os critérios para a 

remuneração e/ou transferência de recursos às organizações ficam atrelados ao efetivo 

comparecimento dos funcionários e, portanto, à caracterização de um atendimento que não 

aconteceu por culpa exclusiva da Administração Pública, a organização não receberá pelos atos 

de preparação efetivados e acumulará esses e outros prejuízos ao longo da execução do acordo, 

de difícil ou impossível reparação. 

Conclui-se que o critério para o pagamento de remuneração por serviços prestados pelas 

organizações da sociedade civil e/ou do repasse ou transferência de recursos atrelado aos 

atendimentos realizados, sem levar em conta todas as atividades de preparação e todo o custo 

de mobilização de recursos para atender a uma determinada demanda que, em muitos casos, 

estava superestimada pelo ente público, além de gerar enorme prejuízo à organização da 

sociedade civil, compromete a eficiência de uso dos recursos públicos, desqualifica o interesse 

recíproco que determinou a reunião de esforços para a execução do objeto daquela parceria. 

A Lei 13.019/14 surge nesse contexto, como uma resposta à insegurança jurídica e à 

fragilidade das relações que se estabelecem entre os entes públicos e as organizações da 

sociedade civil, uniformizando os processos de contratualização, as espécies de parceria, 

definindo regras claras e mecanismos de controle a partir de metas, resultados e indicadores37, 

entre outros abaixo explicitados. 

Esse viés, aliás, está em linha com uma atuação mais moderna do Estado, pautada pelo 

conceito da efetividade, que é tratado por MOREIRA NETO (2003) 38 , quando trata da 

consensualidade das ações da Administração Pública como resultado da evolução do conceito 

                                                
37 Essa é a dicção de seu artigo 1º.: “Essa lei institui normas gerais para as parcerias entre a Administração Pública e as 

organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e 
recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em 
termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação.”  
38 Moreira Neto, Diogo de Figueiredo. Novos Institutos Consensuais da Ação Administrativa. “in” Revista de Direito Administrativo 

V. 231, p. 129-156. jan-març-2003 
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de finalidade pública, primeiro ligado à eficácia, depois à eficiência e, nos dias atuais, à 

efetividade39.  

Tangibiliza, a nova lei,  a responsabilidade da administração em suas contratações, 

preconizando o uso de pareceres técnico e jurídico, a alocação prévia de recursos de seu 

planejamento, orçamento para a identificação das prioridades que serão trabalhadas, a 

instituição de comissão de monitoramento e avaliação para que as atividades a serem 

desempenhadas pelas organizações da sociedade civil em benefício da sociedade alcancem, de 

fato, o público visado. Apesar de não chegar a ser uma novidade a existência de pareceres 

técnicos e jurídicos, a alocação prévia de recursos pelo ente público, assim como a existência 

de uma comissão de monitoramento e avaliação, a sistematização dos procedimentos, e das 

regras, tornando-as aplicáveis no âmbito nacional, certamente traz uma oportunidade aos 

envolvidos de repensar suas atuações, e utilizar os referidos mecanismos de maneira a 

potencializar os resultados das contratações que serão levadas a efeito.   

 Passa-se a privilegiar o fim – por exemplo, educação de qualidade a todos – e examina-

se o meio – como foram investidos os recursos – a partir da aferição de como o resultado foi 

apresentado. Nesse passo, importa ressaltar iniciativa já em curso no Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, de Fiscalizações Ordenadas, nas quais o que se procura evidenciar, a partir 

de critérios objetivos, é justamente a obtenção dos resultados esperados, de contratações 

efetivadas pelos municípios, para a execução de determinados serviços à comunidade local40. 

O  controle das atividades ao longo da execução do contrato, por meio de monitoramento 

e avaliação periódicos, levados a efeito por uma comissão cuja única finalidade é de 

acompanhar todas as parcerias que forem formalizadas no âmbito daquele ente público, e não 

só ao final da vigência da parceria41, determinando-se, inclusive, a realização de uma pesquisa 

de satisfação entre os usuários atendidos por aquele projeto ou atividade42, em determinadas 

circunstâncias, não chega a ser uma novidade, mas pode ser utilizado como ferramenta de 

adequação de expectativas e forma de mitigar os riscos de um inadimplemento contratual, ou 

de uma execução em desconformidade com os planos de trabalho e critérios de atendimento 

que foram originalmente contratados.   

                                                
39 p. 141 do texto referido acima, após o autor fazer uma digressão histórica para conceituar a estrutura jurídica das relações 

entre o Estado e a sociedade, trazendo a definição de interesse público e as formas de atuação possíveis.  
40  Extraída do site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, acessível pelo link: https://www4.tce.sp.gov.br/relatorios-
fiscalizacao-ordenada, acessado em 21/04/107, às 17:15hs. 
41 Art.58 da Lei 13.019/14 
42 art.59 da Lei 13.019/14 

https://www4.tce.sp.gov.br/relatorios-fiscalizacao-ordenada
https://www4.tce.sp.gov.br/relatorios-fiscalizacao-ordenada
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Critérios de contratação, levando em conta as organizações locais (e o privilégio de 

poder contar com a expertise de quem está atento e conhece a realidade local)43, mas impedindo 

o favorecimento político – muito comum em municípios menores44 – através do trabalho em 

rede destas organizações locais com outras que tenham desenvolvido mais experiência no 

atendimento que o Estado ou município pretende45 também indicam uma possibilidade de 

inovação e de articulação entre as organizações que deve ser explorada de maneira positiva e 

intensa.  

A possibilidade da sociedade civil organizada apresentar ao Estado ou município 

propostas de outras ações, atividades, projetos ou programas que entende prioritários, para que 

possam ser a eles destinadas verbas e contratadas organizações da sociedade civil para a sua 

execução46 também pode ser elencado como um sinalizador dessa ação concertada do Estado. 

A distinção do tipo de contratação que se fará entre o ente público e a organização da 

sociedade civil – fomento, colaboração e/ou cooperação47 – determinada a partir da origem do 

projeto e/ou da atividade que será executada – fomento ou colaboração – e, também, a partir da 

existência ou não de recursos públicos destinados para a execução deste projeto e/ou atividade, 

ordenaram e sistematizaram, em nível nacional, a estruturação desses atos complexos de 

contratação – via parcerias.  

Apesar da indispensabilidade de um Plano de Trabalho onde estejam evidenciados, não 

só o objetivo, as atividades e o cronograma de suas execuções, mas especialmente, o 

cenário/diagnóstico que determina a sua contratação e sua vinculação com as metas e resultados 

que serão fixados, bem como a eleição dos indicadores que serão utilizados na avaliação do 

alcance dessas metas e a fixação de contrapartidas claras do ente público48 não serem grandes 

novidades, são fatores que estimulam uma proposta de estruturação de um diálogo permanente 

e constante entre os entes públicos e as organizações da sociedade civil, como adiante será 

debatido.  

A adoção pelo Estado de métodos alternativos de solução ou endereçamento de conflitos 

e, mais especificamente, a adoção da mediação por meio da edição e entrada em vigor da Lei 

13.140/15, inclusive na esfera da área pública, traz uma oportunidade de se repensar as 

contratações que são levadas a efeito. 

                                                
43 Art.24, parágrafo2o., item I da Lei 13.019/14 
44 Art. 39, inciso III da Lei 13.019/14 
45 Art. 35-A da Lei 13.019/14 
46 Art. 18 da Lei 13.019/14 
47 Art. 2º., incisos VII, VIII e VIII-A da Lei 13.019/14 
48 Art. 22 da Lei 13.019/14 
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Na visão de MOREIRA NETO (2003), essa é a expressão da administração concertada, 

que permite uma atuação consensual e negocial, de mútuos ganhos à sociedade e ao Estado:  

 

É inegável que o consenso como forma alternativa da ação estatal representa para a 

Política e para o Direito uma benéfica renovação, pois contribui para aprimorar a 

governabilidade (eficiência), propicia mais freios contra os abusos (legalidade), 

garante a atenção de todos os interesses (justiça), proporciona decisão mais sábia e 

prudente (legitimidade), evita  os desvios morais (licitude), desenvolve a 

responsabilidade das pessoas (civismo) e torna os comandos estatais mais aceitáveis 

e facilmente obedecidos (ordem). (p.145) 

 

Por essa razão, também será melhor discutida, nos itens do Capítulo 3, a possibilidade 

de negociação entre a administração pública e a organização da sociedade civil destas metas e 

indicadores, bem como a possibilidade de audiências públicas com vistas à formulação de 

chamamentos públicos e propostas de parcerias mais adequadas às necessidades dos projetos 

e/ou atividades a serem efetivadas, pontos de convergência para a proposta formulada neste 

trabalho. 

Várias iniciativas já estão em curso em nosso país, e foram criadas a partir da disposição 

da Administração Pública de racionalizar o uso de seus recursos e diminuir sistematicamente o 

volume de processos – tanto no âmbito administrativo como na esfera do Judiciário – partindo 

do pressuposto de que os convênios e outros tipos de parceria que formaliza entre si – entes 

públicos em geral, como acontece entre Universidades Públicas e CAPES, por exemplo – e com 

particulares – geram conflitos de toda a ordem, que precisam ser, senão extintos, ao menos 

melhor equacionados.  

A pretensão desse trabalho é ampliar o olhar sobre a aplicação das estruturas de câmaras 

de prevenção e resolução de conflitos para facilitar as contratações em todas as áreas da 

administração pública, bem como potencializar o uso da mediação para a criação e manutenção 

de um canal de diálogo permanente entre as organizações da sociedade civil e os entes públicos, 

de maneira a potencializar os mecanismos sistematizados pela Lei 13.019/14, bem como 

maximizar os resultados que podem ser alcançados da reunião desses esforços em favor 

daqueles que necessitam e esperam uma prestação adequada de serviços pelo Estado, em 

relação às suas necessidades básicas. Nessa mesma linha é a visão de MOREIRA NETO (2003): 

 

A intensificação da participação e a multiplicação das figuras consensuais de 

administração devem ser consideradas como reflexo da crescente imbricação entre 

interesses de todo o gênero nas sociedades contemporâneas, o que cria espaços 

comuns entre o público e o privado, em que se inserem interesses individuais, 

individuais homogêneos, coletivos e difusos, o que de forma alguma minimiza ou 

estreita o espaço público senão que o valoriza, por ampliar-lhe a prossecução, o 
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fomento e a defesa, pela mobilização não apenas da vontade e dos meios do Estado, 

mas os de toda a sociedade  convergente. (P. 142/143) 

 

Do sucesso dessa estratégia e de sua replicabilidade será possível prever outros usos, 

inclusive em contratos de iniciativa exclusivamente privada.  

 

1.5. DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

 

Como ficou evidenciado nos itens anteriores, as contratações envolvendo as 

organizações da sociedade civil e a Administração Pública, longe de serem exemplos de sucesso 

da implementação do Estado Democrático de Direito, apresentam desafios dos mais variados 

matizes. 

Tanto o Estado tem dificuldade em determinar os objetivos, resultados e custos a serem 

incorridos com a execução de atividades, projetos e programas que lhe são impostos pelo 

Contrato Social que o vincula à sociedade, como as próprias organizações da sociedade civil,  

até a edição da Lei 13.019/14, em razão da ausência de um regime jurídico único para regular 

esses relacionamentos, bem como pela sua fragilidade estrutural, experimentam frustrações. 

A falta de estrutura humana ou física das organizações da sociedade civil está vinculada 

à sua necessidade de se adaptar às regras que são veiculadas, de maneira discricionária e 

singular pelo ente da federação com o qual mantém acordos e parcerias. Por outro lado, em 

razão da inconstância dos desembolsos em seu favor, e da ineficiência do Estado na análise das 

prestações de contas que são apresentadas, no curso da relação contratual, sofrem prejuízos e 

têm dificuldades operacionais. 

Soma-se a esse cenário administrativo, a situação política atual pela qual passa o Brasil, 

que coloca não só a administração pública, mas também as organizações da sociedade civil no 

centro das discussões, e que potencializa a busca pela eficiência, transparência e atingimento 

de resultados- efetividade - que levem ao atendimento das necessidades básicas da população e 

ao real desenvolvimento do país.  

Até a edição e entrada em vigor da Lei 13.019/14, as relações e contratações entre as 

organizações da sociedade civil e os entes da Administração Pública eram reguladas pela Lei 

8.666/93, mais especificamente, o artigo 116 49 , a despeito de algumas organizações em 

                                                
49 “Art. 116: Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos 

congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração.” 
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particular – OSCIPs e Organizações Sociais – terem seus acordos regidos por legislação 

específica, como já referido no item 1.1 acima.  

Essa situação trazia, de certa forma, impacto na maneira como os entes públicos 

contratavam com as organizações da sociedade civil, porque, a despeito das organizações da 

sociedade civil, no âmbito de seu relacionamento com os entes públicos, atuarem para 

disponibilizar serviços que o Estado está obrigado a proporcionar aos cidadãos, mas não tem 

condições para fazê-lo sozinho, na medida da demanda existente, a natureza jurídica das 

organizações da sociedade civil não se assemelha e nem se identifica com aquela específica dos 

entes públicos. 

Por isso, a legislação recém entrada em vigor, foi bastante saudada pelas organizações 

da sociedade civil, definindo as formas de parceria conformes com a sua atuação, bem como as 

regras próprias para essa contratação50.  

Para além desse regramento, próprio da contratualização de referidas parcerias, a 

legislação também definiu os critérios objetivos para se considerar uma organização da 

sociedade civil, bem como para que ela esteja apta a contratar com os entes públicos51. 

Indo além, e na linha do que se pretende explorar como alternativa, para as contratações 

entre organizações da sociedade civil e os entes públicos, o Decreto 8726/16 52  que 

regulamentou a Lei 13.019/14, assim como a própria Lei 53 , trouxeram claramente a 

possibilidade da Administração Pública, dentro de certos limites, viabilizar uma discussão 

prévia dos termos dos acordos que serão formalizados – termos de fomento, colaboração ou 

cooperação – e da peça essencial que informará cada um deles, qual seja, do Plano de 

Trabalho54. Essa prática, aliás, não estava vedada no regime legal anterior, como se pode 

verificar da leitura do parágrafo primeiro do artigo 116 da Lei 8666/93, mas não era utilizada 

pelos entes públicos, e mesmo pelas organizações da sociedade civil, em toda a sua abrangência 

e aplicabilidade.  

A prática tem demonstrado que os entes públicos apresentam dificuldades nas parcerias 

que fazem, seja em função da inexistência de legislação específica para determinados tipos de 

acordos, seja pelo fato de inexistirem mecanismos que viabilizem uma definição prévia e clara 

                                                
50 “Art. 1º.: Esta lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, 

em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e reciproco, mediante a execução de 
atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de 
fomento ou em acordos de cooperação.” 
51 Art. 2º, inciso I, art. 33 e art. 34 
52 O Decreto 8726/16, editado em 27/04/2016 regulamentou em nível federal a Lei 13.019/14, mas compete a cada estado e 

município determinar, via decreto próprio, o regramento de contratação, a partir de suas especificidades. No caso do Estado e 
Município de São Paulo, foram editados o Decreto 61.981/16, de 20/05/2016 e Decreto 57.575/16, em 29/12/2016, 

respectivamente.  
53 Art. 35 da Lei 13.019/14 e art. 25 do Decreto 8726/16 
54 Art.22 da Lei 13.019/14 
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de expectativas, de metas e resultados a serem alcançados, e de indicadores para a mensuração 

do alcance desses resultados. 

Neste contexto, e considerando a assimetria de informações e o desequilíbrio de poder 

entre a administração pública e as organizações da sociedade civil emerge a proposta de 

utilização da mediação como método para a negociação, no momento anterior à formalização 

dos contratos, e, posteriormente, como medida de prevenção de conflitos. Esse programa piloto 

de mediação tem como resultado principal esperado a potencialização das contratações que 

sejam levadas a efeito, em especial, no que diz respeito aos resultados e metas que passarão a 

ser fixados com a participação de todos os envolvidos em referida contratação.  
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CAPÍTULO II: MEDIAÇÃO:  SUA UTILIZAÇÃO NA FASE PRÉ-

CONTRATUAL E ABORDAGENS  
 

A mediação pode ser definida como um método de solução adequada de conflitos do 

qual participam as partes interessadas e um facilitador (mediador), cujo objetivo é mediar o 

diálogo entre as partes para que construam, com autonomia e clareza, soluções para problemas 

ou controvérsias que determinaram que se reunissem. No dizer da Lei 13.140/15, “é um meio 

de solução de controvérsias entre particulares e sobre autocomposição de conflitos no âmbito 

da administração pública.” 55  

No Brasil, tanto o Novo Código de Processo Civil – lei geral – como a Lei específica de 

mediação – Lei 13.140/15 – trataram-na como método que pode levar à autocomposição dos 

envolvidos em situação de conflito, em contraposição às alternativas adversariais – arbitragem 

e judiciário. Essa abordagem está centrada no fato de que houve um incremento substancial no 

número de processos em curso, determinando a busca por outras formas de se endereçar 

referidos conflitos, para além do próprio sistema judiciário.  Como assinala NALINI (2015):  

 

A sequela de derivações nefastas não termina aí. Valem-se da lentidão do Judiciário 

os que o instrumentalizam e dele se servem para finalidades ideológicas, quando não 

para outras menos ortodoxas. Confiam na única mácula admitida pelo próprio 

judiciário – a invencível morosidade – para a obtenção de um prazo suplementar e 

indefinido, garantia do descumprimento de suas obrigações. Por um paradoxo crível, 

a Justiça passa a servir melhor a quem a despreza do que a quem dela necessita. A 

longo prazo, constrói-se uma cidadania puerilizada, imatura, incapaz de diálogo e 
inabilitada para um encaminhamento civilizado de divergências que não precisariam 

terminar no Judiciário. (P. 399) 

 

Para que possa colaborar com as partes para que alcancem o objetivo pretendido, o 

mediador deve ter um posicionamento neutro e imparcial, acompanhando as partes e utilizando 

técnicas específicas e apropriadas de facilitação56. 

Algumas das abordagens possíveis, na mediação, deram origem às seguintes escolas, 

mais conhecidas e difundidas:  

 

 Negociação Assistida, baseada em princípios, desenvolvida no Programa de 

Negociação de Harvard: na visão de BUSH e FOLGER (2006), facilita a solução 

dos problemas porque promove a colaboração e a integração entre as partes. Reduz 

                                                
55 Art. 1º. da Lei 13.140/15 
56 Bush, Robert A Baruch; Folger, Joseph P. “La Promesa de Mediacion”. Buenos Aires. Granica. 2006.p. 164: “(…) El sentido 

de la neutralidad del mediador, en el contexto de la influencia inevitable, es el compromiso de usar la influencia solo con el fin de 
mantener en manos de las partes la decisión final acerca del resultado. La neutralidad significa que el único interes del mediador 
es asegurarse que las partes mantegan el control de las decisiones acerca del resultado. Por supuesto este interes es influyente, 

pero no sobre el resultado, lo que define su calidad neutral.   
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o custo emocional e o econômico, levando ao emprego mais eficiente dos recursos 

privados e públicos disponíveis, com uma maior satisfação das partes em relação 

ao uso do sistema judicial (adversarial). O resultado experimentado pelas partes é 

o do ganha-ganha. A obra clássica que trata do tema – Como Chegar ao Sim – 

enfatiza que a negociação “é uma comunicação bidirecional concebida para chegar 

a um acordo, quando você e o outro lado tem alguns interesses em comum e outros 

opostos.” (p.15) O mediador, neste caso, age como facilitador das partes para esse 

consenso, por meio de técnicas específicas que permitem às partes reconhecer os 

interesses comuns e criar alternativas ainda não exploradas para que os ganhos 

sejam mútuos.  

 

 Transformativa: para BUSH e FOLGER (2006), tem o foco mais no processo do 

que no resultado, pois os conflitos são vistos como uma oportunidade para a 

transformação dos envolvidos; transforma o caráter antagônico dos indivíduos e da 

sociedade, aumentando sua capacidade para enfrentar as circunstâncias adversas 

(presentes e futuras), com um sentido claro de respeito, conhecimento de suas forças 

e fraquezas e confiança em si próprio, através do reconhecimento e do 

empoderamento.  

 

 Circular –Narrativa: Como assinala GABBAY (2011), essa escola parte da 

premissa de que a linguagem é constitutiva e as estruturas narrativas dão origem 

aos conflitos e, também, é por meio delas que ele é endereçado, tendo a 

comunicação como eixo central do modelo. Busca a melhora na relação entre os 

indivíduos a partir da apresentação de suas narrativas, do estímulo à reflexão e da 

reconstrução dessa narrativa ressignificada, entendendo o conflito não como o 

resultado de um antagonismo ou da violência, mas como um sentimento inato ao 

ser humano57.  

 

Mas BUSH e FOLGER (2006) advertem que a mediação pode, também, ser utilizada 

como instrumento de:  

 

 Justiça Social: organiza os indivíduos a partir de interesses comuns de modo a criar 

vínculos comunitários mais sólidos, o que gerará mais justiça social e dará novo 

sentido à participação na vida cívica.  

 

 Opressão: pode agravar os desequilíbrios de poder e abrir uma porta à coação e à 

manipulação do mais forte pelo mais fraco, sendo uma ameaça a certos grupos que 

se encontram em situação desvantajosa. 

                                                
57 GABBAY, Daniela (2011). No mesmo sentido SOUZA (2012): “Por fim, o modelo de proposição mais recente é o da mediação 

narrativa, descrito por John Winslade e Gerald Monk na obra Narrative Mediation: a new approach to conflict resolution publicado 

nos EUA em 2000 e ainda não vertida para o português. Neste modelo, o objetivo da mediação pode ser descrito, em apertada 
síntese, como reinterpretar/reconstruir a posição das partes em relação ao conflito, sendo que isso é feito através do 

questionamento de preconceitos socioculturais das partes, mediante intervenção ativa do mediador, que não é considerado 
“neutro” ou “objetivo”, mas sim deve também questionar seus próprios estereótipos e condicionamentos socioculturais durante 
os trabalhos (ALBERSTEIN 2007, p. 337). O modelo parece instrumental para l idar com qualquer tipo de conflito, embora seja 

mas útil em conflitos de maior grau de complexidade.” (P. 64)   
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Para evitar um uso equivocado e um efeito negativo e maléfico, como explicitado na 

letra (b) do parágrafo precedente, o respeito à individualidade e a voluntariedade são os 

principais eixos de sustentação da mediação.  

Outro elemento diferenciador da mediação e que a torna atrativa para as partes 

envolvidas é a confidencialidade, que protege as partes caso não cheguem a um consenso e 

abrange todas as informações produzidas no curso do procedimento58.  

Como o objetivo de aplicação da mediação pretendida neste Trabalho envolve a 

contratação, pelos entes públicos, de organizações da sociedade civil, partiu-se das três escolas 

– negociação assistida, mediação transformativa e mediação circular narrativa – como ponto de 

partida para a definição da que melhor se relaciona com a mediação como método, tanto na 

formalização do contrato, como na sua execução. 

Como acima já referido, a mediação transformativa visa transformar a relação entre os 

envolvidos, muito mais do que a solução definitiva de um conflito e a negociação assistida, que 

é utilizada desde a década de 70 como ferramenta de negociação, busca, essencialmente, que se 

chegue a um consenso. Já a mediação circular-narrativa é entendida como uma abordagem que 

procura tanto a melhora da relação entre os envolvidos como a própria solução do conflito entre 

eles, a partir da ressignificação desse relacionamento.   

A expectativa dos mediandos, em relação ao mediador, está justamente em quanto ele 

poderá contribuir para que os mediandos encontrem e satisfaçam seus próprios interesses e, do 

ponto de vista do mediador, sua contribuição será efetiva quando ele propiciar às partes a 

possibilidade de enxergar a questão controversa sob outros prismas, ampliando a possibilidade 

de solução, por meio de opções que as partes não haviam explorado antes.  

Para Mayer (2000)59, há quatro formas principais por meio das quais o mediador pode 

alterar a dinâmica do conflito:  

 Alterando a estrutura da interação entre as partes: isso acontece muitas vezes pelo 

simples fato do mediador estar presente à sessão, mas competirá ao mediador 

introduzir estratégias que permitam às partes se comunicarem de maneira adequada 

novamente, seja por meio de novas estratégias de interação, novas formas de se 

reunirem ou, até mesmo, nova configuração das negociações que serão efetivadas;  

 

 Trazendo às partes compromisso, visão e humanidade na interação: em muitas 

ocasiões, é o otimismo do mediador em relação à alteração da forma como as partes 

se comunicam e do que pode ser alterado, a partir de seu compromisso e de sua 

                                                
58 art. 2º., inciso VII da Lei 13.140/15, item (16) da Diretiva 2008/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21/05/2008.  
59 Mayer, Bernard. “The Dynamics of Conflict Resolution. – A practitioner´s guide”. Ed. Jossey Bass. 2000. p.194/195 
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compaixão e visão uma pela outra que traz a possibilidade das partes caminharem, 

juntas, para uma solução que atenda aos interesses de ambas; uma das técnicas para 

alcançar esse efeito é o “raport”. 

 

 Aportando habilidades e procedimentos/processos que organizem a discussão entre 

as partes e as ajudem a identificar interesses, problemas, opções, informações 

relevantes, todos elementos essenciais para que possam tomar decisões informadas, 

a partir de seus próprios interesses, e não apenas levando em conta suas posições; 

 

Enfatizando o comportamento ético e baseado em valores morais das partes envolvidas, 

o que afeta de maneira bastante importante a evolução das discussões e negociações que são 

levadas a efeito num processo de mediação, em razão da confiança, respeito e consideração 

desenvolvidos a partir desta abordagem.  

Leonard L. Riskin, citado por GABBAY (2011) e por SALES (2011), procurou 

estabelecer gradientes de atuação dos mediadores, a partir da complexidade dos conflitos e do 

público para os quais o resultado da mediação se dirige, partindo de uma posição mais dirigida 

– avaliativa – que aqui no Brasil se aproxima da atuação dos conciliadores, para uma posição 

de menor ingerência – facilitativa – na qual a neutralidade ou imparcialidade do mediador é 

mais extremada, conforme se pode verificar da imagem abaixo, o que também será considerado 

na análise da melhor abordagem para o estabelecimento da mediação, no âmbito deste trabalho:  

 

 

Figura 1: representação do critério de Riskim – versão da autora 
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No Brasil, a diferenciação sobre o profissional que atuará com as partes para o 

endereçamento do conflito é feita considerando-se o nível de interação deste com as partes, bem 

como o tipo de relacionamento das partes e o que determinou o conflito. Tem-se nítidas, além 

da negociação, que prescinde da ajuda de um profissional neutro para acontecer, e se realiza 

por desejo e através das próprias partes,  duas outras abordagens: conciliação e mediação.  

Enquanto a conciliação visa a composição de conflitos menos complexos, nos quais a 

relação entre as partes é de menor tempo/interação, como acontece nas situações envolvendo 

conflitos entre consumidor e prestador de serviços, a mediação deve ser entendida como um 

método autocompositivo voltado para relacionamentos mais intensos, e de maior 

complexidade.  

Interessante a abordagem que o Conselho Nacional de Justiça (“CNJ”) faz destas 

abordagens, porque de certa forma acaba por aproximar os conceitos daqueles trazidos acima, 

quando Riskin é mencionado. Com efeito, no âmbito do Manual de Conciliação e Mediação 

disponibilizado no Portal da Mediação60,  após fazer referência às inúmeras características que 

são ressaltadas por alguns autores para distinguir a mediação da conciliação, conclui-se, ao 

final, que essa distinção está, ou deveria ser, na visão do CNJ cada vez menos perceptível:  

A conciliação pode ser definida como um processo autocompositivo breve, no qual 
as partes ou os interessados são auxiliados por um terceiro, neutro ao conflito, ou por 

um painel de pessoas sem interesse na causa, por meio de técnicas adequadas, a chegar 

a uma solução ou a um acordo. Originalmente, estabeleciam-se diversos pontos de 

distinção entre a mediação e a conciliação, sugerindo-se que: i) a mediação visaria à 

“resolução do conflito” enquanto a conciliação buscaria apenas o acordo; ii) a 

mediação visaria à restauração da relação social subjacente ao caso enquanto a 

conciliação buscaria o fim do litígio; iii) a mediação partiria de uma abordagem de 

estímulo (ou facilitação) do entendimento enquanto a conciliação permitiria a 

sugestão de uma proposta de acordo pelo conciliador; iv) a mediação seria, em regra, 

mais demorada e envolveria diversas sessões enquanto a conciliação seria um 

processo mais breve com apenas uma sessão; v) a mediação seria voltada às pessoas 
e teria o cunho preponderantemente subjetivo enquanto a conciliação seria voltada 

aos fatos e direitos e com enfoque essencialmente objetivo; vi) a mediação seria 

confidencial enquanto a conciliação seria eminentemente pública; vii) a mediação 

seria prospectiva, com enfoque no futuro e em soluções, enquanto a conciliação seria 

com enfoque retrospectivo e voltado à culpa; viii) a mediação seria um processo em 

que os interessados encontram suas próprias soluções enquanto a conciliação seria um 

processo voltado a esclarecer aos litigantes pontos (fatos, direitos ou interesses) ainda 

não compreendidos por esses; ix) a mediação seria um processo com lastro 

multidisciplinar, envolvendo as mais distintas áreas como psicologia, administração, 

direito, matemática, comunicação, entre outros, enquanto a conciliação seria 

unidisciplinar (ou monodisciplinar) com base no direito.  
Merece destaque que as distinções acima apresentadas mostravam-se necessárias em 

razão da inexistência de uma abertura, por parte de órgãos públicos, para as críticas à 

forma com que se conduziam as conciliações até o início do século XXI. Com 

lançamento do Movimento pela Conciliação, pelo Conselho Nacional de Justiça, 

partiu-se da premissa de que um Poder Judiciário moderno não poderia permitir a 

condução de trabalhos sem técnica. Diante dessa abertura, passou-se a se defender 

                                                
60 Acessado pelo link http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/06/1818cc2847ca50273fd110eafdb8ed05.pdf, 

em 24.11.2017, às 12:30hs.  

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/06/1818cc2847ca50273fd110eafdb8ed05.pdf
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explicitamente a utilização de técnicas na conciliação. Com isso, as distinções entre 

mediação e conciliação passaram, progressivamente, a se reduzir. Atualmente, com 

base na política pública preconizada pelo Conselho Nacional de Justiça e consolidada 

em resoluções e publicações diversas, pode-se afirmar que a conciliação no Poder 

Judiciário busca: i) além do acordo, uma efetiva harmonização social das partes; ii) 

restaurar, dentro dos limites possíveis, a relação social das partes; iii) utilizar técnicas 

persuasivas, mas não impositivas ou coercitivas para se alcançarem soluções; iv) 

demorar suficientemente para que os interessados compreendam que o conciliador se 

importa com o caso e a solução encontrada; v) humanizar o processo de resolução de 

disputas; vi) preservar a intimidade dos interessados sempre que possível; vii) visar a 
uma solução construtiva para o conflito, com enfoque prospectivo para a relação dos 

envolvidos; viii) permitir que as partes sintam-se ouvidas; e ix) utilizar-se de técnicas 

multidisciplinares para permitir que se encontrem soluções satisfatórias no menor 

prazo possível.  

Nesse contexto, pode-se afirmar que a conciliação no século XX, na perspectiva do 

Poder Judiciário, possuía características muito distintas das já existentes em muitos 

tribunais brasileiros no século XXI e pretendidas em alguns outros que ainda não 

modernizaram suas práticas de capacitação e supervisão de conciliadores.  

Assim, pode-se afirmar que ainda existe distinção em relação à mediação, todavia, a 

conciliação atualmente é (ou ao menos deveria ser) um processo consensual breve, 

envolvendo contextos conflituosos menos complexos, no qual as partes ou os 
interessados são auxiliados por um terceiro, neutro à disputa, ou por um painel de 

pessoas sem interesse na causa, por meio de técnicas adequadas, a chegar a uma 

solução ou acordo. 

Assim, a utilização de técnicas adequadas na conciliação, como as ferramentas da 

mediação, pressupõe na essência que os profissionais não se afastem dos princípios 

norteadores dos métodos mediativos, dispostos no Código de Ética da Resolução 125 

de 29/11/2010, (p.36/37) 

  

Ainda que o objetivo deste Capítulo é, num primeiro momento, definir e contextualizar 

a mediação prévia (deal mediation), dando destaque aos incentivos que justificam a aplicação 

que está sendo proposta neste trabalho, importa ressaltar, desde logo, que o uso dessa 

abordagem certamente não excluirá, por parte dos envolvidos, outras que lhe pareçam mais 

adequadas e ou eficazes, em especial, a negociação.  

Após a conceituação da mediação prévia, far-se-á a análise das escolas de mediação 

mais difundidas, suas características e aplicabilidade, procurando definir, também, o estilo de 

mediador que melhor se adapta à difusão e utilização desse método. 

Apesar de não ser o foco principal deste trabalho, um reflexo esperado da utilização da 

mediação previamente à formalização do contrato, será possibilitar aos envolvidos que, mesmo 

no curso da execução contratual até a sua finalização e, posteriormente, nos momentos em que 

o conflito pode surgir de forma mais expressiva, como são os casos de repactuações ou análises 

das prestações de contas apresentadas pelas OSCs, a mediação possa ser utilizada, assim como 

outras abordagens não adversariais, como meio de solução do referido conflito.  

No item 2.1 será conceituada a mediação prévia e os incentivos para a sua utilização, 

inclusive considerando a realidade brasileira.  
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Nos itens 2.2 a 2.4 serão exploradas a Negociação Assistida do Programa de Negociação 

de Harvard, a Mediação Transformativa e a Mediação Circular-Narrativa, dando ênfase não só 

às suas características, mas, igualmente, à sua aplicabilidade, a partir de um contexto fático e 

de negócio. 

O último item do Capítulo procurará sintetizar os aprendizados e desde logo identificar 

os critérios, requisitos e condições para que a mediação como método de negociação em 

momento anterior à formalização dos contratos, venha a ser adotada no Brasil, a partir de uma 

das escolas de mediação já em uso, e levando em conta a experiência brasileira em curso e as 

indicações de mediação ao redor do mundo.  

 

2.1. DEAL MEDIATION  

 

PEPPET (2004)61, ao discorrer sobre a Deal Mediation, sugere o uso da mediação no 

momento anterior à formalização do contrato, como uma ferramenta a serviço da negociação. 

Pode-se sustentar, também, que tal utilização endereça, de certa forma, a questão da 

incompletude contratual. 

Há consenso entre os operadores do Direito de que não há contratos que estejam 

totalmente completos no momento de sua formalização, seja em função do alto custo de 

transação (negociação prévia das cláusulas), seja em razão do custo elevado do 

acompanhamento de sua posterior execução (negociação após o surgimento da situação não 

regulada). Por isso diz-se que essa incompletude dos contratos pode ser deliberada (ou 

voluntária)62 ou súbita (ou involuntária)63. 

Estando o contrato incompleto, caberá às partes ou negociar de maneira cooperativa a 

solução para uma situação não prevista no instrumento jurídico, quando essa ocorrer ou, com 

apoio na lei aplicável, pleitear a solução do conflito, mediante a análise do contrato, por meio 

da integração e/ou interpretação das cláusulas existentes, sendo esta última hipótese, em geral, 

adversarial (judicializada ou, na melhor das hipóteses, decidida através da utilização de 

arbitragem). Quando se planeja e negocia um determinado contrato, leva-se em conta, 

justamente, a contraposição entre os custos para negociar as cláusulas contratuais (ex-ante) e 

os custos da solução dos conflitos (ex-post).  

                                                
61 PEPPET, Scott R.” Contract Formation in Imperfect Markets: should we use mediators in Deals?”. Ohio State Journal on Dispute 

Resolution. 2004. Number 2, Volume 19, p. 285/367;   
62 Aquela que decorre da vontade das partes em não negociar e/ou inserir determinadas cláusulas no contrato 
63 Quando as partes só se dão conta da ausência daquele determinado comando após a ocorrência do fato que determinaria  a 

sua aplicação.  
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Importa apenas referir que, quando as partes decidem pleitear a solução do conflito pela 

via adversarial, delegam a um terceiro, não a possibilidade de mediá-las e leva-las ao 

equacionamento da questão, de acordo com seus próprios interesses, como é o objetivo da 

mediação, mas, sim, que esse terceiro decida quem, entre as partes, está com a razão sobre 

determinada questão que gerou o conflito, significando, para a outra parte, ter seu ponto de vista 

desconsiderado64. Por isso, diz-se que, em geral, a utilização desses expedientes gera uma 

sensação de ganha-perde, enquanto que na mediação a tentativa é de que se tenha a 

possibilidade do ganha-ganha.  

Enquanto para o Direito a incompletude dos contratos está associada exclusivamente à 

insuficiência do que as partes contrataram e, pois, às lacunas contratuais, para a Economia, essa 

incompletude abrange também não contemplar todos os ganhos que advirão da contratação, em 

todas as situações possíveis, assim como todos os riscos inerentes à referida contratação. E, 

vendo a questão da mediação sob a ótica da Economia, parece ainda mais recomendável a sua 

adoção.  

Segundo HOWELL e outros (2003)65, a incompletude dos contratos acontece porque:  

 

 O custo para negociar a inserção de certas cláusulas é muito alto e não há eficiência 

econômica em sua negociação e inserção; 

 

 Há condições que, se insertas no contrato, determinarão um incentivo às partes de 

recorrerem aos tribunais e não cumprirem as obrigações estabelecidas; 

 

 Há situações cuja possibilidade de ocorrência é pequena, não justificando a sua 

negociação e/ou inserção de regras a respeito no contrato; 

 

 A possibilidade de o tribunal emitir um julgamento que atenda aos interesses das 

partes, na interpretação de uma determinada cláusula, não é significativa; 

 

 As partes sempre poderão renegociar o contrato, se surgir alguma situação não 

prevista. 

 

                                                
64 OSTIA, Paulo Henrique Raiol (2014): “Considerando os custos de transação, satisfação com o resultado, consequências para 

a relação, tem-se que a reconciliação de interesses é a via menos custosa e que apresenta resultados mais satisfatórios para as 
partes. Em seguida vem a definição de quem está certo e, por fim, de quem é mais forte.” (p. 46) 
65 JACKSON, E. Howell. KAPLOW, Louis. SHAVELL, Steven M. VISCUSI, w. Kip. COPE, David. Analytical Methods for Lawyer. 

Harvard Law School. p.427-439  
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Na mesma linha, SZTJAN (2006)66 e CAMINHA e LIMA (2014)67 reconhecem que os 

custos de transação são responsáveis pela incompletude contratual. Em sentido complementar, 

reconhecendo que também os custos do acompanhamento da execução do contrato, assim como 

os custos do acesso ao Judiciário, são responsáveis pela incompletude contratual, filiam-se 

SCOTT e TRIANTIS (2005). 

E, referidos custos são conceituados por vários autores citados por CAMINHA e LIMA 

(2014)68 e incluem, entre outros, aqueles incorridos para a redação de instrumentos contratuais 

que reflitam as tratativas entre os agentes e disponham sobre os direitos, deveres e obrigações 

assumidos.  

Também são inerentes aos custos de transação as características dos negócios que estão 

sendo formalizados, a conduta das partes (racionalidade limitada ou oportunismo) e situações 

fora de controle, como mudanças sociais e econômicas que afetem a relação contratual que será 

estabelecida. 

Em alguns casos as partes, justamente porque têm interesse numa relação de longo 

prazo, optam, estrategicamente, no momento da negociação e formalização de um dado 

contrato, por deixar de negociar determinadas cláusulas, acreditando que a execução do contrato 

trará valorização da relação entre elas e interesse na manutenção dessa relação, possibilitando 

uma negociação futura mais qualificada. 

A determinação das cláusulas contratuais, a partir de uma negociação efetiva e mediada, 

pode determinar menor custo e maior eficiência, pois os envolvidos terão maior incentivo para 

executar o contrato do que discutir de maneira adversarial a solução para um determinado 

conflito, quando da execução do contrato, podendo se utilizar novamente da mediação.                  

Neste cenário se insere a deal mediation, cujo principal objetivo é ajudar as partes a 

entender os interesses que as levaram a essa contratação, identificar as oportunidades de ganho 

mútuo, maximizando os resultados possíveis do contrato, com uma equação econômica mais 

eficiente e a possibilidade de ter um contrato mais completo.  

A partir da formalização, oportuniza-se a manutenção do uso da mediação durante a 

execução do contrato, pois cria-se um canal de diálogo permanente e aberto que facilitará o 

encaminhamento dos possíveis conflitos que surjam, no curso da relação contratual. 

                                                
66 “A ideia de custo de transação é importante nos contratos empresariais, na maioria, de longa duração e de execução 

continuada, que se destinam a facilitar a organização da atividade; a manter estável a produção e a oferta de bens e serviços  
em mercados; à especialização de atividades; e, portanto, ao aumento das eficiências alocativa e produtiva.”  
67 “Um dos fatores que impulsionaram a teoria econômica dos contratos incompletos foram os custos de transação apresentados 

inicialmente no estudo formulado por Ronald Coase (1937).” 
68 Guerinoni (2007): “o tempo e a energia necessários à conseguir um acordo sobre um direito; mais especificamente se 

entenderia indicar o complexo de custos necessários para a negociação, a execução, e a finalização de um acordo.”  
     Bellantonio (2005): “compreendem todos os obstáculos que as partes devem enfrentar quando buscam estabelecer relações 

negociais no mercado” p. 59 
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O mediador trabalhará para mitigar a seleção adversa pelas partes, incentivando-as a 

trabalharem de forma colaborativa e produtiva. Se for necessário, as partes poderão se 

manifestar, em reuniões privadas e separadas, sobre seus reais interesses e preferências, de 

maneira a criar uma oportunidade de, posteriormente, construírem opções para situações que 

são pertinentes à contratação e que precisam ser delimitadas, da forma mais eficiente. 

Trazendo a questão para o âmbito da Administração Pública, como será melhor 

explorado na Parte II desse Trabalho, quando se enfrentará os desafios relativos à efetivação da 

deal mediation nas contratações definidas pela Lei 13.019/14, será importante que o Programa 

Piloto a ser sugerido considere que os entes públicos já têm procedimentos próprios que 

regulam as etapas da contratação, os quais deverão integrar a solução proposta.  

Como adverte MOREIRA NETO (2003), ao tratar das formas consensuais de ação 

administrativa:  

 

Complementa esta achega sobre o conteúdo participativo impulsionado da eficiência 

da ação do Estado, a exigência de uma forma adequada que possa disciplinar com 

fidelidade e segurança o processo de formação de vontade participativa, ou seja, a 
processualidade adequada como instrumento democrático. (p.144) 

 

Sabe-se que um contrato será eficiente, na visão de Pareto69, quando colocar as partes 

na melhor posição possível. A razão da atuação do mediador, proposta deste Trabalho, é levar 

as partes, coletivamente, ao contrato eficiente, segundo a visão de Pareto, considerando a 

assimetria das informações, as diferenças culturais, o desequilíbrio de poder, e as posturas 

adotadas, antes da intervenção do mediador, como estratégia assumida de negociação. 

PEPPET (2004), partindo de um texto clássico de Ronald J. Gilson70, ao examinar o 

valor que os advogados podem gerar na negociação e tangibilização de um determinado 

contrato, fixa as bases para a atuação do mediador como facilitador dessa negociação, ou 

atuando junto com os advogados e as partes, ou auxiliando apenas as partes a concluírem o 

negócio.  

Para o autor indicado acima, as barreiras que existem para a negociação de um acordo 

quando as partes estão em conflito se assemelham àquelas existentes na fase anterior à 

formalização do contrato. A estratégia das partes para chegar ao contrato 71 , procurando 

                                                
69 O princípio de Pareto foi cunhado por Vilfredo Pareto em 1906 e é também conhecido como regra 80-20, teoria A-B-C ou teoria 

do fator de escassez e em economia quer significar que uma situação econômica é ótima se não for possível melhorar a situação 
sem degradar a situação do outro agente econômico envolvido. 
70 “Value Creation by Business Lawyers: legal skills and asset pricing”. 94 Yale L. J. 239. (1984) 
71 Discorrendo sobre a relação da economia e os contratos, Sztjan (2006) enfatiza que os contratos visam assegurar a circulação 

de riqueza a partir de uma alocação não violenta de bens e sua transferência de forma lícita entre as partes, trazendo reflexo 

econômico em razão de aspectos como assimetria de informação, alocação de riscos e os custos de transação. (“in” SZTJAN, 
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defender suas posições para obter ganhos substanciais em relação à outra, podem gerar um custo 

de transação que, a partir da mediação na fase pré-contratual será menor, gerando como 

resultado um contrato cujo conteúdo será mais efetivamente executado pelos envolvidos72. 

Neste sentido, a busca por critérios objetivos e condições claras no contrato gera menor 

necessidade de produção de evidências ou provas numa disputa adversarial, e impulsiona as 

partes a buscar um acordo: 

 

Finally, the parties themselves may further reduce litigation costs by consente they 

can do so narrowly, by stipulating facts or agreeing to limited Discovery, or, more 

broadly, by settling the case altogether. Indeed, the perspective of settlement provides 

another illustration of how the concern with verification costs is misleading. 

Settlement is more likely, all other things equal, higher the anticipated litigation costs. 

For any given difference in the parties expectation regarding the likely judgment, the 

likehood of settlement increases, with the expected aggregate cost of trial. (p.17)73 

 

Deve-se considerar, no caso da não utilização da mediação na fase pré-contratual, que 

os contratos mais complexos e aqueles que terão longa vigência, podem não apresentar 

cláusulas que serão relevantes no curso da sua execução, por uma decisão estratégica das 

próprias partes de distribuir ex post o risco de que determinada situação ocorra e de ter de 

negociar novamente a sua solução, em função justamente do custo transacional que essa 

discussão poderá acarretar, o que poderá determinar, como acima já referido, a solução 

adversarial de referido conflito e, consequentemente, a necessidade de interpretar-se o contrato 

formalizado, com base nas normas a ele aplicáveis. 

AYRES E GERTNER (1989) 74  , a esse respeito, indicam a existência de normas 

cogentes, sobre as quais não caberá às partes transação e/ou negociação, como é o caso das 

normas relativas à boa fé objetiva, e de normas dispositivas, essas últimas aplicáveis nos casos 

de incompletude súbita, e que devem, em princípio, refletir o que as partes teriam indicado no 

contrato se tivessem sobre aquela determinada situação negociado.  

                                                
Rachel. Sociedades e Contratos Incompletos. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. V. 101, p. 171-

179. Jan-dez.2006) 
72 Obra citada na nota 37: “By a “transactional mediator”, I mean an impartial person or entity that intervenes in a transactional 

negotiation pre-closing to facilitate the creation of a durable and efficient contract.” (p.289), ou, em tradução livre “por “mediador 
transactional” eu me refiro a uma pessoa imparcial ou entidade que intervém em uma negociação que está em vias de ser 
fechada, para facilitar a criação de um contrato eficiente e durável."  

73 SCOTT, Robert. TRIANTIS, George.” Principles of Contract Design”. Agosto. 2005 – tradução livre: “Finalmente, as partes, por 

elas próprias podem reduzir de uma disputa judicial consentindo , estipulando  fatos ou concordando em limitar as descobertas , 
de maneira aberta, ou de forma mais limitada, ajustando caso a caso. De fato, a perspectiva de um acordo ilustra como a 
preocupação em levantar os custos que serão incorridos muma demanda é ignorada. Fazer um acordo é mais querido do que 

qualquer outra situação de igual, maior ou de antecipação das despesas judiciais. Para qualquer diferença de expectativas em 
relação a um possível julgamento do caso, a ideia de acordo fica ainda mais interessante, quando essa expectative é agregada 
ao custo do processo.” 
74 AYRES, Ian. GERTNER, Robert. Filling Gaps in Incomplete Contracts: An Economic Theory of Default Rules. Yale Law Scholl. 

1989 
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Com efeito, pode o Estado editar normas através das quais incentiva as partes a uma 

negociação prévia e anterior, com menor custo de transação (normas dispositivas) ou impondo 

às partes determinadas condutas (normas cogentes), quando não haverá estímulo à sua 

negociação prévia, mas as partes, por outro lado, não terão nenhum impacto ou efeito adverso 

se a situação prevista na norma, de fato, ocorrer. 

Diz-se, por isso, que as normas cogentes, pela sua própria natureza, têm a função de 

proteger as partes envolvidas na contratação, assim como terceiros que podem ser afetados pela 

ocorrência do evento, ainda que não estejam diretamente vinculados pelo contrato a ser 

formalizado, para que não haja deterioração social, em função das externalidades produzidas. 

Já as normas dispositivas serão utilizadas desde que não haja consenso prévio entre as 

partes sobre a solução a ser aplicada no caso da ocorrência de determinado evento. Importante 

notar que, nesse caso, as partes podem, inclusive, prever, antecipadamente, uma solução diversa 

para a mesma situação, com um custo de transação razoável. 

PEPPET (2004), dando sustentação à ideia de deal mediation usa os argumentos 

relacionados acima, dando evidência à visão consequencialista do contrato75, em contraposição 

à análise clássica.  

Na mesma linha, AYRES E GERTNER (1989) enfatizam que a negociação de uma 

cláusula só será eficiente e justificável para as partes quando o custo para negociá-la for menor 

do que o custo para os tribunais a fixarem. É, pois, a vontade das partes que determina o valor 

da utilidade do que foi negociado no contrato, sempre visando o bem-estar social.    

SCOTT & TRIANTIS (2005) completam: 

  

In other words, the procedural provisions may increase the incentive bang for the 
enforcement buck (or lower the enforcement buck per bang). The ability of the parties 

to effect such improvement has further repercussions in our analysis. If the parties 

reduce the back-end cost per incentive effect, they should them substitute more back-

end for front-end contracting investiment. This substitution leads to further reduction 

in the cost per incentive effect, and allows the parties to achieve even more efficient 

contract incentive. (p.44)76 

 

Em conclusão, seja para que se possa relegar as questões adversariais apenas às 

situações em que a complexidade ou a controvérsia não possa ser solucionada mediante o 

                                                
75 CAMINHA, Uinie. LIMA, Juliana Cardoso. Contato Incompleto: uma perspectiva entre Direito e Economia para contratos de 

longo termo. Revista Direito GV, 19, p. 155/200. jan-junh/2014 
76 Tradução livre: “Em outras palavras, as previsões sobre determinados procedimentos podem aumentar os incentivos de que 
haja um cumprimento eficiente do contrato (ou diminuir a possibilidade de  um cumprimento com maior custo). A habilidade das 

partes de negociar essas previsões dependerá das análises feitas pelas partes em relação à repercussão desse custo Se as 
partes reduzirem o custo final de transação, em razão dos incentivos de cumprimento negociados, eles substituirão esse custo 
por um investimento maior no momento da contratação. Essa substituição pode gerar reduções do custo de transação  e permitir 

às partes obter maior eficiência nos incentivos contratuais.” 
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diálogo entre as partes, seja para que os contratos possam ser, de fato, formalizados através de 

decisões bem formadas e conscientes, com a maior completude possível, segundo o princípio 

de Pareto, reequilibrando poderes que no início da contratação nitidamente são desiguais, 

assinalando às partes os interesses que determinam a contratação, antes de suas próprias 

posições, admitidas a partir da assimetria de informações de que dispõem, a proposta do uso da 

mediação como método de negociação prévia, por meio de um canal de diálogo permanente e 

fecundo parece-me caminho sem volta. 

No cenário fático e político já referido no Capítulo 1, a introdução da mediação como 

método de negociação prévia à formalização dos contratos poderá, em primeiro lugar, mitigar 

os efeitos do desequilíbrio de poder, da administração pública em relação às organizações da 

sociedade civil, permitindo que haja equilíbrio entre obrigações e contrapartidas, com o 

alinhamento das expectativas, metas e resultados que são esperados em razão dessa cooperação. 

Para além dessa medida, a possibilidade de diálogo permanente entre os envolvidos, permitindo 

que possam tratar das questões relativas à execução contratual, capazes de trazerem 

dificuldades na obtenção dos resultados fixados, devido à ineficiência da própria administração, 

ou em razão de fato que ocorra e que está fora do controle das partes, permitindo que sejam 

realocados recursos, transferidas atividades ou ações, reorganizadas estratégias, certamente 

contribuirá para dar efetividade a direitos garantidos aos cidadãos beneficiados por essa 

contratação, com menor custo para o Estado. Finalmente, a manutenção desse diálogo e a 

possibilidade de lançar mão da mediação em momentos de grande tensão, como na análise das 

prestações de contas e/ou dos resultados das pesquisas de satisfação que serão realizadas, 

também recomenda o uso dessa abordagem nas parcerias que vierem a ser formalizadas sob a 

égide da Lei 13.019/14.   

Na visão de MOREIRA NETO (2003): 

 

(...) o procedimento passa a ser, por via de regra, a nova e dinâmica forma de dar 

legitimação democrática imediata à ação administrativa, sem intermediação política 

ou com um mínimo indispensável de atuação dos órgãos legislativos, e, do mesmo 

modo, através do procedimento, a abertura à participação de interessados, conduzindo 

à tomada de decisões não apenas casuísticas, mas as gerais, nesta hipótese, com a 
produção de regras igualadoras com aplicação a todos os que se encontrem nas 

mesmas circunstâncias reguladas. (p.136/137) 

 

No âmbito da Administração Pública, o programa piloto poderá trabalhar o uso de 

audiências públicas e/ou consultas públicas, nas quais participarão os encarregados pelos entes 

públicos de conduzir o processo de contratação, e todos os interessados naquela atividade, 
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projeto ou programa, para que possam, com a ajuda de um mediador, definir as regras que 

comporão o procedimento de chamamento público, de maneira a que a maioria se sinta 

contemplada e apta a participar em condições igualitárias, transparentes, conhecidas e aceitas 

desde o seu início. Outro expediente possível, que será oportunamente abordado, é a 

formalização de um termo de ajuste de conduta – TAC – nas situações em que houver 

manifestação de interesse público pela organização da sociedade civil interessada no 

desenvolvimento de atividade e/ou programa, para que os envolvidos possam definir as regras 

como será efetivado o procedimento de mediação. 

 Como deverá ser incluída no edital de chamamento público a minuta do acordo que 

será formalizado, será durante as audiências, consultas ou no âmbito do próprio TAC que se 

desenvolverão as negociações visando o equacionamento de questões relacionadas à própria 

execução da parceria, e que poderão ser antecipadamente negociadas e incluídas como 

condições de sua formalização. Toda essa dinâmica será melhor discutida na Parte II deste 

Trabalho, quando serão endereçados os desafios e oportunidades discutidas nesta Parte I.   

Fato é que os métodos alternativos de solução de conflito não são novos no Brasil, 

inclusive no âmbito da Administração Pública, que já admitiu em todos os seus níveis (federal, 

estadual e municipal) iniciativas de conciliação, mediação e arbitragem, com relativo sucesso, 

para casos nos quais os conflitos já estão instaurados e precisam ser endereçados. 

 Permitir a realização da mediação na fase pré-contratual além de estar em linha com a 

prática mais moderna e recomendada do ponto de vista internacional, significaria um avanço 

em relação às práticas já adotadas, contribuindo para a mitigação do risco de elevação dos 

conflitos e para atingimento da eficiência econômica, tão necessárias nestes tempos de 

desaceleração econômica e grave crise financeira.   

 

2.2. A NEGOCIAÇÃO ASSISTIDA 

 

A Negociação Assistida tem entre os seus maiores expoentes os doutrinadores Roger 

Fisher, Willian Ury e Bruce Patton, sendo a obra mais conhecida sobre o tema: “Como chegar 

ao Sim – Negociação de Acordos sem Concessões”, no Brasil editado pela Editora Imago, em 

2005. Definem os autores citados:  

 

A negociação é um meio básico de conseguir o que se quer de outrem. É uma 

comunicação bidirecional concebida para chegar a um acordo, quando você e o outro 

lado têm alguns interesses em comum e outros opostos. (p.15) 
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O propósito do mediador, nesse modelo de mediação, é auxiliar as partes a tomar 

decisões sobre as opções que vislumbram, para o endereçamento da controvérsia, por meio de 

uma decisão bem informada. Para tanto, não pode o mediador impor ou forçar as partes a um 

acordo que lhe pareça mais adequado: 

 

Consiste em decidir as questões a partir de seus méritos, e não através de um processo 

de regateio centrado no que cada lado se diz disposto a fazer e a não fazer. Ele sugere 

que você procure benefícios mútuos sempre que possível e que, quando seus 

interesses entrarem em conflito, você insista em que o resultado se baseie em padrões 
justos, independentes da vontade de qualquer das partes. O método da negociação 

baseada em princípios é rigoroso quanto aos méritos e brando com as pessoas. (p.16)77 

 

Quanto mais forem aplicados padrões de imparcialidade, eficiência ou mérito científico 

à questão (conflito), maior será a possibilidade de uma solução final, considerada justa e sensata 

pelas partes. Por isso, os critérios objetivos para analisar as opções precisam independer da 

vontade de qualquer dos lados e serem legítimos e práticos, aplicáveis independentemente de 

qualquer das partes. 

Os doutrinadores citados no início dessa seção, a respeito desses critérios, enfatizam:  

 

Qualquer método de negociação pode ser julgado imparcialmente por três critérios: 

deve produzir um acordo sensato, se houver possibilidade de acordo; deve ser 

eficiente; e deve aprimorar, ou pelo menos, não prejudicar o relacionamento entre as 

partes. (Um acordo sensato pode ser definido como aquele que atende aos interesses 

legítimos de cada uma das partes na medida do possível, resolve imparcialmente os 

interesses conflitantes, é duradouro e leva em conta os interesses da comunidade.) 

(p.22) 

 

A opção ou a oferta não pode, por isso, ser uma supresa para cada uma das partes. Deve 

ser o produto natural da discussão entre elas, satisfazendo todos os envolvidos. Por isso, a boa 

comunicação é fonte significativa do poder de uma negociação efetiva. Ouvir com atenção pode 

aumentar o poder de uma negociação, pois oferece informações a respeito dos interesses de um 

lado e de outro, bem como propicia às partes avaliar as suas alternativas possíveis e a 

perspectiva de efetivá-las.  

Neste sentido, importa diferenciar a análise de alternativas e a análise de opções: na 

construção e análise das opções, a atuação das partes envolvidas é indispensável, sendo as 

                                                
77 Fisher, Roger; Ury, William; Patton, Bruce. Como Chegar ao Sim – A Negociação de Acordos sem Concessões. Imago. 2ª. 

Edição Revisada e Ampliada, 2005 
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alternativas pensadas e consideradas a partir daquilo que apenas uma das partes poderá fazer 

para endereçar a controvérsia. Quando é possível estimar-se ou valorar-se a controvérsia, uma 

análise possível é valorar cada uma das opções, deduzir o custo que será incorrido para 

operacionalizá-la de modo a tangibilizar o resultado final de cada opção. 

Ponto alto neste tipo de abordagem é pensar na melhor alternativa à negociação de 

um acordo, traduzida para o português como MAANA – em inglês é BATNA (“best alternative 

to a negotiated agreement”). Essa estratégia protege qualquer das partes de aceitar termos que 

lhe sejam desfavoráveis ou rejeitar outros que seriam interessantes de aceitar. Em outros termos, 

ela afasta as partes daquilo que se convencionou chamar de seleção adversa. Para explorar essa 

estratégia, devem-se considerar três operações/atividades: 

 

 Providenciar uma lista de providências que a parte deve tomar se não chegar a um 

acordo; 

 

 Aperfeiçoar as ideias de endereçamento do conflito e transformá-las em ofertas 

práticas para a outra parte; 

 

 Escolher provisoriamente a opção (ou oferta) que parece ser a melhor para a parte. 

 

 A partir da MAANA, pode-se, também, explorar a WATNA – worst alternative to a 

negotiated agreement, que numa tradução livre significa a pior alternativa se não houver a 

negociação de um acordo - e a PATNA – probable alternative to a negotiated agreement, que 

em uma tradução livre significa a provável alterantiva a ser negociada num acordo.  

Uma das formas de mensurar as opções apresentadas na negociação é utilização da 

árvore de riscos, na qual cada uma das opções pensadas pelas partes é descrita a partir de seus 

pontos chaves e as múltiplas projeções dos variados resultados possíveis. Os resultados finais 

devem ser estimados em percentual ou probabilidade de ocorrência. A partir desse quadro, o 

mediador auxilia as partes a limitar o número de decisões a serem tomadas, reduzindo a 

incerteza de cada decisão e impedindo que os envolvidos se fechem em suas posições (“técnica 

do texto único”). 

Com uma análise objetiva, o mediador garante o foco das partes nos fundamentos para 

a solução da controvérsia, introduzindo interesses comuns para contrabalancear os divergentes, 

transferindo as partes de uma negociação posicional (antagônica) para uma negociação 
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integrativa (as partes trabalham juntas pelo interesse comum, na construção de uma solução) e 

viabilizando a apresentação de propostas/opções sinérgicas.  

Como o mediador tem credibilidade, consegue, em reuniões em separado (caucus), 

baixar as barreiras cognitivas de cada uma das partes, fazendo com que exponham as suas 

fraquezas em relação às posições jurídicas assumidas, e passem a fazer uma análise de risco 

(custo/benefício) mais realista.  

Uma das críticas mais severas à mediação assistida (facilitativa) é que ela não endereça 

as emoções e sentimentos das partes envolvidas, trabalhando apenas uma solução racional, 

baseada nos interesses comuns, sem considerar o contexto que levou à situação de conflito. 

Contudo, os autores citados no inicio desse item tem uma posição diferente acerca dos 

resultados produzidos a partir da negociação de Harvard: 

 

Achamos que, além de prover um método abrangente para você conseguir o que quer 

em negociação, a negociação baseada em princípios pode ajudar a tornar o mundo um 

lugar melhor. Promove a compreensão entre as pessoas, quer sejam pai e filho, quer 

empregado e empregador, quer árabe ou israelense. Concentrar-se em interesses e 

opções criativas ajuda a aumentar a satisfação e minimizar o desperdício. Confiar nos 
padrões de justiça e procurar atender aos interesses de ambas as partes ajuda a 

produzir acordos duradouros, a estabelecer bons precedentes, e a construir relações 

estáveis. Quanto mais um método de soluções de problemas se torna a norma para 

lidar com as diferenças entre os indivíduos e nações, mais baixos serão os custos de 

conflito. E além dos benefícios sociais, o uso dessa abordagem atende aos valores de 

solicitude e justiça de maneira a nos satisfazer pessoalmente. (P. 168)  

 

Em apertada síntese, está descrita a Negociação Assistida. Uma abordagem sobre a sua 

aplicabilidade no caso do programa piloto de mediação objeto deste Trabalho será vista no item 

2.5 desse Capítulo.  

 

2.3 MEDIAÇÃO TRANSFORMATIVA 

 

Essa abordagem trabalha com as pessoas e não com os casos que as levam ao 

procedimento. Acolhe as pessoas em suas habilidades e limitações, promovendo o seu 

fortalecimento como indivíduos, titulares de direitos e deveres. Por isso, é fundamental nessa 

escola de mediação a existência da boa-fé e da colaboração, princípios consagrados pela 

legislação vigente. O mediador deve permitir às partes ter clareza sobre os objetivos, os recursos 

disponíveis e necessários, as opções disponíveis e o custo e o benefício de cada opção em 

relação àquela que fizerem, bem como sobre as preferências de cada parte, tornando-as mais 

conscientes para as suas escolhas (“skill-based empowerment”). Permite-se, assim, às partes 
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manter o controle sobre o processo e sobre a substância das discussões. O mediador “segue” as 

partes e não “conduz” as partes.  

Segundo BUSH e FOLGER (2004), a negociação de Harvard não busca o 

empoderamento e o reconhecimento das partes porque ignora os problemas de relacionamento 

existentes em favor dos interesses concretos que envolvem as partes.  

Folger, citado por Gouvêa Neto78:  

 

Vê o conflito como uma crise de interação entre as pessoas e a mediação como uma 

oportunidade de transformação das relações através da revalorização das pessoas, do 

empoderamento e do reconhecimento recíproco.  

 

Por isso, na visão de Folger, quando o mediador atua de forma mais diretiva, como 

acontece na Negociação de Harvard e nas mediações onde o mediador, preponderantemente, 

age de maneira avaliativa, faz com que as partes percam a sua autodeterminação e isso acaba 

por desvirtuar o objetivo e a razão de existir da mediação.    

Para BUSH e FOLGER (2004) o mediador que se utiliza das técnicas da mediação 

transformativa deve observar e manter:  

 

 Convite às partes, na abertura do procedimento, ao reconhecimento e ao 

empoderamento; 

 

 Indicação às partes de sua responsabilidade pelos resultados que poderão ser 

alcançados; 

 

 Isenção de julgamentos sobre a visão e sobre a decisão de cada uma das partes; 

 

 Uma visão otimista dos motivos e da competência das partes; 

 

 Se aberto e responsivo às emoções das partes e a sua expressão pelas partes; 

 

 Se aberto e explorar as incertezas das partes; 

 

 Se focado no que está acontecendo, em todo o procedimento da mediação e em cada 

sessão; 

                                                
78 Gouvêa Neto, Flavio de Freitas. “A promessa de mediação segundo Folger”. Acessado pelo link https// freitasgouvea -

jusbrasil.com.br/artigos/400884425/a-promessa-da-mediação-segundo-folger em 05/03/2017, às 13:54hs. 
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 Se responsivo às declarações passadas das partes; 

 

 Se consciente de que a mediação é uma das intervenções possíveis, com uma 

consequência de longo prazo nas interações quando ocorrerem os conflitos; 

 

 Se em busca, não do acordo como indicador do sucesso, mas do reconhecimento e 

do empoderamento das partes envolvidas.  

 

O empoderamento ou revalorização permite às partes definir os conflitos e procurar as 

soluções por si próprias. Traz a possibilidade de cada parte tomar a melhor decisão para o 

conflito, colocando a responsabilidade pelos resultados na própria parte e não no mediador. Ele 

pode se materializar de algumas formas:  

 

 Habilidades das partes; (suas forças) 

 

 Determinação dos recursos disponíveis e dos necessários; 

 

 Tomada da decisão (autodeterminação); 

 

 Definição de alternativas e opções; 

 

 Determinação de metas a serem perseguidas79.  

 

 O reconhecimento permite a cada uma das partes ver e entender o ponto de vista da 

outra e como define o problema, a partir desta perspectiva, buscar solucioná-lo, mesmo que as 

visões sobre o problema não sejam as mesmas. Pode haver reconhecimento de si e do outro, do 

pensamento, reconhecimento oral (verbal), ou por meio de atos de cada uma das partes. Essa 

estratégia pode pavimentar um acordo futuro, mas o acordo será um efeito secundário nesse 

processo de mediação80. 

                                                
79 “Desde el sentido de la revalorización, debe aclararse que es independiente de cualquier resultado particular de la mediación . 

Si una parte há aprovechado la oportunidad para recomponerse, examinar las alternativas, reflexionar y decidi r acerca de cierto 

curso de acción, há habido revalorización al margen del resultado.” Cuja tradução libre é “o sentido da revalorização debe ficar 
claro que independe de qualquer resultado particular da mediação. Se uma parte aproveitar a oportunidade para se recompor, 
examinar as alternativas, refletir e decidir sobre o acerto de sua ação, a revalorização haverá ocorrido, à margen do resultado”. 

Bush, Robert A Baruch; Folger, Joseph P. “La Promesa de Mediacion”. Buenos Aires. Granica. 2006. p.138  
80  “Transformative Mediation”, SPRANGLER, Brad. October, 2003 – acessado pelo link 

www.uct.ac.a/usr/discho/transformative_mediation.docx, em 10/03/2017, às 21:16hs.  

http://www.uct.ac.a/usr/discho/transformative_mediation.docx,%20em%2010/03/2017
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O mediador, nesse modelo de mediação, busca transformar a relação entre as partes e 

concentra seus esforços e energia em propiciar às partes a possibilidade de não só definir 

questões a serem tratadas, mas, também, em que condições pretendem endereça-las, 

encontrando soluções autênticas para problemas reais: 

  

En resumen, solo si cambiamos a la gente podremos tener un mundo mejor. En este 
sentido, la meta de la transformación es la más importante porque conlleva a las 

restantes metas. (....) Puede afirmar se no solo que la meta de la transformación posue 

una importancia original, además, es una meta que solo puede alcanzarse gracias al 

proceso mediador.”81 

 

 Por ser uma oportunidade de crescimento e fortalecimento da relação entre as partes, o 

conflito permite, também, o fortalecimento individual e a compreensão das fraquezas e riquezas 

necessárias para uma escolha consciente e intencional, experimentando e expressando o 

interesse e consideração de uma parte pela outra (compaixão), integrando-os. 

Como o conflito apresenta, em geral, um desafio, uma dificuldade, ou uma adversidade 

que precisa ser endereçada, a prática da mediação deve ser desenvolvida e conduzida de modo 

a promover a transformação social:  

 

En un nivel más profundo, el concepto de que la promoción del crecimiento moral 

debe ser el objetivo principal de los procesos sociales del tipo de la mediación, 

descansa en la creencia – baseada en lo que podemos denominar una vision relacional 

de la vida humana – en que la fuerza compasiva (la madureza moral) incluye una 

bondad intrinseca inherente a los seres humanos. Poner de relieve esa bondad es en si 

misma una actividad humana de suprema importancia, porque es el modo más seguro, 
y quizás el único, de obtener una sociedad realmente decente, y porque incluye y 

expresa lo más excelso de lo mejor que existe en nosotros como seres humanos. 

(p.132/13382) 

 

A partir da experiência com a mediação transformativa, e como efeito decorrente dela, 

as partes poderão enfrentar outras situações de conflito, com mais capacidade e disposição de 

endereçá-las, de uma forma menos defensiva, mais respeitosa e com mais empatia. Estarão mais 

aptas a serem menos severas com a outra parte, conceder o benefício da dúvida, mostrar-se mais 

tolerantes. 

                                                
81 Bush, Robert A Baruch; Folger, Joseph P. “La Promesa de Mediacion”. Buenos Aires. Granica. 2006. p.61, cuja tradução livre 

é “em resumo, só se mudarmos as pessoas teremos um mundo melhor. Neste sentido, a meta da transformação é a meta mais 

importante porque leva às demais metas. Pode-se afirmar que a meta da transformação possui uma importância original e só 
através do processo da mediação é que pode ser alcançada.”    
82Ob. Citada acima, em tradução livre: “ em um nível mais profundo, o conceito da promoção do crescimento moral deve ser o 

objetivo principal dos processos sociais como é o processo da mediação, que se baseia na crença – que podemos denominar 

de visão relacional da vida humana – e na qual a força compassiva (maturidade moral) inclui a bondade intrínseca e inerente 
aos seres humanos. Colocar em relevo essa bondade em si mesma é uma atividade de vital importância porque é o modo mais 
seguro, e talvez o único, de obter uma sociedade realmente decente, porque inclui e expressa o melhor que existe em nós como 

seres humanos.”. 
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Os autores citados83 sugerem, para aferir se uma mediação transformativa atingiu o seu 

objetivo, que sejam verificados os seguintes indicadores: 

 

 Consciência das partes sobre a revalorização (empoderamento) nos moldes acima 

já explicitados;  

 

 Clareza das partes sobre as opções e alternativas existentes, tomando decisões 

informadas, livres e pensadas;  

 

 Manifestação pelas partes do reconhecimento, em uma das formas acima indicadas.  

 

No item 2.5 abaixo também essa escola de mediação será avaliada, como alternativa 

para o programa piloto de mediação que é objeto deste Trabalho.  

 

2.4 MEDIAÇÃO CIRCULAR-NARRATIVA 

 

A mediação circular-narrativa tem como escopo, assim como acontece na mediação 

transformativa, a transformação da relação entre as partes, mas, essencialmente, visando que 

elas se componham, convergindo seu discurso para um entendimento final, um acordo. 

O conflito é trabalhado de maneira circular, por meio da narrativa das partes e a atuação 

do mediador, que intervém de maneira a maximizar as diferenças apresentadas nas histórias 

contadas, exacerbando a posição que cada um dos envolvidos possui no início do procedimento 

de mediação. Com essa consciência, as partes são convidadas a refletir sobre o conflito e 

reconstituir suas narrativas sob uma perspectiva de pacificação, procurando a convergência dos 

seus interesses, abandonando a posição que as levou ao conflito.  

Essa abordagem considera a realidade como uma construção individual e reconhece que 

as pessoas são a síntese de sua interação com o ambiente onde estão inseridas, trazendo em suas 

narrativas, mais do que a tradução de um determinado fato, a sua percepção a partir de si 

próprios e como representantes de uma determinada rede social a que pertencem.  Por isso é 

que se busca fomentar a reflexão, para ressignificação e, consequentemente, a busca para uma 

maior interação, que soluciona o conflito.  

                                                
83 Bush, Robert A Baruch; Folger, Joseph P. “La Promesa de Mediacion”. Buenos Aires. Granica. 2006. p.148  
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Nesse tipo de abordagem, a narrativa é parte central, e alguns profissionais consideram 

e se apoiam nas Constelações Sistêmicas, de Bert Hellinger 84 , que consideram a 

interdependência das pessoas e a necessidade de uma comunicação efetiva, com a criação de 

um discurso convergente, para a solução de um conflito que é inato a cada pessoa, e que pode 

ser potencializado, não por um antagonismo ou agressividade, mas por uma disposição natural 

a partir de determinados fatos e ambientes.  

Há um trabalho de autoconhecimento que tem como resultado esperado a diminuição 

do estado de beligerância para o estado colaborativo, alcançando, por isso, ambiência para o 

acordo entre os envolvidos.  

De toda maneira, assim como acontece no modelo de Mediação Transformativa, nesse 

tipo de abordagem, haverá uma mudança significativa no comportamento dos envolvidos, não 

só entre si, mas consigo próprio.   

No item seguinte será melhor avaliado o cabimento desta abordagem no uso da 

mediação como pretendido neste trabalho.  

 

2.5 CONCLUSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE MEDIAÇÃO NA FASE PRÉ-

CONTRATUAL: ESCOLHA DA ABORDAGEM MAIS ADEQUADA  

  

Em primeiro lugar importa destacar que, como acentua PEPPET (2004)85, as análises 

feitas nesse Capítulo foram de duas ordens: a primeira, relativa ao cabimento da mediação 

prévia e o reflexo que essa escolha poderá determinar no curso da execução do contrato e sua 

finalização, a partir de sua conceituação; e uma segunda abordagem, pertinente à escola de 

mediação, ou ao estilo do mediador que poderá atuar no programa piloto de mediação que será 

proposto neste Trabalho. 

                                                
84 Informações disponíveis no site http://www2.hellinger.com/br/pagina/bert-hellinger/a-nova-constelacao-familiar/ acessado 

em 16/04/2017, às 12:14hs.  
85 Nota 17, p.289 da obra já referida: “My use of the term differs from those who have used the term “transactional mediation” to 

refer to the mediation of litigation in a discrete, problem solving manner. They contrast this approach to their more favored  
“transformative” or relationship-oriented approach. See, e.g., Robert A. Baruch Bush, Handling workplace conflict: why 
transformative mediation? 18 HOFSTRA LAB & EMP. L.J. 367, 368-69 (2001) (distinguishing between “transactional model” (or 

problem-solving model) and “transformative model”, and reviewing literature on mediation). When I use the term “transactional 
mediation”, I am not referring to the mediator´s style or approach but instead to the substantive context in which the mediat ion 
takes place- the transactional context as opposed to litigation.”, ou, na tradução livre “ meu uso do termo difere do uso que outros 

têm feito de “mediação transactional” para referir-se à mediação que tem potencial de litígio discrete, como uma maneira de 
solucionar problemas. Eles contrastam com a abordagem mais favorável da transformação ou da abordagem circular narrative. 
Veja, por exemplo, Robert A. Baruch Bush, “enfrentando conflitos no lugar onde se trabalha: porque a mediação transformativa)  

18 HOFSTRA LAB & EMP L.J. 367, 368-69 (2001) (distinção entre modelo transacional (ou modelo de solução de problemas) e 
o modelo transformativo e revisão da literatura sobre mediação. Quando eu uso o termo mediação transacional, eu não estou 
me referindo ao estilo do mediador ou ao tipo de abordagem, mas ao contexto substantivo no qual a mediação será efetivada – 

contexto transacional em oposição ao contexto adversarial.” 

http://www2.hellinger.com/br/pagina/bert-hellinger/a-nova-constelacao-familiar/
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No que tange à primeira abordagem, conclui-se que a mediação, com vistas a mitigar os 

custos de transação, nas situações em que há assimetria de informações e dificuldade na 

alocação de riscos, em razão do poder de negociação em jogo, é plenamente aplicável. 

Com efeito, a mediação tem sido utilizada como método adequado de solução de 

conflitos após o conflito já estar estabelecido e, especialmente no Brasil, depois de sua 

judicialização. No entanto, como já ficou demonstrado no item 2.1. deste Capítulo, por conduzir 

as partes a uma responsabilização pelo resultado, viabilizando a construção de um canal de 

comunicação permanente e eficiente, a mediação poderá ser utilizada, também, como uma 

ferramenta indutora do trabalho colaborativo das partes, para o estabelecimento de regras 

contratuais claras que possam, de alguma forma, permitir o endereçamento de conflitos latentes 

e a construção de mecanismos que serão acionados durante a execução do contrato pelas partes, 

com minimização de conflitos e, caso existentes, a disposição das partes em trata-los de maneira 

colaborativa, com prevalência dos interesses e não das posições que forem adotadas. 

No Capítulo 4 deste trabalho será melhor avaliada a aderência dessa estratégia no âmbito 

público, considerando os aspectos específicos das contratações determinadas pela Lei 

13.019/14, assim como no Capítulo 6 a replicabilidade dessa estratégia para outros contratos, 

envolvendo apenas entes privados, e outras esferas de contratações envolvendo entes públicos 

e iniciativa privada. 

O que merece destaque, nesta parte, é que o ponto de partida dessa utilização será o viés 

econômico, na forma como enfatizado no item 2.1. acima, e, mais especificamente, o 

desequilíbrio de poder entre os envolvidos, a assimetria de informações e a alocação dos riscos 

que cada contratação determinará, pois esses elementos são centrais para fixação dos custos de 

transação e a verificação da plausibilidade de utilização da mediação como método da 

negociação e antes da formalização dos contratos e durante a sua execução, em contraposição 

aos custos que, no futuro, se houver a solução adversarial dos conflitos, serão incorridos pelas 

partes. 

HOWELL e Outros (2003), referenciados no item 2.1 acima, indicam que os incentivos 

para as partes litigarem serão diferentemente admitidos a partir dos custos que serão fixados 

para promoção de uma ação judicial, no caso da existência de um conflito. Desse modo, sugere 

ser possível dar às partes outros incentivos para a utilização de meios alternativos para a gestão 

de conflitos, como a mediação. Mas a renegociação dos contratos, como advertem os autores, 

também gera custos de transação, o que corrobora a posição adotada por PEPPET (2004) de 

que a deal mediation é a ferramenta que determinará maior eficiência na contratação, com o 

menor custo de transação. 



62 

 

Por meio da deal mediation, será possível tratar dos problemas advindos do desnível de 

poder e da assimetria de informação, tornando mais equilibrada a relação entre as partes, e 

endereçando, assim, um dos problemas trazidos por AYRES E GERTNER (1989) como 

determinante da incompletude contratual, qual seja, a estratégia oportunista, viabilizando uma 

abordagem diferente, e talvez mais eficiente do que aquela sugerida por referidos autores.  

Será resultado secundário, esperado e buscado no uso da mediação, o diálogo 

permanente entre as partes, e a possibilidade dessas utilizarem esse método para a solução de 

qualquer controvérsia ou conflito que surja no curso da execução contratual ou mesmo após a 

sua finalização, de maneira célere e mais econômica, e com maior eficiência e efetividade. 

Sobre o tema assimetria de informação releva esclarecer que o custo para a obtenção, 

análise e utilização de uma determinada informação é considerado pelas partes, quando da 

formalização de um contrato, uma vez que esta não é detida de forma igual e suficiente por 

todos os envolvidos na negociação86 .  

As partes, ao negociar, utilizam o que se denomina de racionalidade limitada (ou 

bounded rationality), ou seja, tomam as decisões que entendem ser satisfatórias sobre as 

questões debatidas, a partir do conjunto de informações de que dispõem, considerando o esforço 

para a obtenção de informações mais qualificadas, e que pode tornar excessivo o custo de 

transação87. 

Um dos aspectos negativos da assimetria de informação é a conduta oportunista, através 

da qual determinada parte procura se beneficiar na negociação a partir de uma informação que 

só ela detém. O comportamento oportunista envolve uma estratégia, para aquele que detém a 

informação privilegiada, buscando ser beneficiado, sabedor que a outra parte terá dificuldade 

para acessar a mesma informação88.   

A conduta oportunista, como esclarecem CATEB E GALLO (2010), faz com que os 

custos de transação aumentem, afastando as partes da prática cooperativa ou colaborativa, e 

impactando nos termos do contrato que está sendo negociado, e muitas vezes para além desse 

momento, alcançando a sua própria execução89. 

                                                
86 “A informação ganha relevo na modelagem dos comportamentos, ao lado da estrutura institucional em que as pessoas se 

apoiam na negociação e formulação do modelo de contratação a ser adotado, porque a sequência temporal das ações pode 
determinar o resultado final do negócio.”(Sztjan, 2006) 
87 “Este aspecto diz respeito à maneira segundo a qual as informações são distribuídas entre as partes, ou qual deles detém 

melhores informações. O comportamento estratégico adotado por qualquer das artes no ocultar informações se inclui nessa área 
de investigação.” (Sztjan, 2006) 
88 “Ora, como na maioria das vezes, as partes não detêm informações completas e que a racionalidade individual produz, como 

estratégia de negociação, que cada contratante tente receber parcela dos benefícios gerados pelo negócio e que cada uma delas  

suporte os custos da operação, é necessário haver incentivos para as pessoas negociarem. Quando não houver benefícios a 
serem partilhados entre os operadores, é comum que o negócio não seja concluído, porque ambos ficariam em situação pior do 
que a atual.” (Sztjan, 2006) 
89 “A razão é que os indivíduos possuem racionalidade limitada e comportamento oportunista, acarretando o surgimento de 

custos de transação que poderiam ser minimizados pela cooperação das partes contratantes no momento da execução do objeto 
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Pode-se argumentar que a existência das normas cogentes mitiga, em parte, o risco que 

as condutas oportunistas trazem aos contratos, mas a postura adotada pelas partes na negociação 

será afetada por essa conduta, o que poderá determinar o efeito mencionado acima, que a deal 

mediation, por princípio, será capaz de minimizar, ou mesmo eliminar. 

Além do comportamento oportunista (hold up), outro efeito decorrente da assimetria da 

informação é a ocorrência da seleção adversa, que se caracteriza por uma decisão tomada em 

função da omissão deliberada, por uma das partes, de uma informação que, se sabida, 

determinaria outra decisão.  

Quando a parte, após obter a formalização do contrato, passa a agir em total desalinho 

com as informações que prestou e que determinaram a contratação, diz-se que ocorreu o risco 

moral (harzad moral), outra forma de se evidenciar a ação oportunista de uma determinada 

parte. 

Nos contratos de seguro, por exemplo, diz-se que há seleção adversa quando a 

contratação de um determinado seguro é deferida porque o paciente deixou de prestar as 

informações sobre o seu real estado de saúde, enquanto o risco moral é identificado quando 

após a contratação de um determinado tipo de garantia, a pessoa passa a agir de maneira 

desconforme com o que é esperado para que o seguro lhe seja prestado, e em sentido diferente 

daquele que informou à própria seguradora que era a sua forma de atuação. São casos típicos 

para os quais a indicação de ser possível a propositura de uma demanda judicial pela seguradora 

será determinante para que as pessoas envolvidas avaliem o aumento significativo do custo da 

transação e pratiquem conduta mais adequada e lícita. 

Correlacionando o tema às contratações sob exame, o próprio critério de seleção e 

contratação das organizações da sociedade civil, desvinculado da realidade apresentada por 

referidas organizações, seja do ponto de vista de gestão, seja do ponto de vista da execução das 

atividades a que se obrigam, como já referido no Capítulo 1 deste trabalho, também é fator 

comprometedor da execução dos contratos. 

A ausência de um processo de diálogo constante, aberto, é fator de precarização de uma 

execução adequada, seja do ponto de vista financeiro, seja considerando o aspecto físico e de 

entrega dos serviços e/ou produtos. 

A própria sistemática de alteração dos contratos, que segue as determinações da Lei 

8.666/93, impõe ônus aos contratantes e está desconectada dos desafios que as organizações da 

                                                
contratual. Também a assimetria informacional se junta ao oportunismo dos agentes para restringir a elaboração de contratos 
completos, causando custos de transação. Tais custos associam-se a coletas de informação, à elaboração e negociação dos 

contratos, além dos custos pós-contratuais, decorrentes da inexecução das obrigações.”(p.3) 
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sociedade civil e os próprios entes públicos enfrentam, na execução das contratações levadas a 

efeito.   

Ao final, não é raro que uma determinada organização preste um serviço de excelência 

no atendimento de um determinado grupo de usuários e, por conta de problemas na aprovação 

de suas contas, é retirada do cenário de atendimento daquele ente da administração pública.  

De outra parte, muitas vezes as contas de uma determinada organização da sociedade 

civil são consideradas aptas, corretas, mas o serviço que é prestado por aquela organização 

deixa a desejar a seus usuários. 

Ainda para dar suporte à utilização da mediação, tanto no momento anterior à 

formalização, como durante a execução das parcerias, deve-se considerar que o bem-estar social 

é, sob o enfoque econômico, alcançado através da alocação correta dos riscos entre as partes, 

com cada qual procurando reduzir o risco do negócio e, consequentemente, tendo redução dos 

custos de gestão sobre os contratos. 

Sob essa ótica, até os casos fortuitos ou de força maior, assim como eventos futuros e 

não previsíveis, cujo custo esteja fora do controle das partes, devem ser enfrentados e ajustados 

entre as partes, sob pena de comprometer a eficiência dos ajustes que serão efetivados para a 

formalização das parcerias. Veja-se, nesse contexto, a posição adotada por MOREIRA NETO 

(2003): 

 

Pela consensualidade, o Poder Público vai além de estimular a prática de condutas 

privadas de interesse público, passando a estimular a criação de soluções privadas de 

interesse público, concorrendo para enriquecer seus modos e formas de atendimento. 

É como acrescentar às potencialidades da máquina burocrática as infinitas 

potencialidades da sociedade e de suas miríades de organizações sociais, que deixa de 

ser mera súdita para ser sócia e parceira da atuação estatal, passando a ter no consenso 

e não na coerção a primeira das opções relacionais. (P. 156) 

 

O fator tempo é importante na análise dos riscos e sua alocação, pois pode ser utilizado 

a favor das partes, em especial, considerando o investimento em ativos que pode ser necessário 

à execução do contrato. 

Efetivada a deal mediation, como acima já indicado, um dos efeitos colaterais desejáveis 

e que terá grande probabilidade de ocorrência é gerar um canal de comunicação permanente e 

efetivo, o que conferirá às partes um mecanismo adequado e suficiente para o endereçamento 

de futuros conflitos, sem prejuízo do estabelecimento de um acompanhamento permanente do 

mediador (ou câmara) que tiver participado da mediação prévia, para a conclusão satisfatória 

de qualquer controvérsia ou pendência, a um custo de transação razoável. 
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Em conclusão, o programa piloto de mediação a ser proposto se justifica, no caso sob 

exame, porque: 

 

 A renegociação de contratos reduz o custo de fixação de danos em favor daquele 

que se sente prejudicado; portanto, na fase pré-contratual, se as partes estabelecem 

um canal de comunicação eficiente e adequado, poderão mitigar esse risco, 

mediante estratégias próprias de solução e encaminhamento do conflito futuro, 

inclusive com a manutenção do uso da mediação; 

 

  A negociação eficiente entre as partes envolverá benefícios que excederão as 

próprias partes e alcançarão terceiros que serão afetados por essa contratação, 

gerando o bem-estar social esperado; 

 

 As próprias partes anteciparão as condições que lhes sejam favoráveis, o que é 

preferível à adjudicação de seus direitos por um Juiz; 

 

 Quanto maior for o benefício advindo do processo judicial, maior será o incentivo 

para que haja controvérsias judiciais. Mutatis mutandis, se houver um benefício 

evidente no uso da mediação tanto na fase pré-contratual como no equacionamento 

das questões conflituosas que venham a surgir durante a execução de um contrato, 

ainda que ele permaneça incompleto, com o estabelecimento de efetiva colaboração 

entre as partes, será suficiente como incentivo para o estabelecimento e uso dessa 

abordagem.       

 

Passando à análise do estilo do mediador ou abordagem de mediação a ser utilizada, faz-

se necessária uma análise dos modelos de mediação estudados, quais sejam, a negociação de 

Harvard, a mediação transformativa e a mediação circular-narrativa, assim como a 

recomendação dada por Riskin, quando definiu os critérios do mediador. 

Pode-se afirmar que as abordagens (negociação de Harvard, mediação transformativa 

e/ou circular-narrativa) têm peculiaridades que as distinguem, mas têm em comum a utilização 

de um terceiro imparcial e neutro, que poderá, conduzindo ou acompanhando as partes, a 

depender da abordagem escolhida, trazer um resultado objetivo – acordo – ou mais abrangente 

– alteração da relação entre as partes – todos convergindo para uma sociedade mais justa, 

consciente e pacificada.  
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BUSH e FOLGER (2004)90,  ao avaliarem apenas o modelo de Negociação de Harvard 

e a Mediação Transformativa, sugerem que é possível perceber, dependendo da abordagem, ao 

menos três comportamentos do mediador: 

 

 No que tange ao enfoque da situação: enquanto na mediação transformativa o 

mediador aproveita esse momento para oportunizar a revalorização e o 

reconhecimento entre as partes, na Negociação de Harvard o enfoque é mais macro 

e global, para levar as partes a contribuir com suas referências à solução do 

conflito/problema;  

 

 Em relação às opções: na mediação transformativa o que se busca é mais do que a 

formulação de opções e/ou alternativas; é a consciência das partes para efetuar 

escolhas livres e pensadas. Quando a abordagem é a do modelo de Negociação de 

Harvard, o que se pretende é chegar ao consenso/acordo e as opções são exploradas 

pelas partes com essa finalidade, apenas;  

 

 Abordagem das partes: enquanto no modelo de Negociação de Harvard o objetivo 

do mediador ao ouvir as partes é de leva-las à solução do problema/conflito, na 

mediação transformativa o objetivo do mediador é explorar as situações trazidas 

pelas partes para desenvolver-lhes consciência e reconhecimento, sem preocupação 

com a solução91. 

                                                
90 Ob. Citada, p. 156/158 
91 “El mediador que actúa basándose em la resolución de problemas llega a una sesión preparado para escuchar una serie de 

datos fácticos y emocionales, que pueden clasificarse y orgainzarse em cuestiones negociables, las cuales son aspectos de un 

problema afrontado por las partes. (....) Apesar de las grandes diferencias entre los casos particulares, el mediador que se basea 
em la resolución de problemas sabe que éste es el model de desarollo de las sesiones: presentación-información-organización 
y definición de problemas – búsqueda de alternativas – persuasión – movimento – acuerdo o collegión si saída (vease Strullberg 

1987; Folger y Taylor, 1984) 
     El “mapa” usado por el mediador orientado hacia la transformación es muy distinto. Este profesional llega a la sesión 
preparado para presenciar una interación y un intercambio intenso entre las partes que, como implica dificultades conjuntas y 

percepciones hostiles reciprocas, ofrece muchissimas oportunidades de revalorización y reconocimiento. El mediador  espera 
que esas oportunidades comezarán a manifestarse desde el principio mismo de lá sesión y que deberá estar preparado para 
utilizarlas y trabajar com ellas medida que aparezcan. (.....) 
     El mediador orientado hacia transformación tanbién espera que haya cierto movimento de vaivén entre la revalorización y el 

reconocimiento, porque hasta cierto punto una emarra de la otra y vice-versa. Sin embargo, tanbien sabe que las partes pueden 
oponerse a responder a las oportunidades de revalorización; y sobre todo a las de reconocimiento. Finalmente, supose que a 
cierta altura de la sesión, se esgotarán las oportunidades de revalorización y reconocimiento, y concluir ala sesión. A veces  se 

alcanzará um arregalo, y a veces no sucederá. Tal cosa, de acuerdo con las decisiones de las partes. En cualquier de los casos, 
las partes tendrán cambiado y crecido in certa medida.” p.160, ou, na tradução livre: “o mediador queatua baseando-se na 
resolução de problemas chega a uma sessão preparado para escutar uma série de dados fáticos e emocionais que podem ser 

clasificados e organizados em questões negociáveis, as quais são aspectos do problema enfrentado pelas partes. (iii) a pesar 
das grandes diferenças entre os casos particulares, o mediador que se baseia na resolução de problemas sabe que este é o 
modelo de desenvolvimento das sessões – apresentação e organização das informações, definição dos problemas, busca de 

alternativas, persuasão, movimento acordo ou conclusão de que não há saída (a ese respeito Strullberg 1987; Floger Y Talylor, 
1984).  
O “mapa” usado pelo mediador orientado pela transformação é muito distinto. Este profissional chega à sessão preparado para 

presenciar uma interação e uma troca intensa entre as partes que implica em dificuldades conjuntas e percepções hostis 
recíprocas, oferecendo muitíssimas oportunidades de revalorização e reconhecimento. O mediador espera que esas 
oportunidades comecem a se manifestar desde o início da sessão e ele deberá estar preparado para utilizá-las e trabalhá-las na 

medida em que aparecerem, 
O mediador orientado para a transformação também espera que haja um certo movimento de vai e vem entre a revalorização e 
o reconhecimento porque até certo ponto uma está relacionada com a outra. Além disso, também sabe que as partes podem se 

opor a responder às oportunidades de revalorização e de reconhecimento. Por fim, supoe-se que, a uma certa altura da sessão, 
essas oportunidades de reconhecimento e revalorização se esgotam e a sessão termina. Ás vezes se alcança algum resultado 
e às vezes não. E isso sempre de acordo com o desejo das partes. De qualquer forma, as partes estarão diferentes e terão 

crescido, de alguma forma.” 
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Sendo inédita a proposta formulada neste trabalho, a despeito da abordagem circular-

narrativa, que pressupõe, não só o estabelecimento de uma relação melhor entre as partes, como 

a solução do conflito, parecer bastante adequada, parece prematuro, neste momento, elegê-la 

como aquela que será utilizada. Aliás, no Brasil especialmente, a despeito de ser corrente a 

admissão pelos mediadores do uso de uma ou outra abordagem, fato é que todas as técnicas, 

em certa medida, são colocadas a serviço das partes, independentemente de pertencerem à 

circular-narrativa ou à Negociação Assistida, ou, ainda, à Transformativa, já que o que está em 

jogo é o interesse das próprias partes que deve ser respeitado e utilizado como base para que 

possam convergir. Acrescente-se a perspectiva de ser o conflito inato às partes e, portanto, 

importante será reconhecê-lo, ainda que não tenha se materializado, dado o evidente 

desequilíbrio de poder e a assimetria de informação que dão base a esse tipo de contratação.  

Em razão de todo o considerado nos itens precedentes e levando em conta o objetivo 

que se pretende e o espaço onde se desenvolverá a mediação, qual seja, no âmbito das relações 

a serem estabelecidas entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, parece 

que o mediador numa posição avaliativa ampla terá habilidades que serão relevantes para o 

sucesso da iniciativa. Neste sentido, ele se distanciará, num primeiro momento, da figura do 

conciliador, nos moldes como originalmente proposto no sistema brasileiro.  

Como já mencionado anteriormente, a adoção desse programa piloto e o 

estabelecimento de um procedimento de mediação no momento anterior à formalização das 

parcerias não pretende esgotar as possibilidades de negociação entre as partes e, portanto, 

também essa abordagem não será desconsiderada ou desprezada no curso das tratativas que 

serão efetivadas pelos envolvidos. O que se pretende é acrescentar ao cenário o elemento de 

profissionais neutros, que conheçam os desafios e reconheçam as oportunidades  que a 

abordagem da mediação poderá gerar como efeito. Para isso, será importante que os mediadores 

que vierem a atuar tenham não só preparo técnico adequado, mas igualmente estejam 

familiarizados com a Lei 13.019/14 e com as relações que se estabelecem entre Estado e 

organizações da sociedade civil.  

O conhecimento das questões, envolvendo a administração pública e as organizações da 

sociedade civil, é a chave para a estruturação dessa estratégia, assim como a possibilidade de 

se trabalhar num sistema de comediação. A comediação possibilita a ampliação da oportunidade 

de reflexão entre os envolvidos, bem como a possibilidade de abordagem sobre os vários pontos 

que precisam ser,  de maneira objetiva e eficiente, equacionados. Também permite que tanto a 

administração pública como as organizações da sociedade civil possam sentir-se apoiadas nas 
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tratativas, por profissionais que conhecem o seu contexto, sua realidade e as limitações e 

desafios que devem ser endereçados.   

Com efeito, mais do que chegar a um acordo e, portanto, a um contrato que seja 

exequível, esses profissionais trabalharão com as partes envolvidas a definição de objetivos, 

metas e indicadores para a aferição do sucesso ou insucesso do contrato que tem como 

beneficiários finais todos os integrantes da comunidade que será atendida a partir dessa 

contratação. Deverão, também, estar atentos aos critérios pelos quais a iniciativa foi pautada – 

em grande parte, por meio de chamamento público do qual constará, inclusive, minuta do 

contrato que deverá ser formalizado, sob a forma de adesão, pela organização da sociedade 

civil.  

O sucesso dessa negociação terá como documento central, na grande maioria das vezes, 

o Plano de Trabalho, que deverá ser capaz de evidenciar, não só o cenário pelo qual as partes 

estão contratando e através do qual fixam o objeto da contratação, mas também, como serão 

mensuradas as metas e os resultados esperados, como será a execução do objeto da parceria, 

quais serão as contrapartidas indispensáveis, a serem fornecidas pelo ente público e como foi 

construída a equação econômica desse Plano de Trabalho. 

Mais ainda, como as despesas a serem incorridas pela organização da sociedade civil 

deverão estar minimamente balizadas pelas diversas tabelas e estimativas que o ente público já 

tem em seu poder, caberá aos mediadores auxiliarem as partes a dar evidência e, portanto, 

argumentos e documentos para sustentar quaisquer contratações ou especificações constantes 

do Plano de Trabalho que não constem em referidas tabelas e estimativas. É verdade que a lei 

não obriga o ente público a segui-las na íntegra, mas pressupõe a justificativa técnica e, se o 

caso, jurídica, para que essa tabela ou indicação de custo não seja considerada no âmbito 

daquela determinada contratação.  

Com a instituição de uma etapa de negociação, prévia à formalização do contrato, do 

Plano de Trabalho, abre-se uma excelente oportunidade para a utilização da mediação como 

método para o estabelecimento desse diálogo, e a possibilidade de viabilizar um canal de 

adequação constante do contrato às realidades que serão enfrentadas pelas organizações da 

sociedade civil no curso de sua execução. 

No Capítulo seguinte serão trazidas as experiências já exitosas de Câmaras instituídas 

pelo Poder Público para minimizar ou mitigar os conflitos que envolvem a administração 

pública e os entes privados, cujas regras de instituição, funcionamento e gestão serão usadas 

como paradigmas para a proposta de mediação objetivada neste trabalho, bem como os critérios 

que devem nortear o programa piloto, sugerido no Capítulo 5, abaixo.  
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CAPÍTULO III: AS EXPERIÊNCIAS BRASILEIRAS, E A ESTRATÉGIA 

PARA ESTRUTURAR O USO PRETENDIDO DA MEDIAÇÃO 
 

O objetivo deste Capítulo é dar evidência aos critérios para a utilização da mediação nas 

parcerias formalizadas na área pública. 

Para o enfrentamento dos desafios que foram apresentados no Capítulo 1 com a 

aplicação da abordagem proposta no Capítulo 2, buscou-se avaliar, no nível da organização 

administrativa nacional, iniciativas que se aproximam da proposta deste Trabalho, a partir das 

quais se pode sugerir, de maneira objetiva e conforme, a estrutura adequada de viabilização da 

proposta.  

Considerou-se o exemplo das câmaras já instituídas nos níveis federal, estadual e 

municipal, a partir da legislação que institucionalizou duas Câmaras em funcionamento, quais 

sejam, a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF) e a Câmara 

de Prevenção e Resolução de Conflitos do Município de São Paulo. Os resultados alcançados 

com as Câmaras de Resolução de Conflitos em funcionamento no Estado do Rio de Janeiro, 

nas áreas da saúde e educação também foram tomados como referência. 

Essa análise deixou à mostra uma série de iniciativas que estão em linha e sendo 

desenvolvidas com resultados positivos, da solução alternativa de conflitos já estabelecidos.  

 Sob esse aspecto, os itens seguintes trarão as indicações pelas quais se conclui pela 

viabilidade do programa piloto de mediação, dando ênfase às boas práticas, às evidências 

coletadas nas Câmaras já instituídas, bem como trará um panorama do arcabouço legal que deu 

sustentação à criação e funcionamento das referidas Câmaras, seus procedimentos e seus atores 

principais. 

Para complementar e viabilizar uma estrutura mínima para o oferecimento da proposta 

do Programa Piloto, partiu-se da conceituação doutrinária sobre desenho do sistema de 

resolução alternativa de disputas (Dispute system design – DSD)92. 

A partir da análise de como é estruturado um sistema de solução alternativa de um 

conflito, e considerando-se a possibilidade de se utilizar a deal mediation, traçou-se um plano 

                                                
92 Acerca do tema foram consultados GABBAY, Daniela. CUNHA, Luciana Gross. O Desenho de Sistemas de Resolução 

Alternativas de Disputas para conflitos de interesse público.  Série Pensando o Direito. Vol. 38. 2011; FALLECK, Diego. 
Introdução ao Design de Sistemas de disputas. Câmara de Indenização 3054. Revista Brasileira de Arbitragem. Ano V. n. 23. 
Jun-ago-set 2009. Porto Alegre. Síntese. Cbar. 7-32. OSTIA, Paulo Henrique Raiol. Desenho de Sistema de Solução de Conflito: 

Sistemas Indenizatórios de Interesses Individuais Homogêneos. Dissertação de Mestrado da Universidade de São Paulo. 
Orientadora: Professora Dra. Susana Henrique da Costa. 2014; ARAÚJO, Nádia. FÜRST, Olívia. Um exemplo brasileiro do uso 
da mediação em eventos de grande impacto: o programa de indenização do vôo 447. Revista de Direito do Consumidor. V. 

91/2014, p. 337. Jan/2014. DTR/2014/569 
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conceitual e de etapas a serem consideradas para o uso da mediação que está sob discussão e 

proposta neste Trabalho.  

O último item deste Capítulo procura objetivar a conclusão sobre a viabilidade técnica 

da utilização do programa piloto de mediação considerando sua estruturação a partir das 

técnicas do DSD e das experiências já estabelecidas e o cenário legislativo que as viabilizou.   

 

3.1 AS CÂMARAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A Advocacia Geral da União integra, juntamente com o Ministério Público, a Defensoria 

Pública e os Advogados, as funções essenciais à Justiça, nos termos dos artigos 127 a 135 da 

Constituição Federal, cabendo a cada um destes regular, com independência e autonomia, 

internamente, sua organização e funcionamento. Não obstante essa autonomia, é no bojo da 

própria Constituição Federal que a competência de cada um foi determinada. 

Assim é que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais disponíveis93, enquanto os advogados são 

considerados indispensáveis à administração da justiça 94  ; à defensoria pública cabe a 

orientação jurídica e a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e 

coletivos dos necessitados95.  

A representação ativa e passiva da própria União, bem como a assessoria e consultoria 

ao Poder Executivo foram fixadas como competência exclusiva da Advocacia Geral da União.  

Dentro, pois, de sua competência, a própria Advocacia Geral da União, como dá conta 

a  Cartilha editada para familiarizar os interessados nos procedimentos a serem estabelecidos 

no âmbito da Câmara de Conciliação e Arbitragem Federal (CCAF), indica que já em 2001, por 

força de autorização expressa constante da Medida Provisória 2.180-35/01, estavam em curso 

conciliações ad hoc, que eram instituídas de acordo com o caso concreto. 

As Câmaras de Resolução de Conflito se tornaram realidade no território brasileiro a 

partir de 2007, quando o Ato Regimental n. 5, de 27/09/2007, instituiu a Câmara de Conciliação 

e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), sob a responsabilidade da Advocacia Geral 

da União, voltada para a diminuição dos conflitos entre os entes da administração pública. As 

                                                
93 Art. 127 da CF 
94Art. 133 da CF 
95 Art. 134 da CF 
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normas que regem a sua competência e atribuição de seus membros foram alteradas pela última 

vez por força do Decreto n. 7.526/1196.  

Na Cartilha produzida para disseminar orientações sobre as atribuições e forma de 

funcionamento da Câmara97, reconhece-se que a sua atuação é mais eficiente e representa 

racionalização dos custos, pela redução consequente das demandas administrativas e judiciais, 

o que, em última análise, significa a diminuição de conflitos.  

Por ser um elo entre a vontade daqueles que buscam uma solução antes ou mesmo 

durante a judicialização dos conflitos, levando em conta as boas práticas institucionalizadas, a 

Câmara serve a seu propósito.  

Segundo pesquisa levada a efeito por Sílvia Helena Ricarelli Gonçalves Johonson di 

Salvo, na tese de mestrado defendida em 2016 na Universidade de São Paulo98, os quatro temas 

mais recorrentes na Câmara, no período de 2010 a 2015, envolveram bens imóveis, finanças, 

estrutura administrativa e servidores, sendo que, destes, sessenta por cento estavam ligados ao 

patrimônio público (bens públicos, orçamento e finanças).  

Os temas ligados a políticas públicas e direitos sociais são pouco acessados através deste 

mecanismo. Uma das razões pelas quais os temas de políticas públicas e direitos sociais não 

têm sido recorrentes é o fato de que os particulares – apesar de serem os seus interesses, em 

muitos dos casos, que estão em jogo – têm participação limitada nesses procedimentos99. 

Outro dado que chama a atenção é o fato de que apenas vinte e dois por cento dos casos 

envolveu a discussão sobre contratos administrativos (06%) e convênios (16%), o que resulta 

em outra oportunidade a ser explorada, com o estabelecimento do programa piloto de mediação 

para atuação previamente à formalização e durante a execução das parcerias, no âmbito da 

União Federal.  

A Câmara, segundo a autora já citada, foi construída considerando quatro pilares:  

 

                                                
96 Referido decreto alterou a redação do art. 18 do Decreto 7.392/10 que fixa a competência da CCAF para, entre outras, avaliar 

a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio da conciliação, no âmbito da Advocacia Geral da União;  dirimir, 

por meio da conciliação, as controvérsias entre órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como entre esses 
entes e a Administração Pública dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios; buscar a solução dos conflitos judicializados; 
promover, quando couber,  a celebração dos termos de ajustamento de conduta nos casos submetidos a procedimento 

conciliatório; orientar e supervisionar as atividades conciliatórias no âmbito das Consultorias Jurídicas nos Estados.  
97 Acessível pelo link http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/217576, acessado em 20/05/2017, às 11:30hs 
98 Tese intitulada “O desenho institucional e procedimental da mediação na administração pública brasileira: o estudo de caso 

da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF (2010/2015)”, sob orientação do Prof. Dr. Gustavo 

Henrique Justino de Oliveira,  trouxe não só os contornos teóricos da discussão sobre a institucionalização da mediação na 
Administração Pública, mas um recorte quantitativo e qualitativo da atuação da CCAF, tanto no âmbito dos procedimentos, como 
dos profissionais atuantes, permitindo aferir espaços ainda a serem preenchidos e medidas já utilizadas que contribuem para a 

consolidação da metodologia e sua disseminação. 
99 A intervenção possível do particular está regulada pela Portaria 910/08 da AGU, e não tem, entre as regras, a possibilidade 

de atuação efetiva e participativa. Acessível pelo link file:///C:/Users/User/Downloads/cartilha_ccaf%20(1).pdf – p. 39-41 

http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/217576
file:///C:/Users/User/Downloads/cartilha_ccaf%20(1).pdf
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 Descentralização e desconcentração das atividades de natureza operacional, com 

papéis bem definidos do ponto de vista organizacional e uma preocupação com o 

registro da informação, sem que isso determine inflexibilidade ou rigidez excessiva; 

 

 Fortalecimento da coordenação da CCAF por meio de um mecanismo de apoio 

institucional à prática da conciliação e arbitramento, com a efetivação de rodízio de 

procuradores designados para atuar nas Câmaras e um nível hierárquico de revisão 

e de validação dos procedimentos adotados, propiciando a “accountability”; 

 

 Ações coordenadas de gestão para que o processo tenha um resultado satisfatório 

para todos os envolvidos, com possibilidade de revisão da sistemática dos 

procedimentos, à medida em que a sua utilização acontece, mantendo-o sempre 

atual e próximo aos interesses a serem compostos e às expectativas das partes; 

 

 Auxílio na formação de uma rede de conciliação, no ambiente das instituições 

públicas. Em outras palavras, disseminação da prática e do conceito, de maneira a 

estimular sua utilização em todos os âmbitos.  

 

Certo é que hoje, na forma como está instituída, e apesar de se ter notícia da adoção de 

várias práticas da abordagem mediativa, a Câmara foi estabelecida com a finalidade de propiciar 

a conciliação e a alternativa legal para a ausência desse resultado é a submissão dos envolvidos 

à arbitragem, realizada no âmbito da própria Câmara.  

Sua instituição e competência, pois, foram fixados por meio de Decreto legislativo, 

estando relegadas a atos normativos as suas regras procedimentais. Essa indicação se repete, 

obviamente, nas demais esferas dos entes públicos que também instituíram câmaras, com 

finalidades que se assemelham à da CCAF, como abaixo será demonstrado.  

Além dessa iniciativa, pode-se citar as Câmaras de Resolução de Conflitos instituídas 

no Estado do Rio de Janeiro, que aproximam a população dos entes públicos onde é mais 

contundente o número de conflitos, como forma de minimizar a judicialização, e responder às 

demandas desse público de uma maneira mais objetiva e eficiente.  

A primeira Câmara de Resolução de Litígios na Saúde (CRLS) foi criada em 

17/09/2013, antes mesmo que a lei de mediação fosse editada e/ou entrasse em vigor. Seu 

objetivo era atender as partes que se serviam da defensoria pública do Rio de Janeiro, para que 

pudessem buscar uma solução administrativa para as questões envolvendo o atendimento do 

SUS e contou com a participação e o apoio das Defensorias Públicas do Estado do Rio de 

Janeiro e da União Federal, das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, 

da Procuradoria Municipal do Rio de Janeiro e do Tribunal de Justiça daquele estado. 
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Não há dados específicos sobre a maneira como essa Câmara foi instituída, bem como 

acerca das regras procedimentais que são utilizadas. Mas, segundo informações veiculadas no 

site da própria Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, desde a sua criação (setembro de 

2013) até junho de 2016, a CRLS atendeu cerca de trinta mil pessoas, endereçando questões de 

ofertas de medicamento, atendimento e internação, exames médicos, encaminhamentos 

cirúrgicos, com um resultado bastante positivo: cerca de cinquenta e quatro por cento (54%) 

dos casos foram solucionados sem necessidade de judicialização100.   

Na mesma linha, em 06/12/2016, o Estado do Rio de Janeiro criou a Câmara 

Administrativa de Solução de Conflitos (CASC), por meio do Decreto 45.590/16, quando a Lei 

de Mediação estava vigorando, específica para casos envolvendo questões na área de educação. 

Assim como no caso da CRLS, a ideia é prevenir a judicialização de conflitos envolvendo 

expedição de diplomas, matrículas na rede pública de ensino, certificados de conclusão de 

curso. Ainda não foram disponibilizadas informações estatísticas sobre a iniciativa.  

No nível municipal, na Cidade de São Paulo, foi editado o Decreto 57.263/16, que 

instituiu a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, regulamentada pela 

Portaria 26/2016 e que determina que a mediação seja efetivada como etapa prévia à 

judicialização dos conflitos envolvendo a Administração Pública Municipal.  

Seguindo uma sistemática muito próxima daquela admitida para a CCAF, a legislação 

municipal de São Paulo instituiu, no âmbito da Procuradoria Geral do Município, a Câmara de 

Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, inserida na estrutura básica da 

Coordenadoria Geral do Consultivo (art. 10, inciso II), competindo à Coordenadoria Geral do 

Contencioso Judicial coordenar as atividades de mediação e conciliação realizadas, tanto no 

âmbito da própria Procuradoria, como por meio de parcerias com o Poder Judiciário, Ministério 

Público, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados de São Paulo (art. 16, inciso X).  

A Portaria 26/2016, ao estabelecer os procedimentos que deverão ser adotados na 

referida Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, determina a 

formalização de um requerimento (assim como ocorre no âmbito da CCAF), mas inova ao 

indicar que o procedimento de mediação deve ser guiado pela informalidade, oralidade e 

imparcialidade do mediador, garantindo que as comunicações entre os envolvidos possam ser 

efetivadas por e-mail (art. 2º, parágrafo 1º.). A despeito dessas características não estarem 

normatizadas no âmbito da CCAF, a pesquisa levada a cabo por Di Salvo indica que existe, da 

parte daqueles que operam referida Câmara, por força das participações em capacitações e 

                                                
100 http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=2858838, acessado em 23/04/2017, às 21:41hs.  

http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=2858838
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atualizações sobre as melhores práticas da mediação, sensibilidade e uso dos princípios e 

estratégias mais disseminadas para essa abordagem.  

Em palestra proferida no âmbito de Pinheiro Neto Advogados, em evento intitulado 

“Café com Mediação”101, o Procurador Municipal de São Paulo, Dr. Maurício Morais Tonin, 

enfatizou que a Câmara recém instituída tem como objetivo precípuo dirimir questões 

envolvendo os órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, de 

direito público ou privado. Outras parcerias foram igualmente formalizadas no âmbito da 

Guarda Civil Metropolitana e do Poder Judiciário (CEJUSC), em razão de disposição expressa 

do Decreto 57.263/16, propiciando mediações comunitárias, com resultados bastante 

expressivos, especialmente no combate às violências domésticas e conflitos envolvendo 

vizinhos, bem como na recuperação de créditos de companhias do município e no âmbito da 

habitação, respectivamente.  

Por meio da Portaria nº 267/SEHAB.G/2016, também na cidade de São Paulo, foi 

instituída a Comissão de Mediação de Conflitos Fundiários da SEHAB, que atua precipuamente 

na busca negociada de solução de conflitos que envolvam a remoção involuntária de famílias, 

predominantemente de baixa renda. Neste caso, o grupo de trabalho que integra a comissão, 

interdisciplinar e composto por advogados, arquitetos, assistentes sociais, fez um levantamento 

das situações de conflito envolvendo terrenos invadidos na cidade de São Paulo e tem 

trabalhado como mediador dos conflitos, procurando viabilizar uma solução que atenda, tanto 

aos interesses dos proprietários, despojados de suas propriedades, como dos ocupantes dos 

referidos terrenos. Em reunião realizada na própria SEHAB, no dia 20/07/2017, foram 

apresentados os resultados parciais da iniciativa, que mobiliza também parcerias com 

Defensoria Pública, Secretarias Municipais de Direitos Humanos, Negócios Jurídicos 

(Departamento de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio), CDHU, Eletropaulo e o próprio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do CEJUSC.102 

Veem-se que as iniciativas, em nível de administração pública, para qualificar e 

disponibilizar métodos consensuais de solução dos conflitos não são novas, tanto no nível 

estadual como federal, e a análise dessas iniciativas, seja do ponto de vista de instituição, seja 

em relação ao seu funcionamento, são pontos de partida para se estruturar uma câmara que 

possa atuar também com a mediação no momento anterior à formalização dos contratos, assim 

como durante a execução dos referidos instrumento jurídicos, possibilitando aos envolvidos em 

eventual conflito, no futuro, realinharem seus interesses, através de uma comunicação facilitada 

                                                
101 Ocorreu em 12/05/2017 
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por profissionais preparados para essa atividade. Aliás, essa é a tônica do artigo 32 da Lei 

13.140/15.   

Ficou evidente, pela análise desses casos, que uma das hipóteses para a efetivação da 

proposta deste trabalho é a institucionalização de uma Câmara ou a ampliação da competência 

das Câmaras já existentes, cujos detalhes serão melhor abordados no Capitulo V abaixo.  

Também desponta a evidência de que a mediação é um instrumento possível de ser 

utilizado no âmbito da Administração Pública, que tem como pressuposto a equalização dos 

interesses e uma atuação, no dizer de MOREIRA NETO (2003), concertada da administração, 

quando discorreu sobre os institutos consensuais da ação administrativa: 

 

A chamada administração concertada, uma fórmula sintética designativa para os 

“novos modelos da ação administrativa, ou seja, aqueles módulos organizativos e 

funcionais caracterizados por uma atividade consensual e negocial, em pouco tempo 

passou a ser empregada não apenas para o desempenho da administração corrente 

como e principalmente para o desenvolvimento de projetos conjuntos entre a 

iniciativa privada e as entidades administrativas públicas e até para a solução de 

conflitos. (P. 146) 

 

Alinhando a essas experiências os princípios fixados no desenho de sistema de disputa, 

bem como os permissivos legais aplicáveis, será possível avançar na proposta de um programa 

piloto para a iniciativa que esse trabalho procura enfatizar.  

 

3.2 DESENHOS DE SISTEMA DE DISPUTA (DISPUTE SYSTEM DESIGN – DSD) 

 

O desenho de sistema de disputa é um método por meio do qual, com a utilização de 

princípios e técnicas pré-estabelecidos, pode-se construir um procedimento que seja adequado 

a um determinado conflito103. De maneira mais simplificada, com apoio em ARAÚJO e FÜRST 

(2014): “é nada mais nada menos que um altamente aprimorado e organizado conjunto de 

procedimentos, criados sob medida para lidar com situações específicas, de amplo espectro.” 

O horizonte perseguido pelo DSD é o horizonte da estrutura mais adequada à questão 

que precisa ser endereçada. E, para isso, leva em consideração as peculiaridades do conflito – 

elementos objetivos decorrentes de sua existência e os subjetivos, que abrangem os interesses 

e as características das partes envolvidas – assim como os custos que serão incorridos com a 

sua implementação.  

                                                
103 GABBAY, Daniela. CUNHA, Luciana Gross. O Desenho de Sistemas de Resolução Alternativas de Disputas para conflitos de 

interesse público.  Série Pensando o Direito. Vol. 38. 2011 
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Como a necessidade de se desenhar o sistema surge, justamente, de uma questão trazida 

por determinadas partes, que pretendem endereça-la, cujos interesses, posições e expectativas 

são sensíveis ao tipo de procedimento que será criado, é importante, também, contar com um 

técnico, especialista (“designer”) que, atuando ativamente com as partes, desenvolve a 

proposta que melhor se adequa à situação encontrada. 

Pensando num sistema que possa abranger desafios complexos e que envolvem vários 

atores com suas peculiaridades próprias, é recomendável que se estruture um procedimento e 

ele seja implementado sob a forma de um piloto, para que os eventuais ajustes possam ser 

realizados sem comprometer a sua utilização e eficácia futura.  

Na esfera pública, por força do princípio da legalidade, não há como se pensar em 

utilizar a mediação, na fase pré-contratual e mesmo no curso da execução dos contratos, sem 

cuidar da forma como tal método será introduzido nos procedimentos administrativos que já 

estão disciplinados e que regem as diversas formas de contratação, em especial, os descritos na 

Lei 13.019/14 e seu Decreto Regulamentador.  

O fato de já existirem Câmaras em funcionamento nos níveis federal, estadual e 

municipal, que mostraram resultados efetivos, seja em relação ao percentual de casos que não 

foram judicializados, seja em relação àqueles que, já judicializados, foram resolvidos, serve de 

incentivo à proposta desse trabalho.  

Considerando as matérias até agora tratadas no nível da mediação de conflitos na esfera 

pública e a necessidade de alcançar outros temas, como as políticas públicas e os direitos 

sociais, é que se propõe a criação de um programa piloto que introduza a mediação num 

momento anterior à formalização das parcerias descritas na Lei 13.019/14 e, depois, que possa 

ser utilizada no curso da execução contratual, para auxiliar os envolvidos numa solução célere 

e econômica, com o realinhamento dos interesses, expectativas, e resultados que são recíprocos 

e de interesse público.  

Para tanto, serão considerados elementos próprios desse tipo de contratação, os desafios 

enfrentados e as oportunidades já destacadas nos Capítulos anteriores, para a construção do 

programa piloto, a ser testado, monitorado, sistematizado, para posterior disseminação, não só 

na área pública, mas eventualmente na área privada. Questões mais particulares como a análise 

mais detida da Lei 13.019/14 e dos princípios que regem o Direito Administrativo serão 

abordados no Capítulo 4, como desafios finais a serem enfrentados para que o programa possa, 

de fato, ser validamente instituído.  

A sistemática de se desenhar um sistema para o endereçamento de conflitos foi 

introduzida por URY, BRETT e GOLDENBERG (1988), ao serem contratados para a 
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implementação de um procedimento que fosse eficaz e eficiente para endereçar a situação 

envolvendo minas estabelecidas em vários Estados nos EUA e a relação dos proprietários 

dessas minas com sindicatos e mineiros (trabalhadores das minas).  

Esses autores indicam três elementos fundamentais para que se possa pensar no desenho 

de uma solução:  

 

 Determinar qual é o interesse que está sendo discutido; 

 

 Quem detém mais poder na disputa; 

 

  Como reconciliar o interesse e o poder entre as partes104.  

 

A busca por um custo que seja mais atrativo (porque mais barato e mais rápido o 

procedimento, se comparado com uma solução adversarial), assim como o envolvimento das 

partes para a distribuição das atribuições e sua responsabilização na solução dos problemas que 

envolvem a definição do sistema/procedimento de endereçamento da controvérsia são 

vantagens que advém dessa providência de desenhar um sistema que seja o mais adequado e 

aplicável à situação105. 

Basicamente, o que se deve ter em mente é como será esse sistema, quem se utilizará 

dele, que tipo de alternativas serão oferecidas aos usuários no procedimento, como ele será 

estruturado e quais serão os recursos necessários à sua efetivação.  

Questão a ser enfrentada no caso sob estudo e que será crítica à formulação do programa 

piloto são as restrições que existem para a sua implementação (não só internas, mas, também, 

externas), as quais podem comprometer a sua viabilidade, como o engajamento das partes que 

                                                
104 “Such an exercise is best done even before the relationship or organization is formed. Anyone sitting down to work out a 

contract – lawyers with their clients, union representatives with management officials, diplomats negotiating a treaty – should 
consider establishing in advance an interest-based system for resolving disputes.” (p.171) ou, em tradução livre: “ Testar  um 

modelo é melhor antes de estabelecer uma relação ou organização formal. Qualquer um que estiver vendo de fora o contrato – 
advogados com seus clientes, sindicatos com seus representantes, diplomatas negociando um tratado – considerarão 
estabelecer uma vantagem através de um sistema balanceado de interesses para resolver as disputas.” 
105  Problem solving negotiation presented a number of specific advantages. It could deal with disputes stemming from the informal  

contract, as well as the formal contract. It could focus on the interests what underlay claimed violations of both contracts, and it 
could so in workplace terms that where comprehemsible to the miners. It could clarify the informal contract, not just for one dispute 
but for the relationship as a whole. It could take place at a lower level, entail less delay, and allow more active participation by the 

grievant. In sum, problem solving negotiation could serve three crucial functions of a wildcat strike: dealing with the infor mal 
contract, giving the grievant a sens of control over the outcome, and giving him a voice in the process, cuja tradução livre é “uma 
negociação que se apresente sob a forma de soluçao de problema de um número de vantagens específicas. Ela pode ser 

utilizada para disputas relacionadas a contratos formais ou informais. Ela pode estar focada em interesses relacionados à 
violações legais ou contratuais ou relacionadas ao lugar de trabalho o que é totalmente compreensível no caso envolvendo os 
mineiros. Ela pode ajudar a esclarecer uma situação envolvendo um contrato informal, não só em relação a um determinado 

ponto, mas envolvendo toda a contratação. Pode ser admitida num nível mais inferior desde logo e permitir que outras pessoas 
participem, a partir do seu desenvolvimento e agravamento Em resumo, uma negociação baseada em solução de problema pode 
ter três funções cruciais num conflito envolvendo greves: ajudar a endereçar as questões dos contratos informais, das às partes 

a ideia de controle sobre o resultado das negociações; e dar voz a todos que participam do processo.”  
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serão submetidas ao procedimento, o preparo do mediador que atuará, os recursos 

disponibilizados para a tarefa e os limites impostos à Administração Pública para as 

contratações. 

Ao pesquisar sobre o tema, GABBAY e CUNHA (2015) na pesquisa já identificada, 

concluíram que: 

 

A incerteza sobre a extensão do conceito de indisponibilidade do bem público 

dificulta a tomada de decisões administrativas inovadoras especialmente no que diz 

respeito à adoção de mecanismos alternativos de solução de conflitos. Ainda há muita 

resistência na incorporação de mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos que 

envolvam o Poder Público. Essa resistência, todavia, pode ser superável através de 

uma releitura do conceito de indisponibilidade do interesse público, pois a adoção de 

mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos pode ser sinônimo de tutela 

adequada ao interesse público, ao passo que ainda pode importar em menores gastos 

e maior efetividade na solução do problema. Outro desincentivo à realização de 

transações pelo Poder Público está na necessidade de mobilizar toda uma estrutura 
permeada de burocracia, que não necessariamente trabalha em harmonia, e que 

impede uma resposta rápida na solução do conflito. Para transacionar, o administrador 

deve contar com o apoio de um advogado/procurador, considerar globalmente a 

política de governo, garantir a isonomia de tratamento perante os administrados e 

verificar a existência de recursos suficientes. Tais procedimentos mobilizam uma 

série de instâncias administrativas que devem trabalhar em conjunto para garantir a 

eficiência na solução de um conflito.  É importante chamar à mesa de negociação estas 

diferentes instâncias administrativas para que busquem em conjunto soluções 

satisfatórias e que facilitem a execução da obrigação estabelecida, sempre observando 

os princípios da legalidade e isonomia. (P. 75/76) 

 

Relativamente às limitações para o estabelecimento de condições contratuais que 

decorram do reequilíbrio do poder entre as partes e reflitam-no, não só do ponto de vista 

financeiro, mas igualmente em relação às metas e resultados que deverão ser produzidos a partir 

da contratação, é recomendável pensar-se num programa que delimite previamente as 

alternativas disponíveis à administração. Alternativas estas que, desde logo, garantam 

eficiência, vantagem na contratação, sem ofensa à ordem pública e ao princípio da legalidade. 

É, em última análise, a aplicação prática da ZOPA (zona de possível acordo), estratégia 

utilizada nos processos de mediação, quando da construção de opções pelas partes, para 

endereçarem seus conflitos. 

Uma das estratégias para a construção da ZOPA está no estabelecimento de audiências  

públicas, previamente à edição do chamamento público, para o alinhamento de expectativas e 

discussão das possibilidades acerca do objeto da parceria. Nesse sentido é a ponderação da 

MOREIRA NETO (1997): 

 

Em síntese, a aplicação criteriosa e oportuna das audiências públicas apresenta 

inúmeras vantagens sobre as práticas tradicionais, predominantemente unilaterais e 
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inquisitoriais, quando não autoritárias, capitalizando para os governantes que deles se 

valem o respeito e a popularidade, pois:  

 

 Evidencia sua intenção de produzir a melhor decisão; 

 Galvaniza-se o consenso em reforço da decisão que vier a ser tomada; 

 Manifesta o cuidado com a transparência dos processos administrativos; 

 Renova permanentemente o diálogo entre agentes eleitos e seus eleitores. 

(p.18) 

 

No Capítulo 4, ao tratar especificamente das oportunidades que a Lei 13.019/14 oferece 

para que seja utilizada a mediação como estratégia pré-contratual, a partir dos limites impostos 

ao próprio administrador público que com as organizações da sociedade civil contratará, as 

audiências públicas serão detidamente explicitadas e delineadas, assim como a construção da 

ZOPA. Neste item, contudo, é importante desde já apresentar algumas indicações de como o 

desenho de solução de disputas, a partir de quais elementos o programa piloto de mediação 

também se alicerça, aborda a situação.  

Como, no caso desse trabalho, parte-se de uma situação cujo conflito ainda não se 

estabeleceu, é pertinente a menção de OSTIA (2014):  

 

Por mais que seja essencial o conhecimento das peculiaridades do conflito para que 

se desenvolva o desenho do sistema personalizado, não é indispensável que ele exista 

no plano fático. Assim, pode-se criar o sistema com base nas características singulares 

de um determinado tipo de conflito abstrato, por exemplo, indenização por acidente 

aéreo. O levantamento das qualidades do objeto dá-se tanto por meio da experiência 

humana, como pela reflexão. Permite-se que, dessa forma, sejam concebidos sistemas 
para conflitos completamente novos nunca antes vivenciados. (p.93) 

 

Sob a mesma perspectiva – desenho do sistema de disputa adequado - a pesquisa 

empírica da Fundação Getúlio Vargas para o Ministério da Justiça (em coletânea intitulada 

“Pensando o Direito”, Volume 38) coordenada pelas Professoras Daniela Monteiro Gabbay e 

Luciana Gross Cunha, buscou, avaliando casos já testados de solução não adversarial de 

conflito envolvendo a Administração Pública, observar cinco eixos centrais: 

 

 Conflito e partes interessadas/envolvidas;  

 

 Formas e alternativas de solução das disputas que foram adotadas nos casos 

estudados; 

 

 Possibilidade de solução extrajudicial dos conflitos e criação de um sistema de 

solução de disputas; 
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 Quem implementa e quem fiscaliza; 

 

 Quem arca com os custos.  

O resultado da análise, em síntese, foi que:  

 

A responsabilidade objetiva do Estado, as restrições à autocomposição e os limites à 

negociação pela Administração, o pagamento de dívidas através de precatórios, as 

restrições orçamentárias, a responsabilidade do gestor público (sob o efeito das leis 
de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa), a indisponibilidade do 

bem público, a inafastabilidade da jurisdição, e a posição restritiva do Tribunal de 

Contas quanto aos meios alternativos de solução de conflitos foram alguns dos fatores 

apresentados pelos entrevistados nesta pesquisa como dificuldades e desincentivos à 

resolução extrajudicial de conflitos de interesse público. (P. 14) 

 

Avaliando-se a abordagem proposta, de utilizar a mediação como método para a 

negociação, previamente à formalização da parceria, grande parte do que foi considerado um 

desincentivo no resultado da pesquisa referida, pode ser utilizado como estratégia para a 

institucionalização pretendida. Essas questões serão detidamente comentadas no item seguinte 

deste Trabalho. MOREIRA NETO (2003) especificamente sobre a indisponibilidade do 

interesse público explica: 

 

Ora, distintamente do que se possa aceitar sem maiores indagações, em todas as 

modalidades preventivas e de composição de conflitos em que se envolva a 

Administração Pública, no âmbito do Direito Administrativo, jamais se cogita de 

negociar o interesse público, mas de negociar os modos de atingi-lo com maior 

eficiência. (p.154) 

 

De toda sorte, a definição da ZOPA, franqueando ao administrador público as 

alternativas de negociação possíveis, antecipadamente, responde aos limites e restrições à 

negociação e, também, viabiliza estratégias de autocomposição, além de dar clareza ao gestor 

público sobre os limites da responsabilidade assumida. 

Como será melhor abordado na parte prática do trabalho, em especial, no Capítulo 4 

abaixo, a estratégia será a utilização de mecanismos já disponíveis no âmbito da Administração 

Pública – como as audiências públicas – que balizarão a ação do ente contratante e que fixarão 

premissas das referidas contratações, refletidas nos instrumentos de chamamento público e nas 

propostas de parcerias que serão parte integrante de referidos editais. No âmbito das 

manifestações de interesse, a apresentação prévia das condições por meio das quais será 

possível a implementação do projeto, programa ou atividade propostos, permitirão aos 
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envolvidos, no âmbito da negociação que se seguirá, pela mediação, definir os limites da 

contratação que será levada a efeito.  

Ainda como possibilidade de enfrentamento desse desafio, ARAÚJO e FÜRST (2014), 

relatando a experiência do Programa desenvolvido para atendimento às vítimas do vôo 447, 

indicam a instituição de conselhos, nos quais tomam acento as autoridades públicas envolvidas 

na implementação do programa, que funcionam como assistentes às partes, para o 

endereçamento das questões colocadas, como se lê: 

 

O Conselho Consultivo foi o órgão de consulta do PI formado pelos representantes 

das autoridades públicas que compunham o Programa. 

Sua função era a de emitir um parecer avaliativo acerca de eventuais dúvidas ou 

divergências de interpretação dos parâmetros que eventualmente pudessem surgir ao 

longo das negociações, e não puderam, por quaisquer motivos, ser sanados ou 
esclarecidos pelos observadores. O parecer do CC não vinculava quaisquer das partes 

e servia apenas como um terceiro olhar. (...) O Conselho Diretor também era composto 

por representantes das autoridades públicas envolvidas no PI. Sua função era debater 

e construir em conjunto o Programa e, após sua instauração, se reunir mensal ou 

bimestralmente, para deliberar sobre casos gerais, particulares e omissos, assim como 

eventuais correções, aperfeiçoamentos e/ou adaptações necessárias ao seu bom 

andamento e, ainda, supervisionar o trabalho do D.A. 

 

Ainda, comentando sobre os requisitos para o sucesso de uma iniciativa de programa de 

solução de conflitos, ARAÚJO e FÜRST (2014) indicam:  

 

Como ponto de partida, e condição sine quae non, para que o Programa tivesse real 

sentido, estava a criação de um ambiente de caráter não adversarial, o que foi feito 

com a montagem de um escritório para seu funcionamento e onde as partes deveriam 

não apenas se sentir detentoras de suas decisões, mas estar efetivamente aptas a 
estruturar seus acordos, desde a tomada de conhecimento dos estatutos do Programa, 

dos detalhes técnicos envolvidos, etc., passando pelas primeiras conversas, trocas de 

propostas e negociações, e seguindo até o desfecho de cada caso particular. 

 

Para a criação de um ambiente não adversarial, considerando as restrições orçamentárias 

e pouca permeabilidade do uso do instituto, a utilização das Câmaras já constituídas e em 

funcionamento pode ser uma opção atrativa. Por serem parcerias regulamentadas pela Lei 

13.019/14, as regras da própria institucionalização da Câmara devem ser capazes de endereçar, 

com critérios objetivos e forma de monitoramento e controle adequados, muito próximos 

daqueles que já estão em uso na própria CCAF, as questões relativas à indisponibilidade do 

bem público e a inafastabilidade da jurisdição. Outro aspecto relevante a ser trabalhado no caso 

do estabelecimento das Câmaras de Prevenção e Resolução de Conflitos ou ampliação da 

competência das Câmaras que já se encontram instituídas, é como se institucionalizará a relação 

entre essas Câmaras, as organizações da sociedade civil, e os entes públicos, não só 
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considerando o aspecto regulamentar, mas, igualmente, de equacionamento dos custos para sua 

implementação e manutenção. 

 Por conta dos desafios referidos acima, uma outra alternativa que deve ser considerada 

é a possibilidade do envolvimento de mediadores independentes, ou, ainda, a 

institucionalização, no âmbito das organizações que foram protagonistas na concretização da 

edição da Lei 13.019/14106, e que se uniram em torno de uma plataforma para o estudo e 

proposta de um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil no Brasil, em 2014, 

por meio da instituição de um grupo de trabalho, sob o governo da então presidenta Dilma 

Rousseff, de Câmaras de Mediação, que seriam credenciadas pelos entes públicos para atuar 

nas questões envolvendo as contratações das parcerias.   

Em relação ao grupo de organizações referido no parágrafo precedente, importa 

reconhecer que esse grupo reúne o conhecimento necessário do arcabouço legal que será objeto 

das tratativas, e, também, é representativo das organizações da sociedade civil que mantém 

relacionamento muito próximo com a Administração Pública e que não estavam submetidas 

aos regimes das parcerias estabelecidas com as Organizações Sociais (OSs) e as Organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs). Questão que deverá ser endereçada para a 

utilização dessas organizações é o seu preparo para atuar, o que poderá determinar ou a 

utilização de mediadores independentes, qualificados para essa atuação . 

Cada uma dessas hipóteses será melhor avaliada no âmbito do Capítulo V, de maneira 

a dar evidência àquela que possa garantir mais efetividade, com menor custo a todos os 

envolvidos.  

Deve-se admitir, também, a participação do Tribunal de Contas, tanto no nível federal, 

como estadual e nos poucos municípios onde está instituído, com papel protagonista no 

estabelecimento dessa estratégia, de maneira a mitigar os riscos de questionamentos sobre a 

legitimidade dos acordos que vierem a ser formalizados a partir desta iniciativa e, também, 

viabilizar um acompanhamento próximo de eventuais conflitos que surgirem na execução do 

contrato e que forem submetidos à procedimentos de mediação, dos quais resultem ajustes para 

a superação de referidos impasses. Em outras palavras, é importante a participação do Tribunal 

de Contas como forma de endereçar a restrição que foi apresentada nos casos examinados na 

pesquisa levada a cabo pelas Professoras Dras. Daniela Monteiro Gabbay e Luciana Gross 

Cunha, referida no Volume 38 da Série Pensando o Direito da Fundação Getúlio Vargas. 

                                                
106 Indicação das organizações que participaram da plataforma acessível pelo link: 

http://www.participa.br/articles/public/0008/4218/balanco-mrosc-2014.pdf, acessado em 29/07/2017, às 11:30hs. 

http://www.participa.br/articles/public/0008/4218/balanco-mrosc-2014.pdf
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Outro tema também apontado no estudo retro referido, qual seja, o fato de que: “a 

tomada de decisões em diferentes esferas leva em conta critérios e incentivos diferenciados, 

agregando-se no contexto dos conflitos de interesse público o custo político e social das 

decisões, a imagem política e visibilidade do conflito, muitas vezes maximizados pela atuação 

da mídia.” (p.16), também será objeto de análise e proposições de encaminhamento. Neste 

momento basta considerar que:  

 

(...) atende-se ao princípio da subsidiariedade sempre que a decisão do poder público 

venha ser tomada da forma mais próxima possível dos cidadãos a que se destine. Tal 

proximidade visa garantir que o órgão administrativo considerará sempre, em suas 

decisões: primeiro, que sejam respeitados os direitos e iniciativas dos cidadãos e das 

entidades privadas; segundo, que qualquer intervenção administrativa só se produza 

em caso de inexistência ou insuficiência da iniciativa individual ou social; terceiro, 

que neste caso, a intervenção só se dará na medida indispensável para atender ao 
interesse público legal e legitimamente definido; e, quarto, que outros entes ou órgãos 

administrativos menores não tenham condições de agir com eficiência. (Moreira Neto, 

2003, p.135)  

 

Sobre essa questão em particular, vale considerar, no trabalho de OSTIA (2014), os 

parâmetros de referência, que define como “um conjunto de informações que serão usadas pelas 

partes como pedra de toque com as quais compararão suas pretensões e conduta” (p. 155):  

 

Esta técnica oferece aos sujeitos, a baixo custo, informação referencial sobre a 

conjuntura do conflito, com a qual elas poderão comparar os elementos presentes nas 

tratativas. Com isso poderão entender as possibilidades e o que seria uma boa escolha 

ou uma boa conduta, capacitando-as a realizar suas tomadas de decisão, “jogada” de 

forma fundamentada e potencialmente mais próxima de atender aos seus interesses. 

(...). Por meio dessa técnica, as partes conseguem ter um melhor conhecimento da 
situação, das possibilidades e probabilidades. Considerando os parâmetros 

referenciais, a parte tem condições de avaliar os seus próprios interesses e perceber 

que eles estão além ou aquém do espectro de soluções possíveis. Com isso, pode 

readequar seus interesses e alcançar uma solução mais adequada. A técnica dos 

parâmetros referenciais, ao oferecer informação e possibilitar a eventual readequação 

de interesses, maximiza a possibilidade das partes alcançarem um acordo condizente 

com seus interesses, aumentando a satisfação. Além disso, esta técnica aumenta a 

percepção de justiça dos sujeitos em relação ao mecanismo, como também sua 

celeridade. (p.155) 

 

Sendo um programa piloto, são quatro as estratégias abordadas por URI, BRETT e 

GOLDBERG (1988) para a sua efetivação, as quais serão tratadas de forma específica no 

Capítulo 4, abaixo, sempre considerando as adaptações necessárias dado o fato de se tratar de 

proposta de abordagem anterior à existência do conflito: 

 

 Diagnóstico;  
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 Desenho; 

 

 Implementação; 

 

 Avaliação e disseminação, se o caso.  

 

CONSTANTINO e MERCHANT (2013)107, ao tratar do desenho de sistema de disputa 

advertem que em algumas situações os modelos não funcionam porque: 

 

  São pensados por um expert – e não por aqueles que, de fato, operam o sistema; 

 

 Não têm flexibilidade pois endereçam a disputa per si, e não o conflito que 

determinou a criação do sistema; 

 

 Não estão focados exclusivamente na mediação, mas trazem uma gradação no uso 

dos métodos alternativos, justamente para prevenir futuras disputas; 

 

 Não consideram a dinâmica da organização na qual os sistemas serão 

implementados. 

 

As críticas trazidas pelas autoras mencionadas acima são tratadas no programa piloto 

que será proposto no Capítulo 4 abaixo. Não se está partindo de um conflito já estabelecido e 

que precisa ser solucionado, mas de uma futura contratação, visando criar um ambiente e 

mecanismos para que os eventuais conflitos surgidos, oriundos da execução contratual, sejam 

rapidamente, de forma assertiva e com o menor custo endereçados. Isso tudo considerando o 

contexto no qual surgiu o conflito e a disposição das partes na manutenção da relação contratual 

estabelecida.  

OSTIA (2014), ainda tratando sobre o desenho do sistema enfatiza que: 

 

A técnica de observar os interesses estabelece que o sistema deve ser composto por 

mecanismos, majoritariamente, voltados ao tratamento e à solução do conflito com 

base em interesses. Essa técnica atua de forma bifronte. Na primeira, goza os 

benefícios trazidos às partes pelos mecanismos baseados em interesse. Na segunda 
frente, protege às partes da perda desses benefícios, por exemplo, em decorrência do 

acirramento do conflito. (p.138) 

 

                                                
107 CONSTANTINO, Cathy A., MERCHANT, Christina Suckles. Designing Conflict Management Systems: a guide to creating 

productive and healthy organizations. Jossey-Bass. 2013. p. 46/48 
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Fato é que o programa piloto deverá responder às críticas e aos desafios indicados nos 

parágrafos precedentes, partindo dos conceitos e das recomendações acima, sem perder de vista 

a flexibilidade necessária para as adaptações que forem cabíveis à medida em que a mediação 

for levada a efeito e as partes fornecerem o feedback correspondente.  

 

3.3 APRENDIZADOS: ESTRUTURA BÁSICA PARA UM PROGRAMA PILOTO 

 

A abordagem dos capítulos precedentes trouxe a indicação clara da existência de um 

claro desequilíbrio entre o poder na relação que se estabelece entre os entes da Administração 

Pública e as organizações da sociedade civil, seja em razão de seu conhecimento sobre o cenário 

no qual haverá a implementação e/ou execução de uma atividade ou projeto, seja em função do 

domínio econômico exercido, neste caso, pela própria Administração Pública em relação a 

referidas organizações.  

MOREIRA NETO (2014), quando se refere ao poder enfatiza: 

 

(...) retira-se a importante conclusão de que é da natureza do poder o enfrentamento, 

em qualquer âmbito ou situações em que tenha aplicação, reconhecendo-se o normal 
surgimento de relações de antagonismo. 

Porém, do mesmo modo, observa-se que também é da natureza do poder o acrescer-

se, sempre que se apresente a oportunidade, o que enseja a também normal, produção 

de relações de cooperação. 

Sendo esta uma dupla alternativa de fechar-se um relacionamento – o do antagonismo 

e o de cooperação – observa-se que todas as assimetrias de poder teoricamente 

possíveis tanto poderão produzir enfrentamentos como gerar associações de toda 

sorte, o que bem revela sua dutibilidade e suas extraordinárias possibilidades de, 

alternativamente, tanto originar a instituição de regras de composição de conflitos, 

como de regras de associação cooperativa, o que leva a concluir-se, em síntese, que é 

de sua natureza o contínuo desdobramento em forma de regras aplicáveis e distintas 

e sempre novas modalidades de assimetria cratológicas. (p.76/77) 

 

Mas o evidente desequilíbrio de poder é determinante para que, no momento prévio da 

formalização do instrumento típico (termo de fomento, colaboração ou acordo de cooperação), 

quando as questões que surgiram ao longo do procedimento da contratação estão latentes, 

efetive-se apoio, por meio da mediação, conforme é a proposta deste trabalho. Nessa linha 

SOUZA (2014):  

 

Quanto à desigualdade nas relações de poder, notadamente nos casos em que está 

envolvido o ente público federal ou estadual e um indivíduo (o exemplo clássico pode 

ser o segurado e o INSS), ela é de fato evidente e não pode ser ignorada quando se 
pensa em resolução consensual de conflitos. Não se trata, porém, de obstáculo 

incontornável. De fato, a desigualdade torna inadequada a negociação direta entre as 
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partes, mas torna altamente recomendável a utilização da mediação, que é a 

negociação facilitada por um terceiro. (P. 66/67)  

 

A existência de Câmaras instituídas e em funcionamento em todos os níveis da 

Federação (federal, estadual e municipal), ainda que com objetivos e finalidades diversos 

daqueles pretendidos neste Trabalho, servem de inspiração e confirmam a vocação da 

administração pública de, ao mesmo tempo em que se torna um dos maiores litigantes do país, 

buscar um expediente de pacificação social como estratégia para a diminuição do número de 

processos judiciais, que impactam de forma negativa, em vários âmbitos, o desenvolvimento 

nacional.  

Finalmente, a existência de vários trabalhos, como evidenciado no item 3.2 supra, 

tratando do desenho de sistemas de solução de disputas, serve como ponto de partida para se 

pensar no modelo de um programa através do qual se busca prevenir a controvérsia no momento 

em que as partes iniciam um relacionamento de trato longo, na maioria das vezes complexo, 

onde há acentuada assimetria de informações e, também, desequilíbrio de poder. Sobre o tema 

SOUZA (2014) indica que: 

 

Um programa desta natureza pode ser organizado no seio de uma instituição pública 
que tenha competência (no sentido jurídico) para lidar com esse tipo de conflito, pode 

ser organizado por uma instituição acadêmica ou do terceiro setor que possa ser 

contratada pelos entes públicos para atuar na resolução de tais conflitos, ou, ainda, 

pode ser organizado em caráter pluri-institucional. Seja qual for o ambiente em que 

tais programas sejam organizados, determinadas questões haverão de ser pensadas e 

decisões terão que ser tomadas quanto ao seu formato. (p.216)  

 

Quando comenta a experiência inédita do sistema para resolução de disputas para a 

Câmara de Indenização do Vôo 3054 da TAM, Diego Falleck traz: “existem seis fatores chaves 

que podem colaborar para que potenciais beneficiários possam confiar em um programa de 

indenização: (I) transparência; (II) isonomia; (III) apoio em critérios objetivos; (IV) eficiência; 

(V) tratamento digno das partes; e (VI) participação governamental. 

Examinando os achados constantes dos itens 3.1 e 3.2 acima, conclui-se que partes 

desses elementos chaves representam princípios de direito administrativo plenamente 

aplicáveis ao caso sob estudo – transparência, isonomia, eficiência – enquanto que os demais, 

aplicados ao caso, representarão segurança ao gestor público – critérios objetivos e participação 

governamental – e ambiente propício ao uso da mediação – tratamento digno das partes.  
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SOUZA (2014)108 ao abordar o tema da utilização dos métodos consensuais para a 

solução de conflitos traz reflexões sobre as cautelas necessárias, em razão dos princípios 

aplicáveis às questões envolvendo a administração pública. Ao se referir ao princípio da 

legalidade, comentando sua experiência como Conciliadora na Câmara de Conciliação e 

Arbitragem da Advocacia Geral da União entre os anos de 2010 e 2011, adverte que a legislação 

é apenas ponto de partida, nas situações envolvendo conflito, porque a partir da negociação são 

traçados os limites e contornos cabíveis e necessários. Conclui que: 

 

Por tal razão, todos os acordos envolvendo o Poder Público devem ser devidamente 

fundamentados, já que os atos administrativos (e aí se inclui a autorização de acordos, 

mesmo em juízo) se sujeitam a controle interno e externo de juridicidade, e tal 

fundamentação deve ser fática e jurídica, de modo a deixar claro por que uma 

determinada solução é o caminho mais adequado para resolver os conflitos, sob o 
ponto de vista da legalidade, da economicidade e todos os demais parâmetros que 

devem reger a atuação de entes públicos. 

 

Se no âmbito da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Advocacia Geral da União 

essa já é uma prática, é cabível admitir-se que a mediação seja usada no âmbito da mesma 

Câmara, cuja competência poderia ser ampliada, ou, mesmo, na institucionalização e 

constituição de Câmara específica, ao abrigo das disposições do artigo 32 da Lei 13.140/15, 

ambas hipóteses sugeridas através deste trabalho.  

Considerando a possibilidade de se ter, previamente, os parâmetros referenciais 

determinados, por meio das audiências e/ou consultas públicas, bem como viabilizar-se alguma 

participação do Tribunal de Contas para a sua atuação precípua de controle e fiscalização da 

legalidade das parcerias formalizadas, além da obrigatoriedade, determinada pela Lei 13.019/14 

da existência de parecer técnico e jurídico para viabilizar a formalização do contrato109, conclui-

se pela garantia da “accountability” necessária. 

Uma outra questão a ser enfrentada, e que pode ser um contraponto à proposta que se 

apresenta, é a manutenção, pelos mediadores que atuarem, da confidencialidade. Isso porque é 

da essência da contratação pública a publicidade e transparência dos negócios formalizados. 

Contudo, deve haver uma distinção entre a confidencialidade experimentada nas sessões de 

mediação, onde se pretende superar questões relacionadas à assimetria de informações, à 

desigualdade nas relações de poder, e o resultado de referida negociação, que é o próprio 

contrato, este passível de ser publicizado.  

                                                
108 SOUZA, Luciane Moessa. Resolução Consensual de conflitos envolvendo o poder público: caminho possível e adequado, 

com o devido respeito às peculiaridades do regime jurídico-administrativo. “in” Revista do Advogado.Vol. 123, agosto. 2014. p. 

162-169 
109 Art. 35, incisos V e VI da Lei 13.019/14. 
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A possibilidade de se estabelecer meios de comunicação claros, permanentes, objetivos 

e, acima de tudo, não violentos, gera um benefício social, mas, igualmente, econômico, que é 

percebido e querido por todos os envolvidos, e deve trazer transparência e segurança jurídica 

para que sejam instrumentalizadas as obrigações que nortearão o relacionamento entre as partes 

e o alcance do bem-estar social buscado, por meio da implementação de políticas públicas de 

maneira eficiente e racional.  

O início de vigência da Lei de Mediação brasileira traz uma enorme oportunidade de se 

testar novas práticas, viabilizar variados usos para ampliação das possibilidades de 

equacionamento da “terceirização” dos conflitos e sua solução.  

Apesar do desenho do sistema de resolução de conflitos ter como pressuposto a 

existência do conflito, dado que “a negociação, por exemplo, é uma tarefa inerente ao cotidiano 

de todos nós. Todos os dias negociamos alguma coisa, barganhamos preços, posições, 

polemizamos sobre teoria”110, não é desarrazoado apoiar-se na técnica que lhe é inerente para 

se desenvolver a estratégia e o programa piloto de mediação pretendido neste trabalho. 

Como referido por FALLECK (2009):  

 

A teoria e a prática do DSD propõem um novo enfoque, eficiente e customizado, para 

que advogados e operadores do direito possam funcionar como verdadeiros arquitetos 

institucionais, para o desenho de processos criativos e funcionais, capazes de evitar 

custos de transação e trazer maior satisfação e participação para as partes envolvidas. 

(....) Na seara de resolução de disputas, ao contrário das fórmulas jurídicas universais 

e soluções-padrão de todo o tipo, one size does not fit all. (p.32) 

 

Em conclusão, seja sob o aspecto acadêmico, seja sob o aspecto social, considerando a 

legislação procedimental e, também, a substantiva, a opção pela mediação como método de 

negociação do contrato e, também, como forma de instituir e manter um diálogo permanente 

entre os atores envolvidos nos contratos típicos da Lei 13.019/14 parece viável, possível e 

necessária. 

A utilização da estratégia e abordagem referidas no DSD, assim como a consideração 

de como foram instituídas, como funcionam e dos resultados que apresentam as iniciativas já 

existentes serão os parâmetros iniciais para a recomendação da estrutura da Câmara, que é um 

dos modelos possíveis que se sugere através deste Trabalho. 

  

                                                
110 GARCEZ, José Maria Rossani. Contratos Internacionais Comerciais – Planejamento, Negociação, Solução de Conflitos, 

Cláusulas Especiais, Convenções Internacionais. Ed. Saraiva, 1994, p. 61/62 



89 

 

CAPÍTULO IV:  A ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA E A MEDIAÇÃO 
 

4. ESPECIFICIDADES DO USO DA MEDIAÇÃO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA  

 

O objetivo deste trabalho, como já acima sumarizado, é justamente utilizar a mediação, 

em uma abordagem ampliada do modelo tradicional, que pressupõe a existência do conflito 

para que o método seja aplicado. A sugestão é de também utilizar a mediação no momento 

anterior à celebração dos contratos, tanto no nível entre particulares como no âmbito da 

administração pública, antecipando-se conflitos latentes e garantindo uma contratação 

(autocomposição) caracterizada por um diálogo objetivo, permanente, com critérios, e o 

estabelecimento de um procedimento de solução e/ou endereçamento de conflitos que venham 

a surgir no curso da execução contratual. 

A partir desta etapa do Trabalho, quando o cenário, tanto do ponto de vista de desafios, 

como de práticas existentes em nosso território está explicitado, é necessário enfrentar referidos 

desafios sobre a efetivação do uso da mediação como abordagem para a fase pré-contratual das 

parcerias definidas pela Lei 13.019/14. 

Neste Capítulo a análise recairá sobre aspectos da legislação em vigor, traçando uma 

correlação com os desafios que se pretende endereçar, e, a partir do que foi evidenciado pelos 

capítulos anteriores, definir uma estratégia para a implementação de um programa piloto de 

mediação, especialmente para as contratações envolvendo a Administração Pública e as 

organizações da sociedade civil.  

Passa-se a dar evidência e forma à proposta, começando por uma análise mais detida da 

legislação que deu origem à reflexão e à proposta de programa piloto de mediação sugerido 

nesse trabalho. Não só a Lei 13.140/15 – lei de mediação – e outras correlatas ao tema – como 

o Novo Código de Processo Civil – como, também, a Lei 13.019/14 e seu decreto 

regulamentador, servirão de apoio para especificar os momentos nos quais a mediação será 

utilizada no procedimento de contratação entre os entes públicos e as organizações da sociedade 

civil, bem como estabelecer as formas como essa possibilidade será endereçada.  

Na sequência, por se tratar de mediação no âmbito da Administração Pública, sendo 

aplicáveis os princípios fixados no texto Constitucional – art. 37 – faz-se uma verificação sobre 

a aderência desses princípios à proposta deste Trabalho, tornando evidentes as estratégias 

através das quais os desafios explicitados no Capítulo 3 são superados, recomendando-se a 

formulação do programa piloto e sua experimentação. 
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Finalmente, no item final deste Capítulo, faz-se uma análise do papel dos Tribunais de 

Contas, para além dos cenários evidenciados nos Capítulos precedentes, com vistas a melhor 

definir sua posição no programa piloto de mediação proposto, abordando aspectos positivos e 

negativos de sua participação. É neste item que se discute as hipóteses de resistência do Tribunal 

de Contas aos métodos alternativos de solução de conflitos, bem como o endereçamento dessa 

questão como chave para o sucesso da iniciativa, na busca pela melhor interação entre todos os 

atores envolvidos, não só com a contratação dessas parcerias, mas também, no curso e 

finalização de sua execução.   

 

4.1 A APLICABILIDADE DA LEI 13.140/15: CENÁRIOS PRÁTICOS POSSÍVEIS 

CONSIDERANDO-SE A LEI 13.019/14 

 

São objeto de pesquisa e interpretação cinco diplomas legais, quais sejam, Lei de 

Mediação, Novo Código de Processo Civil, a Resolução 125/10 do Conselho Nacional de 

Justiça111  - CNJ e Lei e decreto regulamentador das parcerias envolvendo a Administração 

Pública e Organizações da Sociedade Civil112. 

As três primeiras, por serem normas procedimentais, são avaliadas sob o aspecto de 

coerência e aderência à utilização da mediação como uma ferramenta de negociação, a ser 

utilizada previamente à formalização dos contratos específicos, regulados pelas duas últimas 

normas analisadas. 

No que tange à legislação substancial – Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil, busca-se neste capítulo trazer cenários nos quais poderão ser implementadas 

estratégias para viabilização do uso da mediação, nos moldes sugeridos neste trabalho.  

Alternativas à solução de conflitos eram já uma preocupação do legislador 

constitucional de 1988 que, no preâmbulo da Carta Magna, expressou como princípio, a 

“solução pacífica das controvérsias 113”. Aliás, também a Constituição Imperial, de 1824, 

                                                
111 A primeira edição da Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, foi editada em 29/10/2010 e trazia regras 

para a implementação de centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, bem como para a capacitação de mediadores 
e conciliadores. Sofreu uma primeira adequação com a Emenda n. 1, de 31/01/2013 e, depois da edição da lei 13.140/15, foi 
novamente revisitada pelo CNJ, que editou a Emenda n. 2, em 08/03/2016, compatibilizando as regras da Resolução com as 

determinações fixadas não só no novo Código de Processo Civil, mas, igualmente, na Lei de Mediação, reconhecendo que esta 
última derrogou o próprio NCPC.            
112 Lei 13.140/15, Lei 13.105/15, Resolução 125/10, Lei 13.019/14 e Decreto 8.726/16, respectivamente.  
113 Preâmbulo da Constituição de 1988: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte 

para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista 
e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica 
das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL”  
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indicava em seu artigo 161 o uso de meios de “reconciliação” prévia, para a instauração do 

processo judicial114. 

Outras legislações ordinárias, mesmo antes de 2015, quando foi editada a Lei 

13.140/15115, já tratavam o tema de alternativas para a solução de conflitos116, sendo relevante 

apontar que, a tentativa inicial do emprego da mediação, antes da Lei que a regulamentou, foi 

no âmbito das relações de trabalho117.  

Avaliando-se as disposições constantes da Resolução 125/10 do CNJ118 deduz-se que as 

regras lá estabelecidas endereçam questões relacionadas ao âmbito do Judiciário, o que não tem 

qualquer vinculação ou correlação com o objetivo tratado neste Trabalho. Mas o fato de não 

haver vedação específica ao uso que se sugere, bem como em razão de ser admitida a mediação, 

como política pública de gerenciamento de conflito de interesses, deixa aberto o caminho para 

dar efetividade à proposta de uso aqui abordada. 

A edição da Lei 13.140/15 tangibilizou as regras para a efetivação da mediação, tanto 

em nível judicial, como extrajudicial, assim como definiu os parâmetros e requisitos para 

aqueles que pretendem atuar nesta área de maneira profissional, a despeito do fato de haverem 

profissionais envolvidos com o tema da mediação no Brasil, antes mesmo da referida edição.  

Polêmicas à parte, já que a legislação editada não conseguiu agradar a todos aqueles que 

a aguardavam, e, também, foi sancionada para entrar em vigor praticamente ao mesmo tempo 

em que se iniciava a vigência do Novo Código de Processo Civil Brasileiro119, no que diz 

respeito ao tema deste trabalho, a Lei 13.140/15 trouxe elementos que corroboram o uso que se 

pretende explorar, e que estão em linha, em grande parte, com as regras estabelecidas no novo 

códex processual.  

Em seu artigo 1º120  deixa evidente que a mediação abrange controvérsias ou conflitos, 

tanto entre particulares, como no âmbito da administração pública, e tem como objetivo a 

autocomposição entre os envolvidos. Aliás, na mesma linha do Novo Código de Processo Civil, 

                                                
114 “Art. 161: Sem se fazer constar, que se tem intentado o meio da reconciliação, não se começará Processo algum”  
115 Lei 13.140, de 26 de junho de 2015, que entrou em vigor em 180 após a sua publicação, ou seja, 25/12/2015.  
116 Entre outras, podem ser citadas: Lei 9.099/95 sobre juizados especiais cíveis menciona a conciliação e do juízo arbitral – art. 

24; Lei 9.307/96 sobre a arbitragem refere a possibilidade de conciliação – art. 21, parágrafo 4º.; Lei  9.870/99 sobre 
mensalidades escolares menciona mediação, em seu artigo 4º.,  apesar de não deixar clara a sua função/atividade; Lei 10.192/01, 
que instituiu o Plano Real, também menciona a figura do mediador para a negociação coletiva dos salários e demais condições 

de trabalho, em seu art. 11.  
117 Lei 10.101/00 sobre participação dos empregados na distribuição de lucros e resultados das empresas refere no artigo 4º., 

inciso I, a possibilidade de uso da mediação; 
118 Adotou a mediação como instrumento de política pública para a pacificação dos envolvidos em conflitos 
119 Lei 13.105, de 16/03/2015, que entrou em vigor no dia 15/03/2016 (portanto, depois da entrada em vigor da Lei de Mediação)  
120 Art. 1º. Da Lei 13.140/15: “Esta Lei dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias entre part iculares e 

sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública.”  
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que além de reconhecer, também estimula que os magistrados e outros atores na esfera judicial, 

sempre que possível, privilegiem a solução alternativa de conflitos121. 

No que tange aos princípios aplicáveis à mediação, o artigo 2º. da Lei 13.140/15 trouxe, 

em relação ao disposto no artigo 166 do Novo Código de Processo Civil Brasileiro 122 , o 

acréscimo do princípio da boa-fé e a busca pelo consenso, ambos aplicáveis à proposta de 

mediação anterior à formalização das parcerias reguladas na Lei 13.019/14, que será trabalhada. 

Há alguns críticos a essa discrepância de princípios123, mas com a interpretação trazida pela 

Emenda n. 02 à Resolução 125/10 do CNJ, no sentido de que a Lei de Mediação derrogou as 

regras do NCPC124, entendemos que a crítica não se sustenta. 

Mesmo que de derrogação não se tratasse, não há incompatibilidade entre os princípios 

que, de certa forma, complementam-se. No que tange à boa fé, tangibiliza pressuposto essencial 

aplicável às partes num procedimento com essa técnica. Os códigos de conduta, de maneira 

geral, em nível nacional e internacional125 indicam que o mediador tem o dever de interromper 

ou encerrar um procedimento de mediação se uma das partes tiver um comportamento não 

adequado, o que inclui a utilização, por qualquer das partes envolvidas, de atitude não 

consonante com o princípio da boa-fé objetiva. Na mesma linha está a regra fixada no artigo 20 

da Lei 13.140/15. Em outras palavras, quando um mediador verifica que o interesse de uma 

parte é obter informações privilegiadas em relação à outra parte para utilizar referidas 

informações em momento posterior, em seu benefício, ou que uma determinada parte está 

faltando com a verdade ou agindo de maneira não leal, deve suspender ou encerrar o 

procedimento, para não haver qualquer prejuízo à outra parte. 

Com relação à busca pelo consenso, que aproxima a abordagem daquela preconizada 

pela mediação assistida (Negociação de Harvard), e, também, da conciliação126 apenas deixa 

                                                
121 Art. 3º., parágrafo 3º.:  a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados  

por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”  
122 “Art. 166 –A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia 

da vontade, da confidencialidade, da oralidade e da decisão informada.” 
123 VAZ, Paulo Afonso Brum, in “Primeiros Comentários à Lei 13.130/15 (marco regulatório da mediação/conciliação): imbricação 

com o NCPC e enfoque para os processos da Justiça Federal (acessado pelo link 

http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/97567/primeiros_comentarios_lei_iniciais_vaz.pdf, no dia 09/04/2017, às 15:25hs.; 

Duarte, Zulmar. In “A difícil conciliação entre o NCPC e a Lei de Mediação” (acessado pelo link https://jota.info/colunas/novo-
cpc/a-dificil-conciliacao-entre-o-novo-cpc-e-a-lei-de-mediacao-17082015, no dia 09/04/2017, às 16:01); Tartuce, Fernanda. In 

“Interação entre novo CPC e a Lei de Mediação: Primeiras Reflexões” (acessado pelo link: http://portalprocessual.com/interacao-
entre-novo-cpc-e-lei-de-mediacao-primeiras-reflexoes/ em 09/04/2017, às 16:35) 
124 “... considerando que a organização de conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos deve 

seguir a Lei 13.105, de 16 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil) derrogada pela Lei 13.140, de26 de junho de 2015 
(Lei de Mediação) ...” 
125 Como exemplo pode-se considerar o próprio Código de Conduta inserto na Resolução 125/10 do CNJ no nível nacional, e 

em nível internacional, o Código de Conduta emitido pelo IMI, acessível pelo link: https://imimediation.org/mediation-rules, 

acessado em 18/06/2017, às 10:11hs. 
126 A Negociação Assistida de Harvard pode ser considerada, na experiência brasileira, o que está indicado como conciliação e 

que difere da mediação por estar voltada para a solução de conflitos restritos, onde não há entre as partes uma relação de longo 
período, que deve ser restabelecida, e na qual a participação do terceiro facilitador é mais ativa, propositiva, visando justamente 

a formalização de um acordo, enquanto na mediação o objetivo principal é a consensualidade, ainda que seja no sentido de não 

http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/97567/primeiros_comentarios_lei_iniciais_vaz.pdf
https://jota.info/colunas/novo-cpc/a-dificil-conciliacao-entre-o-novo-cpc-e-a-lei-de-mediacao-17082015
https://jota.info/colunas/novo-cpc/a-dificil-conciliacao-entre-o-novo-cpc-e-a-lei-de-mediacao-17082015
http://portalprocessual.com/interacao-entre-novo-cpc-e-lei-de-mediacao-primeiras-reflexoes/
http://portalprocessual.com/interacao-entre-novo-cpc-e-lei-de-mediacao-primeiras-reflexoes/
https://imimediation.org/mediation-rules
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clara a opção do legislador pela estratégia que deverá prevalecer no âmbito da mediação 

privada, o que não afasta os demais princípios, nem altera o regime jurídico fixado pelo próprio 

NCPC, no que diz respeito à mediação na esfera do Judiciário. Aliás, o parágrafo 3º. do artigo 

166 já referido admite “a aplicação de técnicas negociais com o objetivo de proporcionar 

ambiente favorável à autocomposição.” 

Também o trabalho do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal 

(CEJ/CJF), na I Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios, realizada em agosto 

de 2016, na qual foram fixados oitenta e sete enunciados, sendo trinta e quatro deles relativos 

ao tema da mediação127 , contribuiu para esclarecer algumas das polêmicas e delimitar conceitos 

que servirão de base à proposta de mediação apresentada neste Trabalho. 

Ainda dentro do enfoque da Lei 13.140/15, seu artigo 21 explicita o modo como se inicia 

um processo de mediação, e parece ser totalmente aderente com um procedimento de mediação 

considerando a fase de negociação de quaisquer parcerias neste contexto, e a existência, como 

no momento oportuno será demonstrado, de conflitos latentes que poderão ser trabalhados para 

viabilizar uma contratação mais segura, de parte a parte, com a explicitação das regras através 

das quais será possível endereçar quaisquer controvérsias que surjam da execução das referidas 

parcerias.  

Questão que poderia suscitar algum debate, dado que o espectro de uso da mediação, 

comumente, é sempre o conflito, seria a aplicação dessa abordagem no âmbito da administração 

pública, numa situação em que o conflito está latente e, portanto, não caracterizado como tal. 

Como forma de legitimar esse uso da mediação, dado que, no âmbito da administração pública, 

pode-se fazer apenas o que, de fato, a legislação autoriza128,  deve-se considerar: 

 

 Os termos dos artigos 174, 175 e parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil129; 

                                                
haver possibilidade de se formalizar o referido acordo. Essas distinções podem ser encontradas de maneira bastante didática no 

site do CNJ, acessível pelo link http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao-portal-da-conciliacao 

(acessado em 17/09/2017, às 10:40hs)  
127 Acessados pelo link http://www.mediarvi.com.br/archives/1581, acessado em 21/04/2017, às 17:50hs. 
128 O artigo 37 da atual constituição brasileira indica expressamente o dever de obediência, de qualquer ente público, ao princíp io 

da legalidade estrita que consiste, justamente, em agir apenas de acordo com o que a Lei autoriza. Neste sentido os autores 
Hely Lopes Meirelles (“in” Direito Administrativo Brasileiro, 30ª. Edição, São Paulo. Editora Malheiros, 2005), Henrique Savonitti 

Miranda (“in” Curso de Direito Administrativo, 3ª. Edição. Brasília, Editora do Senado Federal, 2005), entre outros.  
129 Art. 174: A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios criarão câmaras de mediação e conciliação, com atribuições 

relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como: I. (...); II – avaliar a admissibilidade dos 
pedidos de resolução de conflitos, por meio da conciliação, no âmbito da administração pública; III. – Promover, quando couber, 

a celebração de termo de ajustamento de conduta. Art. 175: As disposições desta seção não excluem outras formas de 
conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por meio de profissionais independentes, 
que poderão ser regulamentadas por lei específica. Parágrafo Único: os dispositivos desta seção aplicam-se, no que couber, às 

câmaras privadas de conciliação e mediação.” 

http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao-portal-da-conciliacao
http://www.mediarvi.com.br/archives/1581
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 Os termos dos artigos 32, parágrafo quinto e 33 da Lei de Mediação130 

 

Do cotejamento destes dispositivos conclui-se que:  

 

 a mediação, no âmbito da administração pública, deverá ser realizada por meio de 

Câmaras de Prevenção e Resolução de conflitos, que têm competência específica, 

fixada tanto no artigo 174 do NCPC como no artigo 32 da Lei de Mediação, as quais 

estão restritas à existência de conflitos a serem dirimidos; por se tratar de câmara 

de prevenção de conflitos, o uso sugerido neste trabalho está abrangido pela 

competência dessa câmara, cuja instituição e forma de funcionamento será melhor 

detalhado no Capítulo 5 abaixo;    

 

 Uma das hipóteses aplicável aos casos de prevenção de conflitos é a formalização, 

quando couber, de termos de ajustamento de conduta; 

 

 Enquanto não instituídas as câmaras, a mediação poderá ser efetivada por meio de 

profissionais habilitados, desde que regulamentado esse exercício e competência.  

 

O enunciado 60, publicado pela I Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de 

Litígios, realizada em agosto de 2016, corrobora a interpretação acima, pois indica a 

subordinação da Administração Pública aos métodos alternativos de solução de conflitos, 

materializando a necessidade de regramento próprio para a sua efetivação.  

Já o enunciado 74 explicita que, havendo regra para tanto, o agente público deverá: (i) 

analisar a admissibilidade de eventual pedido de resolução consensual de conflito; (II) justificar 

por escrito, com base em critérios objetivos, a decisão de rejeitar a proposta de acordo.  

Finalmente, o enunciado 84 convoca, tanto o Poder Público como a sociedade a 

estimular a criação de centros de solução de conflitos, voltados ao endereçamento de litígios 

entre a Administração Pública e os cidadãos, sendo um exemplo desta iniciativa a Central de 

Negociação da Procuradoria Geral da União, criada através da Portaria n. 02, de 14/12/2012, e 

que tem, entre os seus objetivos131, fomentar o paradigma da alternativa eficiente e diferenciada 

de solução e de prevenção de conflitos no âmbito da Procuradoria Geral da União e respectivos 

                                                
130 “Art. 32 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão criar Câmaras de prevenção e resolução 

administrativa de conflitos, no âmbito dos respectivos órgãos da Advocacia Pública, onde houver, com competência para: (...) 
Parágrafo 5º.: compreendem-se na competência das câmaras de que trata o caput a prevenção e a resolução de conflitos que 
envolvam o equilíbrio econômico-financeiro de contratos celebrados pela administração com particulares. Art. 33: Enquanto não 

forem criadas as Câmaras de mediação, os conflitos poderão ser dirimidos nos termos do procedimento de mediação previsto 
na Subseção I da Seção III do Capítulo I desta Lei. Parágrafo único: a Advocacia pública da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos municípios, onde houver, poderá instaurar, de ofício ou mediante provocação, procedimento de mediação coletiva 

de conflitos relacionados à prestação de serviços públicos.” 
131 Conforme artigo 3º. e referida portaria 



95 

 

órgãos de execução, disseminar a prática da negociação e identificar práticas que auxiliem na 

prevenção e na redução da litigiosidade. 

Passando-se à análise da Lei 13.019/14, importa reconhecer que as parcerias que são 

formalizadas sob a sua égide estão organizadas em cinco fases, a saber:  

 

 Planejamento e gestão administrativa; 

 

 Seleção e celebração; 

 

 Execução; 

 

 Monitoramento e avaliação; 

 

 Prestação de contas. 

 

Em todas essas fases é possível algum modo de interação entre a Administração Pública 

e as organizações da sociedade civil, de forma a maximizar o resultado da parceria e 

potencializar o uso dos recursos colocados à disposição das organizações da sociedade civil 

para o alcance de interesse público recíproco.  

A proposta deste trabalho é examinar o papel da Administração e da organização da 

sociedade civil nas primeiras duas fases, mas isso não significa admitir que nas demais fases 

essa prática seja possível. Em particular porque quando da formalização do instrumento jurídico 

que regulamentará a execução da parceria, é recomendável que seja inserida uma cláusula 

especifica determinando aos envolvidos o uso da mediação como método alternativo e primeiro, 

daqueles que podem ser utilizados, para o endereçamento de qualquer posterior conflito que 

surja.  

Como o foco aqui é a mediação utilizada previamente à contratação, a partir dos cenários 

que envolvem essa fase pode-se propor uma forma de interação consonante com a legislação 

vigente, por meio da qual a mediação se efetivará.  

Essa perspectiva responde, em certa medida, aos desafios estabelecidos nos Capítulos 

precedentes, que estão também delineados nos comentários de BIASOTO JUNIOR (2014) 

sobre as parcerias público privadas, mas que é igualmente aplicável àquele enfrentado pelo 

Estado e as organizações da sociedade civil:  

 



96 

 

Há inimigos a vencer. O corporativismo, avesso às mudanças, pelo risco de perda de 

privilégios, é um deles. A debilidade da máquina pública, temerosa de perder o 

controle sobre as decisões da condução da coisa pública, é outra. Mas fora do Estado 

talvez existam mais inimigos: as empresas acostumadas ao mercado público, aqueles 

que conseguem acesso privilegiado a bens e serviços públicos, a camada de políticos 

que sobrevivem de políticas clientelistas e da inserção nos orçamentos do Estado. 

Mas, pior que isso, há uma espécie de sentimento em diversos segmentos da sociedade 

que toma o Estado como uma espécie de grande supridor. E a pior discussão sempre 

se dá contra uma ideia disforme, uma vaga noção construída por décadas de 

paternalismo estatal. Amadurecer as formas de relação entre o público e o privado, 
em todas as suas dimensões, talvez seja a tarefa mais importante e urgente da 

sociedade brasileira. As parcerias inscritas nas PPPs, nas concessões, e mesmo em 

outras formas de operações concertadas entre o público e o privado são a face mais 

visível desse processo. (....) Mas as parcerias têm um valor oculto no aprendizado que 

o público e o privado absorvem com os complexos movimentos demandados à 

condução das ações necessárias à materialização dos projetos. (p.104) 

 

Mas antes de aprofundar a análise sobre as fases onde será possível lançar mão da 

mediação, cabível, dada a inovação que se pretende produzir e as hipóteses ventiladas pela Lei 

13.019/14 de contratação, verificar a aderência dessa iniciativa a essas formas. 

Há, como já referido, três modalidades de contratação reguladas na Lei 13.019/14: termo 

de fomento, termo de colaboração e acordo de cooperação. Em tese, dado que todas essas 

figuras de contratação pressupõem a existência de um procedimento administrativo e que os 

envolvidos reconhecidamente mantém assimetria de informação e desequilíbrio de poder; mais 

ainda, considerando a ideia de maximizar os resultados advindos dessas contratações em 

benefício da sociedade e que o custo para negociação de situações possíveis e passíveis de 

ocorrer durante a execução da parceria e que podem levar à litigiosidade é menor no momento 

da formalização das referidas parcerias, razoável supor a aplicabilidade da proposta para os três 

tipos de contratação.  

Porém, o acordo de cooperação, por definição, não comporta a transferência de recursos 

financeiros entre organizações da sociedade civil e entes públicos e, por isso, a própria 

legislação deixa explícita a possibilidade de a este tipo de parceria não serem aplicáveis todas 

as regras determinadas para as outras contratações. Além disso, é pequeno o número de 

procedimentos administrativos que se têm notícia, e que estão relacionados à rescisão ou ao 

pleito de recomposição de danos em razão de descumprimento de um termo de cooperação que 

até recentemente também se revestia da mesma forma.  

Por isso, apesar de entender que mesmo nesses casos em que não há transferência de 

recursos entre os envolvidos, há variadas possibilidades de conflito e, portanto, um potencial 

razoável para dirigir para esta iniciativa o esforço e energia da mediação prévia, dado o caráter 

de novidade e a necessidade de uma experiência exitosa para que a prática seja estimulada e 



97 

 

ocorra a sua disseminação, concluo que neste momento não será oportuno criar e buscar 

implementar uma estratégia específica para abarcar essa forma de contratação.  

Quanto às outras formas de contratação determinadas pela Lei, e considerando a 

iniciativa que é própria da organização da sociedade civil nos casos dos termos de colaboração, 

ao contrário dos casos de fomento, quando a proposta do programa ou atividade é do ente 

público, poderia ser mais razoável e eficaz utilizar aquela iniciativa para a primeira experiência 

do programa piloto proposto. Contudo, a experiência até agora vivenciada dá conta de que 

poucas têm sido as manifestações de interesse apresentadas e, mesmo nos casos em que essas 

acontecem, ainda há incerteza sobre os procedimentos a serem adotados e as estratégias para o 

acolhimento destas iniciativas e a formalização dos termos de colaboração.  

Como consequência, parece ser a melhor opção, neste momento, concentrar energia e 

esforços para as contratações que os entes públicos e as organizações da sociedade civil vierem 

a efetivar por meio dos termos de fomento, que, aliás, parecem ser a maioria das contratações 

que desde sempre são levadas a efeito quando esses atores estão envolvidos.  

O Manual editado pela Secretaria da Presidência da República em 2016, intitulado 

Entenda o MROSC Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil ilustrado – do 

Planejamento à Prestação de Contas. Lei 13.019/2014 e Decreto 8.726/2016, traz quadro 

bastante ilustrativo das fases, o que possibilita explorar melhor a ideia da abordagem mediativa 

proposta neste Trabalho:  

 

Reprodução da página 3 do manual referido acima 
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Já na fase de seleção há uma oportunidade de iniciar-se o diálogo qualificado entre o 

Estado e as Organizações da Sociedade Civil. Propõem-se que ele seja feito por meio de 

audiência pública, a ser convocada a partir do término da fase de planejamento, na qual o ente 

público definiu suas prioridades e o seu orçamento e está pronto para viabilizar a contratação 

eficiente para que os objetivos fixados para aquele determinado exercício sejam alcançados. O 

Decreto n. 8726/16, especificamente em seu artigo 4º., parágrafo 3º.132, emite os comandos 

necessários à institucionalização desta prática. 

Com efeito, a audiência pública é, no dizer de MOREIRA NETO (1997): 

 

Um processo de participação aberto a indivíduos e a grupos sociais determinados, 

visando ao aperfeiçoamento da legitimidade das decisões da Administração Pública, 
criado por lei, que lhe preceitua a forma e a eficácia vinculatória, pela qual os 

administrados exercem o direito de expor tendências, preferências e opções que 

possam conduzir o Poder Público a decisões de maior aceitação consensual. A eficácia 

vinculatória, porém, não necessita ser plena para caracterizar-se uma audiência 

pública. (...) podendo se distinguir dois grandes grupos: as audiências públicas que se 

dão numa fase instrutória e aquelas que ocorrem numa fase decisória da ação 

administrativa. Embora ambas eficazes, sê-lo-ão distintamente para vincular a 

Administração Pública, pois as orientações substantivas colhidas na fase instrutória 

só poderão ser contrariadas pelo órgão público competente para decidir sob motivação 

realista e razoável, ao passo que as diretrizes recebidas em fase decisória, ao revés, 

não podem ser afastadas pela Administração, salvo por vício de forma. (p.14/15)  

 

Será nessa audiência pública que o ente contratante poderá definir os marcos centrais da 

contratação que será levada a efeito, tomando como base os parâmetros fixados no próprio 

parágrafo 3º. do artigo 4º. do Decreto já referido. Em outras palavras, levando em conta o 

objetivo da parceria, o orçamento disponível, bem como os itens indispensáveis que deverão 

ser observados, seja para a produção, pela organização da sociedade civil, do plano de trabalho, 

seja pelo ente público, da minuta de contratação que deverá acompanhar o edital de 

chamamento público, será feita a convocação dos interessados, pela comissão responsável pela 

seleção da organização da sociedade civil que será contratada, visando debater e chegar-se a 

um consenso sobre essas questões. 

A realização da audiência pública pressupõe que o ente público efetive uma preparação 

das questões centrais que serão objeto de discussão, e desde logo apresente propostas às 

organizações convidadas, que devem ser debatidas para, ao final, definir, em ata própria, como 

referidas questões serão tratadas no edital de chamamento público.  

                                                
132  Art. 4º.: A administração pública federal adotará procedimentos para orientar e facilitar a realização de parcerias e 

estabelecerá, sempre que possível, critérios para definir objetos, metas, custos e indicadores de avaliação de resultados. (...) 
Parágrafo 3º.: Os órgãos e entidades da Administração Pública federal poderão editar orientações complementares, de acordo 

com as especificidades dos programas e das políticas públicas setoriais.”  
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Neste sentido, o referencial que deverá ser observado pelo ente público é, no mínimo, o 

rol indicativo constante dos artigos 22 a 25 e 42 da Lei 13.019/14, assim como artigo 9º. de seu 

decreto regulamentador, observando-se que para os municípios e/ou estados onde já houver 

regulamentação específica da Lei 13.019/14, serão as questões melhor explicitadas em referidos 

decretos regulamentadores que deverão ser observadas.  

Poderá, neste momento, inclusive, o ente público optar por formular não uma audiência 

pública, mas uma consulta pública às organizações da sociedade civil. Tem sido bastante 

comum, aliás, essa prática, para a definição dos modelos de contratação por alguns órgãos e 

autarquias, sendo a título de exemplo cabível indicar a consulta pública formulada recentemente 

pela ANP (Agência Nacional de Petróleo) – 24/2017 - cujo prazo para contribuições encerrou-

se em 08/11/2017, e que foi seguida de uma audiência pública na qual foram debatidas as 

propostas apresentadas.                

A partir do resultado obtido, seja via consulta pública, seja através de audiências 

públicas, o edital de chamamento será produzido e disponibilizado, atendendo aos termos do 

parágrafo 1º., do artigo 24 da Lei 13.019/14133, mas, também, ao disposto no artigo 9º. do 

Decreto 8.726/16, regulamentador da referida Lei.  E esse artigo do decreto traz uma série de 

condicionantes que deverão ser observadas no edital de chamamento público e devem subsidiar 

as discussões que serão efetivadas por meio das audiências e/ou consultas públicas 

recomendadas. 

 Como argumento complementar, deve-se considerar a expressa dicção do artigo 23 da 

Lei 13.019/14134, a política pública de pacificação e prevenção de conflitos, instituída no nível 

constitucional e na Lei 13.140/15, bem como a oportunidade de uma contratação que, de fato, 

atenda aos objetivos pelos quais está sendo efetivada, tanto no nível do ente público, como das 

possibilidades das organizações que têm interesse em ofertar sua expertise e recursos para 

empreendê-lo. Nas palavras de MOREIRA NETO (1997): 

 

Ainda aqui, cabe uma referência ao princípio da prevenção de litígios, prudente 

concepção que recomenda esgotar-se todo elenco de meios com o fito de evitarem-se 
os inúmeros inconvenientes dos conflitos e demandas. A audiência pública concorre 

                                                
133 Art. 24, parágrafo 1º.: “O edital de chamamento público especificará, no mínimo: I- programação orçamentária que autoriza e 

viabiliza a parceria; III – o objeto da parceria; IV – as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das 

propostas; V – as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que se refere à metodologia de 
pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o caso; VI – o valor previsto para a realização do 
objeto;  VIII – as condições para a interposição de recurso administrativo; IX – a minuta do instrumento por meio do qual será 

celebrada a parceria; X – de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de acessibilidade para pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida ou idosos. “ 
134 Art. 23 – A administração pública deverá adotar procedimentos claros, objetivos e simplificados que orientem os interessados 

e facilitem o acesso direto aos seus órgãos e instâncias decisórias, independentemente da modalidade de parceria prevista nesta 

Lei.” 
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positivamente para que as fontes de litígio sejam pré-identificadas e as possíveis 

soluções, equacionadas e até adiantadas. (p.17) 

 

Para os casos em que o chamamento público for inexigível ou dispensado, a pertinência 

e/ou cabimento dessa etapa de audiência pública deverá ser avaliada pela comissão de seleção 

constituída para esse fim. 

Dado o escopo e a abrangência fixada para essas audiências/consultas públicas e a 

prática corrente que se tem hoje destes instrumentos, entendo que não haverá prejuízo se nesta 

fase do certamente não houver uma participação efetiva dos mediadores, seja através das 

Câmaras institucionalizadas ou privadas, seja aqueles nomeados “ad hoc”.  

Ultrapassada a primeira etapa da fase de seleção, e antes da formalização da contratação 

pelo ente público, partindo-se do pressuposto de que ocorreu a audiência pública e, portanto, o 

edital de chamamento público trouxe os elementos necessários para que parte das questões mais 

relevantes para a execução do projeto, programa ou da atividade estejam delimitadas, importa 

destacar o artigo 25 do Decreto 8.726/16, que determina ao ente público que, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar de sua seleção, a apresentar o Plano de Trabalho que norteará a 

contratação e a execução da parceria que será estabelecida. Nesse momento surge a 

possibilidade de intervenção por meio da mediação, que viabilizará uma discussão mais 

qualificada entre os envolvidos, sobre os desafios existentes a partir da realidade encontrada, 

do objetivo proposto, das limitações orçamentárias impostas. É neste momento, também, que 

se fará o estabelecimento dos resultados e metas esperados com a execução da parceria, bem 

como dos critérios que determinarão a aferição do cumprimento do seu objeto.  

Nesta fase do processo de contratação, o procedimento de mediação seria instituído com 

vistas a contribuir com as discussões entre o ente público contratante e a organização da 

sociedade civil selecionada, afinando as expectativas, possibilitando o reconhecimento, pelos 

envolvidos, dos interesses subjacentes, empoderando-os e responsabilizando-os pelo resultado 

que será alcançado: a contratação de uma parceria a partir de decisões informadas e formadas 

mediante o consenso e a equalização de informações e poder. 

O grande desafio a ser enfrentado é a criação de sinergia entre aqueles que atuarão como 

mediadores na fase pré-contratual, sob a forma de comediação. O ideal é que esses profissionais 

sejam conhecedores do tema que foi levado às audiências públicas, tenham acesso ao edital de 

chamamento e demais documentos apresentados pelos envolvidos, conhecedores das regras 

aplicáveis, das limitações já fixadas.  

Considerando o pequeno número de Câmaras já existentes e o esforço que envolveria a 

criação e institucionalização de novas Câmaras é que também deverão ser avaliadas as 
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possibilidades de se utilizarem Câmaras Privadas, criadas no âmbito das organizações que 

participaram do Pacto que levou à edição da Lei 13.019/14, como acima referido e, também, a 

nomeação “ad hoc” de mediadores, sendo nestes dois últimos casos indispensável pensar-se na 

forma como se estabelece a relação entre os partícipes das parcerias, o Tribunal de Contas, as 

Câmaras e/ou Mediadores.  

A identificação e contratação, através de processo de seleção e credenciamento, de 

Câmaras Privadas que pudessem atuar nos moldes preconizados pelo artigo 32 da Lei de 

Mediação, perante os entes públicos que se dispusessem a implementar o programa piloto 

proposto neste trabalho, nos moldes determinados pelo parágrafo 5º. do artigo 31 da Lei 

13.448/17 não é uma novidade e tem sido difundida como mais factível e possível de 

implementar, ao lado do credenciamento e contratação dos mediadores “ad hoc”.  

Alguns desafios que decorrem dessa segunda opção estão concentrados na 

universalização de critérios para a identificação e contratação dessas Câmaras e de mediadores, 

assim como na definição dos parâmetros de remuneração que lhes será aplicável e, bem assim, 

a quem competirá incorrer nestes custos.  

Vistos sob a ótica econômica e temporal, esses desafios parecem não favorecer essas 

opções, pois além da iniciativa do uso da mediação proposta ser inédita, o credenciamento de 

Câmaras Privadas  e/ou de mediadores deverá ser previamente regulamentado pelo ente público 

que tiver interesse na estratégia e importa em maior oneração dos envolvidos no uso da 

mediação, que desconhecendo os benefícios práticos que tal prática poderá lhes trazer, podem 

não se sentir estimulados a explorá-lo.  

Finalmente, uma última alternativa que pode ser mais factível e em alguma medida pode 

gerar movimento para a implementação do programa piloto, é a utilização de organização que 

esteja associada à implementação da Lei 13.019/14, e que, por isso, terá interesse na utilização 

de uma estratégia que possibilite agilidade, menor custo, equacionamento da assimetria de 

informações e reequilíbrio da distribuição do poder entre os envolvidos. Neste sentido, duas 

opções surgem como possíveis: as próprias organizações que se mobilizaram para a criação, 

debate, e edição da Lei 13.019/14, cuja natureza é de congregar e representar várias outras 

organizações da sociedade civil que estão submetidas a esse regime legal, ou o Conselho 

Nacional de Fomento e Colaboração, expresso no artigo 15 da Lei 13.019/14, que tem entre 

seus objetivos a divulgação de boas práticas para a implementação da referida Lei.  

Havendo a disposição, seja das organizações supracitadas, seja do próprio Conselho, 

seriam formalizados os instrumentos jurídicos que possibilitassem essa prestação de assistência, 

como já referido no item precedente, os quais poderiam contratar mediadores que tivessem 
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experiência no âmbito das parcerias envolvendo a Administração Pública e as organizações da 

sociedade civil, atribuindo-lhes a função de realizar as atividades do procedimento melhor 

explicitado no item 5.1 deste Trabalho. 

De toda sorte, a opção pelo gestor público de envolver, a partir deste momento, os 

mediadores que estiverem capacitados e indicados para atuar neste tipo de contratação encontra 

respaldo no artigo 13, parágrafo primeiro do Decreto 8.726/16135.    

 Finalmente, é essencial e há permissivo legal assim garantindo – artigo 42, inciso XVII 

da Lei 13.019/14 – que quaisquer controvérsias surgidas no âmbito da execução da parceria que 

se estabeleça sejam levadas à mediação, por uma das formas que aquele ente da administração 

pública vier a fixar no início do procedimento de contratação. Essas formas serão melhor 

explicitadas no Programa Piloto proposto.  

Conclui-se, pois, que do ponto de vista do cenário legislativo brasileiro, não há qualquer 

impedimento à adoção da mediação como abordagem, tanto prévia, para a formalização da 

relação entre entes públicos e organizações da sociedade civil, como durante a execução das 

parcerias reguladas pela Lei 13.019/14. 

Como pontos de favorecimento desta iniciativa se pode destacar:  

 

 Existência de um interesse comum na contratação e na viabilização econômica e 

física da execução das parcerias, por todas as partes envolvidas; 

 

 Indicação expressa na Lei 13.019/14 e seu Decreto regulamentador, do uso de 

instrumentos de facilitação e encaminhamento das questões que serão 

tangibilizadas nos instrumentos contratuais, com a identificação dos cenários e das 

possíveis soluções dos desafios que terão de ser enfrentados; 

 

 Autorização expressa na Lei 13.140/15 e no Novo Código de Processo Civil para a 

instituição de câmaras de prevenção e resolução de conflitos, no âmbito da 

Administração Pública e, em sua ausência, a aplicação de regras de mediação que 

poderá ser instituída por meio da qualificação de mediadores preparados para o 

atendimento dessas demandas, reunidos ou não sob uma determinada Câmara ou 

organização. 

 

Como desafios a serem enfrentados estão a necessidade da instauração de uma cultura 

voltada para a pacificação e prevenção de conflitos, a mobilização dos entes públicos e a 

disponibilização por esses de mecanismos – como as audiências públicas e a edição de portarias 

                                                
135 Art. 13, parágrafo primeiro: Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá solicitar assessoramento técnico de 

especialista que não seja membro desse colegiado.” 
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ou regulamentos que viabilizem o estabelecimento da mediação – suficientes e adequados para 

que o programa piloto que será proposto seja implementado, acompanhado, monitorado, 

avaliado e, havendo sucesso, sistematizado, com vistas a ser difundido nos âmbitos privado e 

público, como abaixo será abordado.  

Dois últimos desafios devem ser explicitados, os quais se procurará endereçar nos itens 

subsequentes: os princípios aplicáveis à abordagem de mediação proposta, no âmbito da 

Administração Pública, bem como o papel que o Tribunal de Contas deverá desempenhar nessa 

estratégia.  

 

4.2 PRINCÍPIOS APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E À MEDIAÇÃO: 

ANTAGONISMO OU CONVERGÊNCIA? 

Corolário da atividade da Administração Pública, tanto direta, como indireta, o artigo 

37 da Constituição Federal estabelece os princípios que lhe são aplicáveis136. A lei 13.019/14, 

por regular contratações envolvendo entes públicos e as organizações da sociedade civil, admite 

a aplicação dos princípios constantes do artigo 37 da Constituição Federal, ampliando-lhe o rol, 

com a inclusão dos princípios da economicidade e eficácia 137 , que na visão de autores 

administrativistas são um desdobramento do próprio princípio da eficiência.138 

O quadro abaixo procura estabelecer uma relação entre os princípios estabelecidos para 

a ação da Administração Pública e aqueles fixados para a atuação mediadora:  

Princípios Constitucionais E 

Da Lei 13.019/14 

Princípios Da Mediação 

Legalidade Informalidade / oralidade 

Impessoalidade Neutralidade/ isonomia das partes/ autonomia da vontade das 

partes 

Moralidade Boa fé 

Publicidade Confidencialidade 

Eficiência/Eficácia/Economicidade Busca do consenso 

Criação da Autora, a partir da leitura dos princípios estatuídos no Artigo 37 da Constituição Federal, artigo 2º. da Lei 13.130/15 e art. 5º. da 

Lei 13.019/14 

                                                
136 “Art. 37: A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também(...)”  
137 Art. 5º.  da Lei 13.019/14 
138 Confira-se, a respeito, da Silva, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 40ª. Edição, São Paulo, Malheiros 

Editora, 2017, p.682.  
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Há, a partir do referido quadro, aparente antagonismo entre os princípios da legalidade 

e publicidade, aplicáveis à seara dos contratos administrativos, e os princípios da 

informalidade/oralidade e confidencialidade, norteadores da ação mediadora. Também se pode 

assumir um certo distanciamento entre a noção de eficiência (associada à eficácia e à 

economicidade) e a busca do consenso.   

Quanto aos demais, há convergência, e mesmo identidade, em alguns casos, o que torna 

ainda mais atraente a ideia de um programa piloto de mediação no âmbito das contratações 

envolvendo a administração pública e as organizações da sociedade civil.  

O objetivo deste item é, pois, trabalhar os aspectos que indicam incompatibilidade entre 

a ação da Administração, pautada por determinados princípios, e a mediação no âmbito dos 

contratos administrativos, em especial considerando a proposta de uso da mediação no 

momento da pré-contratualização e, depois, no acompanhamento da execução do contrato, nas 

parcerias reguladas pela Lei 13.019/14.  

O primeiro princípio que parece contrariar a aplicabilidade da mediação é o princípio 

da legalidade, que afastaria, em tese, a informalidade e a oralidade, próprias da abordagem da 

mediação.  

A incompatibilidade, contudo, é aparente! O princípio da legalidade, na visão mais 

moderna do direito administrativo, não está associado à obediência à letra da lei, mas deve ser 

orientado por uma perspectiva da realidade social, visando garantir aos particulares uma 

atuação consonante com essa realidade. Confira-se a respeito ARAGÃO (2004):  

 

Não se trata de descumprir a lei, mas apenas de, no processo de sua aplicação, 
prestigiar os seus objetivos maiores em relação à observância pura e simples de suas 

regras, cuja aplicação pode, em alguns casos concretos, se revelar antiética àqueles. 

Há uma espécie de hierarquia imprópria entre as meras regras contidas na lei e os seus 

objetivos, de forma que a aplicação daquelas só se legitima enquanto constituir meio 

adequado à realização destes. (...) Na busca da realização dos fins últimos da lei, o 

Direito (e sobretudo, o seu aplicador), para ser eficiente, deve buscar os códigos do 

sistema social regulado, buscando, através da permeabilização das fronteiras do 

subsistema jurídico com os demais subsistemas sociais, em especial, o econômico, o 

acoplamento de suas respectivas lógicas, a fim de que as finalidades legais não sejam 

realizadas apenas no Diário Oficial, mas também na realidade prática do setor 

regulado. (p.5) 
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Da mesma forma é o posicionamento de MOREIRA (2017)139 e DA SILVA (2017)140 e 

DE SOUZA (2009)141 

Mais: a legislação da mediação, assim como o novo Código de Processo Civil, emitiu 

comando específico à Administração Pública no sentido de privilegiar os métodos alternativos 

de solução de conflito. O fato da estratégia de mediação a ser adotada no programa piloto 

observar a oralidade e a informalidade não contraria o princípio da legalidade, aplicável aos 

atos da Administração, pois ao final e ao cabo, o resultado dessa mediação determinará a tomada 

de decisão pelo gestor público, com a consequente formalização da parceria, nos limites do que 

a legislação aplicável determina.  

A favor da consensualidade, DE PALMA (2010), enfatiza: 

 

Uma vez que (1) a prerrogativa pública é meramente instrumental (2) a legalidade na 

seara da consensualidade guarda vinculação negativa à juridicidade; e (3) os 

argumentos da indisponibilidade do interesse público e da supremacia do interesse 

público sobre o interesse privado não são suficientes a obstaculizar a consensualidade, 

os acordos administrativos podem ser validamente celebrados pela Administração 

Pública. (p.16) 

  

Ao tratar do referido princípio, ARAGÃO (2004), pontua: 

 

(...) são essenciais as lições de LUCIO IANNOTTA, para quem: “no que diz respeito 

à fundamental relação com o princípio da legalidade, a Administração de resultado – 

como Administração obrigada a assegurar com rapidez, eficiência, transparência e 

economicidade, bens e/ou serviços à comunidade e/ou às pessoas – tende, de um lado, 

a transformar a legalidade em mais uma obrigação de respeito a princípios do que de 
respeito a preceitos, e, por outro lado, a assumir parâmetros de avaliação de tipo 

informal e substancial ou até mesmo econômico-empresarial, expressos em termos de 

quantidade e qualidade dos bens e dos serviços assegurados, de tempestividade das 

prestações, de quantidade dos recursos empregados, de prejuízos causados a terceiros, 

de relação custos-benefícios, etc. A Administração de resultado parece, portanto, 

carregar consigo um dilema de difícil superação, sobretudo durante a passagem de um 

modelo de Administração autoritativa, unilateral, coercitiva e jurídico-formal, para 

uma Administração caracterizada pelo pluralismo, pela negociação, pelo caráter 

                                                
139 “O princípio da legalidade não significa a operação mecânica de “apenas dar execução à letra da lei”, numa perspectiva 

simplificadora da realidade social. Mesmo porque seria inviável supor que a lei pudesse antecipar todo o fenômeno social e 
positivar, em tempo hábil, todas as futuras condutas a serem concretizadas pela Administração Pública. (...) O objetivo do 
enaltecimento ao princípio da legalidade é definir previamente os limites da atuação administrativa e assegurar garantias aos  

particulares. A conduta do agente público há de ser conforme da lei, imune a deliberações oriundas exclusivamente de sua 
vontade pessoal.” (P. 110/111) 
140 “Remanesce a questão da discricionariedade da Administração, ampliada com o aumento das funções estatais, pois, se a 

atividade discricionária e os atos consequentes não são arbitrários, certo é que não se subordinam a um estrito vínculo de 

legalidade. A doutrina, é certo, firmou a orientação de que a discricionariedade é sempre relativa e parcial, porque quanto à  
competência, à formação do ato, a autoridade está sempre subordinada ao que a lei dispõe; são eles, pois, aspectos vincu lados 
do ato discricionário, pelo que este só se verifica quanto ao motivo e ao objeto do ato. E é aqui que se dá a distinção entre atos 

discricionários e vinculados. Se o motivo e o objeto forem expressos em lei, o ato é vinculado; se não o forem, resta um campo 
de liberdade ao administrador, e o ato é discricionário. Mas aí entra um complicador: a teoria dos motivos determinantes, pois se 
o ato, proveniente de atividade discricionária, for motivado, reputa-se vinculado aos motivos que o determinaram e, assim, ele 

fica vinculado aos fins propostos que, por seu turno, sempre se vinculam aos ditames da lei.” (P. 431)  
141 “Não é demais lembrar que a Constituição exige que a aplicação de recursos públicos se faça com a observância a parâmetro 

de legitimidade, para além da legalidade e economicidade (cf. art. 70). Se dita exigência de legitimidade há de ser um significado 
distinto do requisito da legalidade, este significado parece ser o de que o dispêndio de recursos públicos tenha crivo democrático, 

isto é, um alto coeficiente de conformidade com as prioridades dos cidadãos.” (P. 261)  
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residual e subsidiário do emprego da autoridade, etc. Este dilema é constituído por 

dois termos: redimensionamento da lei e sua relevância no limite dos resultados 

alcançados, ou atenção à lei em todos os seus componentes e relevância dos resultados 

apenas no limite da observância da lei. No primeiro caso, teríamos a 

instrumentalização (ou mesmo sacrifício) da lei em relação ao resultado, e no 

segundo, do resultado em relação à lei. (....) 

O dilema deve, a nosso ver, ser resolvido, não pelo menosprezo da lei, mas pela 

valorização dos seus elementos finalísticos. É sob este prisma que as regras legais 

devem ser interpretadas e aplicadas, ou seja, todo ato, normativo ou concreto, só será 

válido ou validamente aplicado, se, ex vi do Princípio da Eficiência (art. 37, caput, 
CF) for mais eficiente ou, na impossibilidade de se definir esta, se for pelo menos 

maneira razoavelmente eficiente da realização dos objetivos fixados pelo 

ordenamento jurídico. (p.2-3) 

 

Do ponto de vista prático, também tem-se as experiências que já estão em curso, e que 

tangibilizam a aplicação desses princípios de maneira ordenada e coordenada, sem macular os 

atos administrativos formalizados a partir da atuação, seja das Câmaras próprias (nos âmbitos 

da Administração Federal, Estadual e Municipal), seja em relação às iniciativas específicas, 

promovidas por meio de comissões dedicadas a essa atuação, como no caso da SEHAB, na 

Cidade de São Paulo. E essa prática convalida a teoria, como se vê do posicionamento de 

MOREIRA NETO (2003):  

 

A atuação coadjuvante do particular é aquela em que a Administração ouve os 

particulares e com eles negocia as melhores soluções, mas se reserva a plenitude da 

decisão. Nesta hipótese, o consenso complementa, coadjuva e orienta a decisão 

administrativa, sem vincular o Poder Público, que, não obstante, estará obrigado a 

justifica-la. Será desnecessário que a lei preveja a adoção dessa modalidade, pois não 

se requer qualquer alteração na competência do órgão decisório. (P. 147/148)  

 

Complementando essa indicação DE PALMA explicita, ainda tratando do tema da 

consensualidade: 

 

No entanto, o elemento nuclear que termina por aproximar todas as análises sobre a 

consensualidade o Direito Administrativo brasileiro corresponde à desautorização da 

Administração Pública que, paulatinamente, se abre ao emprego de técnicas 

negociadas para atingir as finalidades públicas. Invariavelmente, os textos 

pesquisados informam o momento de transição de um modelo autoritário de 

Administração para um novo estágio, matizado pelo consenso, no qual a 

Administração se colocaria em um posicionamento mais horizontalizado, seja para 

recolher informações previamente à tomada de alguma decisão unilateral, seja para 

celebrar acordos que a vinculem à solução negociada. (P. 89/90) 

 

No que tange aos princípios da publicidade e da confidencialidade, parece existir a 

mesma aparente contradição. Mas, também nesse caso, a possibilidade de aplicação, em 

momentos específicos, de maneira a consagrar a sua integral observância, é a saída. Com efeito, 

no curso da mediação, que se dará em vários momentos no âmbito da parceria que se 
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estabelecerá entre a Administração Pública e uma organização da sociedade civil, será cabível 

e aplicada a confidencialidade, que tem como objetivo precípuo permitir que as partes se 

expressem de maneira autêntica, espontânea, sem a preocupação de que o conteúdo de sua 

manifestação seja publicizado, comprometendo a efetividade da estratégia que se está operando. 

Mas nada obsta que as partes envolvidas definam, após esses encontros, o que deverá ser 

publicizado. Igualmente, é dever da autoridade pública dar notícia da ocorrência dos encontros, 

indicar o objeto das discussões, possibilitando que todos os interessados possam participar, em 

alguma medida, de referidas reuniões. Neste sentido bastante interessante e educativo o trabalho 

de mestrado apresentado por MORENO (2016), orientada pelo Prof. Dr. Floriano de Azevedo 

Marques Neto, sobre a participação do administrado no processo de elaboração dos contratos 

de PPP. A referida mestranda aborda as diversas formas de participação cabíveis, discorrendo 

sobre as audiências públicas e as consultas públicas, e os regimes legais a elas aplicáveis, bem 

como sobre outras modalidades, como o sorteio para participação de cidadãos em audiências 

públicas, reuniões periódicas, pré-audiências. E enfrentando a discussão sobre a 

confidencialidade e a publicidade do conteúdo de referidos expedientes recomenda, baseada em 

farta doutrina e jurisprudência: 

 

(...) não é possível que a Administração Pública faça de seu dia a dia um verdadeiro 

reality show, publicando em websites e sites oficiais cada reunião que realizar, 

aparentemente sem qualquer compromisso com a razoabilidade e a economicidade. 
Entretanto, parece-nos fundamental a oficialização dessas reuniões em atas, contendo 

as informações de interesse geral, especialmente aquelas que motivarão escolha da 

Administração, respeitando o sigilo às informações empresariais sensíveis que 

eventualmente tenham vindo à tona nos seus encontros com os administrados. A 

depender da relevância do encontro, caberá ao administrador decidir se amplia o 

espectro de divulgação de tais reuniões. Afinal, cada instrumento tem um custo, uma 

finalidade. (P. 205/206) 

 

Formalizada a parceria ou eventuais acordos decorrentes de mediação efetivada no curso 

da execução da parceria, a estes também deve ser dada, nos limites da legislação aplicável, a 

correspondente publicidade. Muito oportuna a lição de DA SILVA (2017) sobre o tema: “a 

publicidade, contudo, não é um requisito de forma do ato administrativo; não é elemento 

formativo do ato; é requisito de eficácia e moralidade. Por isso mesmo, os atos irregulares não 

se convalidam com a publicidade, nem os regulares a dispensam para sua exequibilidade, 

quando a lei ou o regulamento a exige.” (P. 681) 

Finalmente, em relação aos princípios da eficiência, economicidade, eficácia, e a sua 

relação com a busca pelo consenso, sintetiza CARVALHAES NETO (2011): 
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Nunca é demais ressaltar que a contratação com a Administração Pública é, via de 

regra, mais onerosa para o particular do que a mera contratação entre dois ou mais 

entes privados (seja pela necessidade de procedimento licitatório, seja pela 

demonstração de condições de contratação, limitação da duração dos contratos ou 

outras). Se a isto somar-se o repetido e desmedido descumprimento contratual, corre-

se o risco de esgotar-se a atratividade da contratação junto à Administração Pública, 

pelo excesso de risco e abuso arbitrário. (...) Ora, a Administração Pública jamais será 

idêntica a um particular. Por esta razão, a existência de prerrogativas particulares do 

Estado perante o particular e deste junto à Administração Pública não são 

propriamente uma equalização em busca da igualdade, mas sim um balanceamento, 
com concessões e contrapartidas, que levam as partes a um contentamento mútuo 

expressado com a celebração do contrato. (p.62-64) 

 

No mesmo sentido se posiciona DA SILVA (2017) para quem “o princípio da eficiência 

administrativa consiste na organização racional dos meios e recursos públicos de qualidade com 

razoável rapidez, consoante a previsão do inciso LXXVIII do artigo 5º. (EC 45/2004) e em 

condições econômicas de igualdade dos consumidores.”(p. 682) 

DE PALMA é ainda mais assertiva: 

 

Ainda que se admita o princípio da supremacia, o ato consensual pode ser considerado 
o próprio interesse público, de forma que a atuação administrativa consensual não 

determina a prevalência do interesse público, pelo contrário, segundo esse argumento, 

a consensualidade corresponderia ao processo de satisfação do interesse público 

concretizado no acordo administrativo. O ponto está em considerar não apenas o ato 

administrativo como expressão do interesse público, mas também o acordo firmado 

entre Administração e administrado no âmbito do processo, no qual haja negociação 

de prerrogativa pública (e imperativa), tendo em vista os possíveis efeitos positivos 

da consensualidade – como a efetividade da decisão bilateral, a economia de tempo e 

de custos, bem como a maior adequação da solução negociada em relação às 

particularidades da situação concreta, é importante que se reconheça o ato consensual 

como a própria expressão do interesse público. (P. 153) 

 

E essa acepção está em linha com a proposta de um sistema de solução de conflitos, 

utilizado como parâmetro para a construção do programa piloto de mediação apresentado neste 

trabalho, como enfatizado por FALECK (2009):  

 

O campo investiga a construção de sistemas para resolução de disputas complexas ou 

recorrentes customizados para as necessidades únicas de cada caso concreto, visando 

à eficiência e ao corte de custos de transação, permitindo que as partes interessadas e 

afetadas atinjam seus objetivos, com a maior participação possível e com a satisfação 

dos critérios de justiça. (p.7)  

 

Conclui-se, portanto, que não há incompatibilidade ou antagonismo entre os princípios 

norteadores da ação da Administração Pública e aqueles aplicáveis na mediação, que devem ser 

coordenados para que o objetivo pretendido se alcance.  
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4.3 O PAPEL DO TRIBUNAL DE CONTAS  

 

A primeira tentativa de instituir Tribunais de Contas no Brasil foi em 1826, ainda no 

Império. Posteriormente, com o advento da República, em 1890, foi criado o Tribunal de Contas 

cuja responsabilidade era de examinar, rever e julgar os atos relativos às receitas e despesas da 

União142. Atualmente, tem-se o Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas Estaduais 

e, em pouquíssimos municípios (São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Ceará), os tribunais de 

contas municipais.  

A ausência dos tribunais de contas no nível municipal determina que as ações de 

controle das contas destes municípios sejam exercidas pelas Câmaras Municipais, com o apoio 

dos Tribunais de Contas Estaduais. 

Como já enfatizado nos Capítulos anteriores, o Tribunal de Contas é ator recorrente no 

âmbito das contratações entre organizações da sociedade civil e a administração pública. Seu 

papel mais evidente é fiscalizar e apontar eventuais falhas na contratação havida, bem como 

recomendar medidas de correção. Contudo, não é menos importante a sua função de controle 

prévio, visando justamente dar efetividade aos princípios constitucionais que norteiam a ação 

da Administração Pública, insculpidos no artigo 37 da Magna Carta. 

SANTAMARIA PASTOR DE SOUZA (2009) indica que:  

 

(...), mas a competência fiscalizadora do TCU alcança, inequivocamente, os repasses 

a entidades do terceiro setor. Isto porque, apesar dessa omissão, a própria Constituição 

põe a cargo do TCU a missão de julgar as contas de quaisquer administradores e 

demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos (cf. art. 71, II), bem como 

de quaisquer pessoas que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que 

resulte prejuízo ao erário público ( cf. art. 71, II, in fine); ademais, põe a cargo do 

TCU a missão de fiscalizar a gestão pública quanto à sua legalidade, legitimidade e 

economicidade, inclusive quando envolva subvenções. (Cf. art. 70, caput). (p.177)  

 

E, nesta atividade, o Tribunal de Contas formaliza termos de ajuste de gestão, como 

solução alternativa à penalização de agentes públicos, caracterizando, essa atividade, um 

procedimento de mediação, como assinala ALMEIDA (2003)143. 

MOREIRA NETO (2001) ao tratar especificamente dos Tribunais de Contas no Brasil, 

coloca-os como uma das estruturas mais importantes da expressão do poder estatal brasileiro, 

com a função de proteger os direitos fundamentais, sendo o Tribunal de Contas da União um 

                                                
142 Decreto 966 A de 07/11/1890 
143 “ O Tribunal age de maneira harmonizadora quando contribui para a redução das diferenças entre órgãos e entidades da 

Administração Pública que podem, muitas vezes, estar conduzindo políticas públicas singulares que se chocam no todo ou em 
parte. É no bojo das ações pedagógicas e, em especial, das ações harmonizadoras, que o TCU deve pautar-se pela técnica de 

mediação.”(p.47) 
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padrão para os demais da mesma espécie. Ao tratar das funções que referido órgão desempenha, 

admite que este exerce tanto um controle técnico, como um controle político, que se insere na 

relação de cooperação com os demais órgãos submetidos ao Tribunal de Contas como 

“especialista no processamento da legalidade e da economicidade dos dados contábeis, 

financeiros, orçamentários e patrimoniais. (p.16) ”144. Neste mesmo sentido se posicionam 

DECOMAIN (2006)145 e TORRES (1993)146. 

Visto sob esse enfoque, e considerando o papel que desempenha nas parcerias 

envolvendo entes públicos e organizações da sociedade civil, é intuitivo que sugerir a 

implementação de um programa piloto de mediação, sem envolvimento do Tribunal de Contas, 

pode não dar a efetividade pretendida porque um ator importante está deixando de ser 

considerado e envolvido. Neste sentido toda a argumentação desenvolvida no Capítulo 3, na 

abordagem sobre DSD.  

Poder-se-ia argumentar que sendo da atribuição do Tribunal de Contas a avaliação e 

julgamento da validade e admissibilidade das contratações que serão feitas, sua participação no 

programa piloto de mediação poderia comprometer o desempenho de sua responsabilidade 

fiscalizadora.  

Porém, analisando-se a descrição gráfica abaixo, o Tribunal de Contas da União possui 

vários departamentos e áreas que atuam de maneira independentemente, ainda que 

sincronizada, para o atingimento do objetivo pelo qual ele foi instituído e regulamentado. 

 

 

 

                                                
144 Algumas Notas sobre Orgãos Constitucionalmente autônomos (um estudo de caso sobre os tribunais de contas no Brasil. 

Revista de Direito Administrativo. V. 223. P. 1-24. Jan-mar- 2001 
145 “Mediante as citadas auditorias, e outros procedimentos, os tribunais de contas poderão verificar a atividade da Administração 

Pública ou de particulares gestores de recursos públicos, pela perspectiva da legalidade, legitimidade, economicidade, sendo 
amplo o seu poder de controle prévio o concomitante. “ “in” Tribunais de Contas no Brasil. 
146  “A norma do art. 70 da Constituição Federal de 1988 distingue entre a fiscalização formal (legalidade) e a material 

(economicidade), sintetizadas no controle da moralidade (legitimidade), isto é, estabelece o controle externo sobre a vali dade 
formal, a eficácia e o fundamento da execução orçamentária. Mas o controle da legalidade não se exaure na fiscalização formal , 
senão que se consubstancia no próprio controle das garantias normativas ou da segurança dos direitos fundamentais; o da 

economicidade tem sobretudo o objetivo de garantir a justiça e o direito fundamental à igualdade dos cidadãos; o da legitimidade 
entende a própria fundamentação ética da atividade financeira. De modo que o estudo sobre o papel institucional do Tribunal d e 
Contas deve se iniciar necessariamente pelo exame do relacionamento entre as finanças públicas e os direitos fundamentais.” 

(P. 33) 
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acessado pelo link http://portal.tcu.gov.br/institucional/estrutura-organizacional/, em 26/11/2017,às 11:55hs.  

 

Vê-se a independência tanto do Ministério Público em relação aos Ministros, assim 

como da própria Corregedoria do Tribunal de Contas, em relação às decisões proferidas em 

nível de plenário e Câmaras, numa situação de apoio a toda a estrutura que está, também, 

voltada para analisar situações específicas e proferir decisões e/ou recomendações a partir dessa 

análise, em especial nos casos de tomada de contas.  

Assumindo a argumentação trazida por SOUZA (2014) para justificar a possibilidade 

de atuação do Ministério Público ou Defensoria Pública em procedimentos de mediação, poder-

se-ia assumir como legitimada a participação dos tribunais de contas nos procedimentos de 

mediação que serão propostos por meio deste Trabalho147.  

Em primeiro lugar, pela possibilidade do Tribunal de Contas atuar, junto com os 

envolvidos – entes públicos e organizações da sociedade civil - e numa posição de neutralidade, 

da construção de todo o procedimento de contratação e acompanhamento da execução da 

parceria. Essa participação, a meu ver, poderia ser considerada no âmbito do controle técnico 

que é sua função, na observância dos requisitos de legalidade e economicidade das contratações 

                                                
147 “Cabe observar que, no que se refere ao Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia Pública, a atividade de mediação, 

evidentemente, somente pode ser exercida quando presente a imparcialidade em relação a todos os envolvidos no conflito. Se 
não houver imparcialidade, estes atores participarão da resolução consensual como negociadores, não como terceiros 

facilitadores do diálogo.” (p.218) 

http://portal.tcu.gov.br/institucional/estrutura-organizacional/
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levadas a efeito. Altera-se o paradigma do “xerife”, do “sancionador” e passa-se a uma visão 

positiva, de colaboração, de assessoramento, deste importante ator no processo das contratações 

das parcerias. Se, como acima foi referido, ele atua hoje na formalização de termos de ajuste de 

gestão, para mitigar as sanções aplicadas e viabilizar aos entes públicos ajustes de condutas que 

foram admitidas como não consonantes com os princípios aplicáveis à administração pública, 

importante avançar na direção da consensualidade, trazendo-o para o cenário prévio das 

contratações, e aportando, através dele, as informações acumuladas ao longo de todos os 

períodos de fiscalizações e auditorias.  

Como já referido nos parágrafos anteriores, é função do Tribunal de Contas atuar como 

garantidor da legitimidade e economicidade das contratações. E, uma das questões que justifica 

a proposição de um programa piloto de mediação, no âmbito da implementação da Lei 

13.019/14, é justamente garantir o atendimento aos princípios estatuídos no artigo 37 da 

Constituição Federal, de maneira que a parceria envolvendo as organizações da sociedade civil 

e os entes públicos revertam em favor da sociedade em ofertas de qualidade, com custo 

adequado e resultados satisfatórios.  

Se é senso comum de que o Tribunal de Contas é uma das fontes de maior temor dos 

entes públicos quando da formalização das parcerias, bem como das próprias organizações da 

sociedade civil, dado o seu poder de impor sanções e reclamar restituição de valores, em alguns 

casos, efetivamente aplicados no objeto da parceria, seria uma oportunidade aos envolvidos 

passarem a colaborar entre si, com vistas a potencializar de maneira positiva as questões que 

hoje revertem em prejuízo e preocupação.  

Como legitimador deste procedimento, o Tribunal de Contas poderia dar segurança 

jurídica aos envolvidos quanto às negociações levadas a efeito, para que as condições que 

fizessem parte das parcerias contratadas fossem validadas, exequíveis e exigíveis.  

Esta iniciativa daria também uma oportunidade de, na manutenção do diálogo no qual o 

Tribunal de Contas também será acionado, permitir que antes de se penalizar os envolvidos na 

execução de uma determinada parceria, tenha-se a oportunidade permanente de se realinhar 

metas e resultados esperados, expectativas, fazendo com que o contrato se traduza, de fato, em 

peça de gestão e regulação de direitos e obrigações para que os interesses recíprocos e públicos 

que determinaram a sua efetivação sejam alcançados. 

A existência no Tribunal de Contas de uma visão mais expressiva dos desafios que são 

enfrentados, dado o seu poder fiscalizador, poderá direcionar as iniciativas da mediação para 

aqueles municípios ou Estados onde há maior evidência de conflitos, desvios e de 

descumprimento dos contratos formalizados. 
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Há porém entrave bastante importante a considerar nessa articulação e no envolvimento 

dos Tribunais de Contas nos moldes sugeridos, por absoluta inexistência de previsão legal. Com 

efeito, a competência dos Tribunais de Contas vem expressa nos termos do artigo 71 da 

Constituição Federal que, de nenhuma forma, autoriza ao Tribunal de Contas uma atuação nos 

moldes aqui especificados.  

Não se trata, assim, de convencer entes públicos e organizações da sociedade civil em 

atuar em conjunto com o Tribunal de Contas. Mas de como viabilizar essa participação, de 

maneira a não colidir de maneira frontal com as atribuições que constitucionalmente lhe são 

dirigidas, e das quais ele não pode, a não ser que uma emenda constitucional viesse a ser 

aprovada neste sentido, desviar-se.  

Em outras palavras, a questão é que  papel poderia ser atribuído ao Tribunal de Contas 

nessa proposta para que os envolvidos no processo ganhem autonomia e segurança nas 

negociações que serão efetivadas. Esse tema é crucial para o sucesso da iniciativa.  

Ressalte-se que essa atuação no programa de mediação proposto não retirará do próprio 

Tribunal de Contas, e nem excluirá de sua apreciação, aqueles casos em que, malgrado todo o 

acompanhamento e empenho, tenha havido malversação dos recursos públicos. Essa segunda 

atuação poderá se dar de maneira mais célere, em razão da proximidade com referidos contratos 

e com os atores que dele participam, para manejo dos termos de parceria.  Sendo infrutífera 

essa tentativa de solução consensual, não se prescinde do uso da via adversarial, com o 

estabelecimento do processo administrativo de tomada de contas especial, e as apurações e 

penalizações que lhe forem pertinentes. Por óbvio, não poderá aquele que atuar em nome do 

Tribunal de Contas, no procedimento de mediação, ser o mesmo funcionário a avaliar a conduta 

menos condizente com a legislação e sancionador das ilegalidades praticadas. Por isso, qualquer 

participação do Tribunal de Contas deverá ser efetivada por meio de áreas não relacionadas 

diretamente aos julgamentos de contas ou de procedimentos, como, por exemplo, a corregedoria 

e/ou o Ministério Público de Contas.   

Não se pode deixar de admitir que o Tribunal de Contas, nos dias atuais, tem já 

demonstrado interesse e tem agido em prol de uma atuação menos beligerante, mais educativa 

e colaborativa. Tome-se como parâmetro a postura adotada pelo Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, de realizar Fiscalizações Ordenadas. O foco da análise não recai sobre a denúncia 

em relação a uma determinada contratação, mas parte de um resultado esperado em relação a 

uma determinada prestação de serviços. Avalia-se, através de indicadores objetivos, se a 

contratação trouxe, de fato, o benefício que se buscava. Essa postura indica que tem havido uma 

preparação desses tribunais para uma atuação voltada mais para a maximização e 
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potencialização das contratações, num novo cenário, diferente daquele anterior, que se manteve 

por anos, de mero acompanhamento financeiro. 

Com efeito, o artigo 41 da Lei 8.443/92 – lei orgânica do Tribunal de Contas – inclui 

entre as suas atribuições, para assegurar a eficácia de controle e o julgamento das contas 

públicas, a fiscalização de atos e de contratos, inclusive por iniciativa própria, bem como o 

acompanhamento, por meio de outros meios constantes do Regimento Interno do Tribunal, dos 

editais de licitação e dos contratos.  

Dada que a proposta deste trabalho é envolver os atores contratantes para uma 

negociação mediada após o encerramento da primeira fase do certame, quando já se teria a 

indicação da organização da sociedade civil que seria a melhor preparada para atender àquela 

demanda proposta pelo ente público, e considerando-se que as determinações referidas acima, 

constantes do artigo 41 da Lei 8.443/92 estão alinhadas com a competência estabelecida no 

incisos IV e VII do artigo 71 da Constituição Federal, seria o caso de envolver o Tribunal de 

Contas nessa fase, dentro de seu poder de fiscalização, e para fornecer as informações 

necessárias em relação à legalidade e economicidade da contratação que estaria sendo levada a 

efeito, sem que, a meu ver, estivesse o Tribunal de Contas exorbitando de sua competência. 

Essa providência, inclusive, está a meu ver legitimada pelos expressos termos do artigo 35, 

inciso V da Lei 13.019/14. 

Esse é um mais um limitador importante a ser considerado no programa piloto de 

mediação, na medida que não parece crível que o Tribunal de Contas estaria preparado para 

atuar, em toda e qualquer contratação de termos de fomento envolvendo entes públicos e 

organizações da sociedade civil, para inspecionar e emitir pareceres ou informações relacionads 

a referidas contratações. Mais ainda, indispensável verificar em que momento essa verificação 

seria efetivada, e como isso impactaria nos prazos dos processos administrativos e da final 

contratação.     

Por tudo o que se expôs, inegável a necessidade da participação dos Tribunais de Contas 

como atores integrantes do Programa piloto de mediação proposto neste trabalho, mas 

extremamente desafiador pensar numa estratégia que, ao mesmo tempo que viabilize essa 

participação de maneira legal, não se imponha ao programa piloto uma precariedade em termos 

de tempo, e mesmo de exequibilidade dessa prática e sua disseminação posterior.  

Não se desconsidera a existência, nos Tribunais de Contas, de farta documentação e 

estatística, sobre o comportamento de cada ente público em relação às contratações que têm 

efetivado. Essa pode ser um dos parâmetrosa utilizar para que se possa efetuar uma escolha 

adequada do local onde o programa deverá ser implementado e testado, para sua validação. 
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Em síntese, apesar de num primeiro momento poder haver da parte dos atores 

envolvidos desconfiança e resistência à participação do Tribunal de Contas nesse procedimento, 

não há como negar as vantagens que sua participação traz, seja do ponto de vista de legitimação 

das decisões tomadas, seja considerando as alternativas criativas que podem ser pensadas entre 

todos, no momento das contratações e no curso de sua execução. É inverter-se a lógica do 

controle posterior e apenação pela lógica do controle prévio e mitigação dos resultados não 

queridos.  

É preciso não perder de vista que o Tribunal de Contas é organismo complexo, com 

várias áreas que se interdependem e complementam, mas que guardam entre si autonomia e 

independência.  
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CAPÍTULO V: PROGRAMA PILOTO  
 

O objetivo deste Capítulo é identificar os passos necessários para a instituição de um 

programa piloto de mediação, na fase de pré contratação dos termos de fomento, já que, em 

relação às fases de execução e prestação de contas, dada a possibilidade de inserção da prática 

da mediação como método alternativo de solução de quaisquer conflitos que possam surgir, a 

efetivação dessa medida seguirá os parâmetros estabelecidos contratualmente e, em linha com 

os próprios requisitos que serão aqui melhor fixados.  

Para tanto, parte-se da premissa de que a mediação é aplicável desde o momento em que 

a administração pública inicia um processo de contratação com uma organização da sociedade 

civil, durante a execução dessa parceria formalizada de acordo com as regras estabelecidas na 

Lei 13.019/14 - no acompanhamento e endereçamento de possíveis conflitos surgidos  - até que 

sejam alcançados os resultados pelos quais a contratação se efetivou.  

Corroborando essa abordagem por meio da mediação tem-se SOUZA (2014)148, assim 

como o entendimento de Carlos Wellington Leite de Almeida, citado por SOUZA (2012)149 e 

também de MORENO (2016)150, estes dois últimos enfatizando a neutralidade do mediador 

como grande diferencial para esse uso.  

A partir do item 5.1., serão analisadas as questões procedimentais que envolvem a 

institucionalização da mediação no âmbito das contratações das parcerias, apresentando-se as 

modelagens possíveis de participação das organizações da sociedade civil, e os desdobramentos 

que se seguirão.  

Também serão avaliados, no item 5.2., os papéis e responsabilidades dos atores 

envolvidos, enfatizando os riscos e as formas de sua mitigação, com a utilização, em especial, 

de articulação e comunicação.  

                                                
148 “(...) Da mesma forma, a adoção de métodos consensuais por ocasião da elaboração ou adoção de métodos consensuais 

por ocasião da elaboração ou implementação de políticas públicas controvertidas, seja no âmbito de um processo administrativo 
adversarial, seja no âmbito de um processo complexo de tomada de decisão (como num licenciamento ambiental), na esfera do 

Poder Executivo, também pode evitar a escalada de conflitos amplos e a criação de impasses no desempenho das competências 
da Administração, aprimorando a eficiência, o relacionamento com o cidadão e a legitimidade democrática da atuação estatal.” 
(p.12)  
149  O autor em questão sustenta que, a exemplo dos conflitos ocorrentes entre órgãos públicos ambientais e órgãos que atuam 

em matéria de infraestrutura, o Tribunal de Contas da União constitui espaço privilegiado de construção de soluções consensuais, 
já que “mediar interesses é buscar soluções para conflitos existentes com o menor custo possível,  uma noção que está presente 

na condução dos processos no TCU” (2003, p. 52). Ele dá exemplo de situações concretas em que esta atuação mediadora já 

ocorreu, como no caso do licenciamento ambiental da hidrovia do Marajá, no qual a corte de contas federal foi capaz de, em face 
de um conflito entre IBAMA e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, viabilizar a construção de um acordo 
entre os dois órgãos, pelo qual se garantiu a implantação da via fluvial com a adequada consideração dos impactos ambientais 

envolvidos. (P. 290).  
150 Citando Luigi Bobbio, ao tratar das formas de participação popular no processo de elaboração dos contratos de PPP, p.229 

e 230, conclui que “a presença de tais profissionais pode se traduzir em um grande ganho para os instrumentos de participação, 
especialmente para as audiências públicas, em que não raramente a exposição desordenada de opiniões implicaria baixa 

qualidade de discussões e pouco ou nenhum aproveitamento das contribuições dos presentes.” (p.230)  
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No item 5.3 serão descritos, de maneira bastante objetiva, os procedimentos normativos 

e legais mínimos para que o programa piloto de mediação se estabeleça, sendo o item 5.4 deste 

Capítulo destinado a consolidar os aprendizados e resumir as estratégias que deverão ser 

efetivadas para que o programa possa ser testado, com indicação clara de metas, resultados e 

indicadores para a referida mensuração.    

 

5.1 O PROCEDIMENTO E SUA COMUNICAÇÃO AOS ENVOLVIDOS 

 

Dado o interesse de que a mediação seja utilizada na fase de pré-contrato, uma primeira 

questão que se estabelece é justamente a indicação do momento em que os atores participantes 

do programa piloto de mediação deveriam ser acionados, bem como o procedimento de sua 

implementação. 

Como já referido no Capítulo 4 deste, na Lei 13.019/14 há três formas de contratação 

possíveis – termo de fomento, termo de colaboração e acordo de cooperação – sendo que, em 

relação a essas formas, optou-se por centrar esforços e energia no desenvolvimento de um piloto 

que abrangesse apenas os termos de fomento.  

Os termos de fomento podem ser formalizados considerando-se duas  iniciativas, a 

saber: (I) chamamento público151 ; e, (II) contratações diretas152. 

. Num primeiro momento, parece que a existência ou não do chamamento público não 

altera a proposta de que a mediação seja iniciada a partir do momento em que haja uma 

organização da sociedade civil já qualificada/escolhida pelo ente público e estejam os 

envolvidos preparados para iniciar a discussão do Plano de Trabalho que será executado para a 

implementação do projeto ou da atividade e/ou programa de interesse recíproco.  

Como um dos princípios da mediação é a autonomia da vontade/ voluntariedade, e para 

que ela se inicie é indispensável que as partes queiram participar do procedimento, em havendo 

o chamamento público, uma das condições que deveria estar inserida no referido edital, seria a 

etapa da mediação para a formalização da parceria, após a qualificação/escolha da organização 

da sociedade civil. No caso de ter havido dispensa ou ser inexigível esse chamamento público, 

caberia à comissão de seleção efetivar o convite à organização da sociedade civil para iniciar-

se o procedimento de mediação. 

                                                
151 É a regra geral para as contratações; está descrito nos artigos 23 a 28 da Lei 13.019/14 
152 São os casos de dispensa ou inexigibilidade do chamamento público, listados nos artigos 29 a 31 da Lei 13.019/14 e abrangem 

as formalizações dos acordos de cooperação, quando inexistente o compartilhamento de equipamentos e espaços com as 

organizações da sociedade civil.  
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Importa enfatizar que a minuta do termo de fomento também já estará determinada por 

força do edital de chamamento público, nos casos em que ele for exigível. E, pessoalmente, 

entendo que há uma tendência dos entes públicos de modelar um padrão de contratação e utilizá-

lo em todas as situações que aplicável for, independentemente do objeto, resultado, valor 

envolvido. Por isso, há uma outra medida que desborda o objeto desse trabalho, que é de atuar 

junto aos entes públicos de maneira a que se tenha modelos que garantam o atendimento dos 

requisitos legais  mas, ao mesmo tempo, propiciem que as partes possam, quando da discussão 

e ajuste do Plano de Trabalho, identificar os interesses subjacentes, tangibilizar os desafios e 

endereçar as questões mais específicas e próprias de cada contratação. De outra forma, a 

iniciativa sugerida neste Trabalho será inócua, e pouca transformação haverá em relação ao 

cenário já indicado no Capítulo 1 supra.  

Formalizado o pedido de mediação, pela Administração, em atendimento aos artigos 32 

e 33 da mesma Lei, poderiam as partes, após a escolha dos mediadores,  formalizar termo de 

ajustamento de conduta, que faria as vezes de um termo de mediação, visando o estabelecimento 

das regras através das quais a mediação seria efetivada, o objeto da discussão, uma agenda 

provisória, bem como, e se oportuno, a formalização do termo de fomento, acompanhado do 

Plano de Trabalho respectivo.  

DE PALMA (2010) tratou amplamente dos termos de ajustamento de conduta, e 

justifica essa forma de consenso a ser buscado da seguinte forma: 

 

É de se notar que a consensualidade é formada por dois componentes mínimos, cada 

qual relacionado a um específico pressuposto teórico. De um lado, há o viés cidadão 

da consensualidade determinada pela relação da concertação administrativa com a 

participação popular. Nessa medida, a atuação consensual da Administração Pública 

resulta da maior abertura do processo administrativo às manifestações dos 

particulares, em valorização ao civismo da sociedade gradativamente mais 

participativa das deliberações públicas. Por outro lado, há o viés pragmático da 
consensualidade, que se relaciona à governança pública e a instrumentalização de seus 

mecanismos de operacionalização (eficiência). Segundo essa perspectiva, os acordos 

administrativos consistem em efetivas válvulas de escape a determinadas 

disfuncionalidades da atuação administrativa típica, de forma que a atuação 

concertada pela Administração pode-se mostrar mais eficiente no caso concreto 

quando comparada com os provimentos imperativos e unilaterais. Dessa forma, as 

técnicas de gestão consensual inserem-se no estágio mais avançado da participação 

administrativa, pois incide sobre a própria deliberação pública, mais é fortemente 

caracterizada pelo pragmatismo, ou seja, pela compreensão dos acordos 

administrativos como mecanismos instrumentais de satisfação de finalidades públicas 

(funcionalizado). (p.128/129)  

 

No item 5.2 abaixo, ao tratar dos atores envolvidos, a figura dos mediadores que atuarão 

na situação descrita acima será melhor detalhada. 
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Por hora basta assumir que, sendo da natureza da mediação a voluntariedade das partes, 

o seu iníciodependeria da aquiescência da organização da sociedade civil e da própria 

Administração Pública. Daí porque a comunicação sobre a estratégia de mediação será chave 

para o sucesso da iniciativa.  

Nos casos em que o chamamento público for a regra, o estabelecimento de um 

procedimento de mediação já deve ser inserido no  próprio edital de chamamento, para que a 

participação dos administrados e interessados no endereçamento da situação que será objeto de 

contratualização possa existir e ser efetiva.  

Citando Alexandre Santos Aragão, DE PALMA (2010), em nota de rodapé 191 de seu 

trabalho, transcreve:  

 

a instrumentalização do direito administrativo econômico às finalidades 

constitucionais e legais se associa com a sua preferencial consensualização; no sentido 

de que, via de regra, a adoção de uma medida por consenso é mais eficiente que se 

adotada unilateral e coercitivamente, já que tem maiores chances de ser efetivada na 

prática e gera menor riscos de externalidades (“efeitos colaterais”) negativas, “com a 

consequência da transformação de elementos basais da arquitetura estabelecida do 

Direito Administrativo e a necessidade, portanto, de uma verdadeira mudança na sua 

construção dogmática”, que deve passar  a incluir os acordos com os administrados 
entre as fontes do direito administrativo. (“in” A Consensualidade no Direito 

Administrativo: acordos regulatórios e contratos administrativos, p. 157)  

 

Na mesma linha é o trabalho de MORENO (2016), já citada, enfatizando o uso das 

audiências públicas e das consultas públicas como formas eficientes dessa participação, assim 

como MOREIRA NETO (2003), para o qual:  

  

Na audiência pública, como no debate público, amplia-se também a participação dos 

interessados na decisão, inclusive com instância de negociação, mas, distintamente, 

se caracteriza por estar submetida a maior formalidade processual, podendo servir 

tanto a uma atuação coadjuvante, a de que aqui se trata, como a uma atuação 

determinante por parte de interessados regularmente habilitados à participação. 

(p.148)   

 

Recomendando as audiências e consultas públicas, DE PALMA indica que: 

 

Ambas as formas de participação se procedem no âmbito do processo administrativo 

e tendem não apenas à legitimação do exercício do poder de autoridade estatal pela 

Administração, mas a fornecer subsídios fáticos e técnicos, como a demonstração dos 

interesses e preocupações das partes interessadas no efeito da decisão, que auxiliam 
na construção do amplo panorama no qual a decisão administrativa será tomada. 

Nessa medida, a decisão administrativa tende a ser mais efetiva se comparada com 

aquela que tomada sem a participação popular em canais participativos promovidos 

durante o processo administrativo. (p.103/104) 
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  Importa, sob esse aspecto, indicar que a atuação dos mediadores, neste momento e nos 

que se seguirão, no âmbito não só da formalização da parceria, mas no curso de sua execução, 

é incentivada na conclusão do trabalho apresentado por MORENO (2016), como já referido na 

introdução deste Capítulo. É a figura neutra que possibilitará encontrar os diversos interesses, 

empoderará e responsabilizará os envolvidos pelo resultado que será refletido nas cláusulas 

contratuais e no Plano de Trabalho, parte integrante da parceria.  

Recomenda-se, em relação ao procedimento, considerar as seguintes etapas153:  

 

 escolha dos mediadores: caso se esteja diante de uma Câmara institucionalizada, 

seja aquela já existente e cuja abrangência de assuntos foi ampliada, ou se estiver 

diante de uma Câmara recém instituída ou privada, é o regulamento destas Câmaras 

quem determinará como se dará a escolha dos mediadores, sempre considerando 

que a vontade das partes nessa escolha deverá prevalecer. Quando se tratar de 

nomeação de mediadores “ad hoc” será  necessário que esses mediadores já tenham 

sido escolhidos e credenciados previamente. Esse item será melhor desenvolvido 

abaixo, quando forem enfocados as normas e atividades a serem realizadas para a 

implementação da estratégia; 

 A partir da escolha e aceitação dos mediadores, estes coletarão as informações 

necessárias à sua atuação:  No caso da  inexigibilidade e/ou dispensa do 

chamamento público, a informação será das condições que estão sendo propostas 

para a formalização da parceria, seja pelo ente público, seja pela organização da 

sociedade civil, bem como da oferta efetivada pela organização da sociedade civil, 

o levantamento de pontos convergentes e divergentes, bem como a identificação de 

possíveis especialistas que possam contribuir para a construção de uma contratação 

socialmente desejável, juridicamente admissível e cuja implementação/ execução 

seja viável.  Neste ponto do procedimento é que se imagina ser possível, em casos 

específicos, sugerir a participação de um agente do Tribunal de Contas, para 

inspecionar, avaliar e emitir parecer sobre as condições que serão debatidas pelos 

envolvidos, com vistas a viabilizar a contratação com menor risco de seu 

questionamento futuro pelo órgão de controle.  

 

 Nos casos típicos de chamamento público, os mediadores, assim como as partes,  

devem ser capazes de compreender o desafio que está determinando ao gestor a 

efetivação dessa contratação, bem como as informações trazidas pelos 

administrados, inclusive as organizações da sociedade civil, sobre os desafios, 

dificuldades, expectativas, de forma a que o edital que vier a ser produzido a partir 

do resultado, seja após a audiência pública, seja após a efetivação de uma consulta 

pública, traduza a real intenção e disponibilidade dos envolvidos. 

                                                
153 Conforme SOUZA (2014, p. 104), para o caso de conflitos coletivos envolvendo políticas públicas, as seis etapas são:  

 Diagnóstico do conflito (natureza, dimensão) 
 Planejamento do processo, a partir do diagnóstico 
 Sessões de mediação e realização de estudos técnicos 

 Redação do acordo 
 Ratificação e/ou homologação do acordo 
 Avaliação do processo. 

Fiz sugestões de adequação, considerando a proposta de mediação deste Trabalho.  
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 planejamento do procedimento, a partir do diagnóstico: Os mediadores auxiliarão 

os envolvidos a definirem o tempo necessário à mediação, a partir do que será, no 

caso de inexigibilidade e/ou dispensa de chamamento, fixada uma agenda de 

trabalho, determinadas as regras que serão aplicadas ao procedimento, o local das 

sessões, seu tempo de duração, a forma como serão divulgadas as informações do 

procedimento, como se dará a formalização da parceria (se haverá ou não 

necessidade de homologação subsequente), refletindo todos os ajustes em um 

documento jurídico específico – termo de ajustamento de conduta ou termo de 

mediação, como acima já referido. 

 

 Para os casos de chamamento público,  e considerando que o gestor tomou as 

decisões informadas sobre o edital e a minuta de contrato que deverá constar do 

chamamento público, ao qual a organização da sociedade civil, participando do 

certame, entendeu ser possível aderir, os mediadores que participarão desta etapa 

final da contratação, deverão ser capazes de auxiliar os envolvidos na análise e 

aprovação do Plano de Trabalho.  

 

 sessões de mediação e realização de estudos técnicos (se necessários), conforme 

cronograma que fará parte do termo de ajustamento de conduta; pode-se, nessa fase, 

contar com o apoio de técnicos – jurídico e também de outro profissionais que 

tenham o conhecimento técnico para avaliar a contratação que está sendo levada a 

efeito, inclusive com a participação de agentes do Tribunal de Contas -  que emitirão 

os pareceres necessários à concretização da parceria, a teor doa artigos 30 e 31 do 

Decreto 8.726/16, essenciais para a validação da parceria formalizada.  Nestas 

sessões também será avaliado e discutido o Plano de Trabalho, peça chave de 

contratação das parcerias típicas da Lei 13.019/14. 

 

 As sessões de mediação poderão ser feitas em conjunto, mas não ficam descartadas 

as hipóteses de cáucus154, visando equacionar a distribuição de poder entre os 

envolvidos e, também, a assimetria de informações.   

 

 Em se tratando de termos que sejam derivados de chamamento público, a avaliação 

e adequação , discussão, ajuste e emissão do Plano de Trabalho final, obtido a partir 

da decisão informada das partes, que sobre ele tratarão. 

 

 No caso de dispensa ou inexigibilidade de chamamentos públicos, essa negociação 

abrangerá, além do Plano de Trabalho, os termos da própria parceria.  

 

 Neste sentido, é cabível que se defina no referido procedimento, o resultado tangível 

esperado pelo uso da mediação, qual seja, o consenso entre as partes, com a 

consequente formalização do instrumento contratual típico. O consenso, contudo, 

                                                
154 O cáucus são reuniões feitas entre o mediador e uma das partes para gerar acesso às informações e falas de uma das partes, 

sem a interferência da outra, para provocar reflexões e identificar a pauta subjetiva das questões apresentadas.  
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tem neste contexto significado próprio: consenso é a forma desejável de tomar 

decisões num processo colaborativo. Esta definição não significa unanimidade de 

pensamento ou renúncia a valores. Pelo contrário, uma das características de um 

acordo bem construído é que ele alberga uma diversidade de valores e interesses. 

Percebe-se, assim, que não se pode pretender, de forma irrealística, que o acordo 

construído por consenso tenha o conteúdo que cada um dos afetados pelo conflito 

entenderia como ideal – não, basta que este conteúdo seja, para cada um deles, 

aceitável, porque contempla seus interesses essenciais e foi obtido a partir de um 

processo de diálogo que todos consideram legítimo e justo. (SOUZA, 2014, 

p.84/85)  

 

Escrevendo sobre a consensualidade, DE PALMA (2010) acrescenta: 

 

No que tange ao objeto da consensualidade, aspecto enfrentado neste item do 

trabalho, importa salientar que o princípio da indisponibilidade do interesse público 

não consiste em óbice jurídico à atuação administrativa consensual, pois dito princípio 

não encontra amparo normativo, razão pela qual não pode ser considerado um 

fundamento jurídico válido para restringir a consensualidade na Administração 

Pública. A princípio, a atuação administrativa consensual pode envolver qualquer 

objeto do direito administrativo, ressalvadas as vedações legais, ou, ainda, os casos 

de vinculação administrativa. (p.168)  

 

 Ratificação ou homologação da parceria, se o caso; 

 

 Avaliação do processo de mediação pelos envolvidos, o que possibilitará a 

construção de indicadores para aferição sobre as metas fixadas para o programa 

piloto, seu alcance, pontos necessários de serem adequados, possibilidade de 

replicação do programa e/ou sua disseminação. 

 

Di Salvio apresenta, em sua tese de dissertação, o procedimento que é utilizado na 

CCAF para os casos envolvendo conflitos, e que têm similaridade com as etapas acima 

descritas. Na mesma linha é o trabalho de SOUZA, nas obras em que trata dos meios 

consensuais para resolução de conflitos no âmbito da administração pública. 

Avaliando-se a situação específica, envolvendo as parcerias típicas, quer parecer que 

essas etapas terão total aderência do processo que se iniciará no âmbito das secretarias de estado 

ou município interessadas na contratação das organizações da sociedade civil.  

A abordagem proposta, contudo, não se encerra com a formalização da parceria. O 

instrumento jurídico deve conter as regras para que a mediação possa ser utilizada no âmbito 

da execução do contrato, de maneira que novo procedimento de mediação se inicie em 

quaisquer situações de conflito. Por isso, recomenda-se que em todas as oportunidades nas quais 

a mediação venha a ser utilizada, no curso da execução da parceria, o formulário de avaliação  
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seja apresentado aos envolvidos e solicitado o seu preenchimento, para manutenção do 

acompanhamento do programa piloto, até que a primeira parceria formalizada sob este novo 

procedimento esteja terminada. A compilação de massa de dados que será colhida por meio 

desses questionários dará a dimensão mais clara sobre a viabilidade dessa estratégia, bem como 

sua aderência a outros usos.  

Dadas as linhas gerais sobre o procedimento, importa trazer as recomendações 

necessárias à comunicação aos envolvidos sobre o procedimento.  

 SOUZA (2012) ao tratar dos conflitos entre servidores, nas organizações públicas, traz 

elementos que se aplicam, da mesma forma, ao estabelecimento de programa de mediação que 

se sugere por meio deste trabalho, bem como à sua comunicação aos envolvidos: 

 

Todo programa precisa contar, assim, com a confiança dos interessados, que devem 

vê-lo como alternativa a ser considerada a cada vez que se virem envolvidos numa 

situação conflitiva com outros servidores da organização. Para este fim, é fundamental 

que os mecanismos do programa sejam claros e conhecidos, que ele disponha de 

instrumentos de mensuração e avaliação de seus resultados, e que estes, 

evidentemente, se mostrem satisfatórios, tanto do ponto de vista dos envolvidos, 

quanto do ponto de vista organizacional. Os meios mais utilizados para tal fim são 

cartilhas que explicam os objetivos e procedimentos do programa, bem como 
treinamentos em diversos ambientes organizacionais, nos quais se explicam as 

diversas vantagens de tais programas, como apontados por Pell (2005, p. 3/7): estes 

“programas permitem que as disputas sejam tratadas quando ainda estão num estágio 

inicial, permitem aos empregados externar suas reclamações e à gerência aprender 

sobre as fontes de insatisfação dos empregados. (P. 307) 

 

Mutatis mutandi, será preciso, no âmbito da formulação das regras do programa piloto, 

considerar a necessidade de sua comunicação, seja no âmbito interno, seja no âmbito das 

organizações da sociedade civil, com a indicação clara de como se dará a escolha do mediador 

pelas partes, quais serão os objetivos da mediação que se estabelecerá, quais serão os papéis e 

responsabilidades e as características dos representantes das partes nesse procedimento. 

Como referido no item 3.2 deste Trabalho, contar com as organizações que foram 

responsáveis pela elaboração e aprovação da Lei 13.019/14 na comunicação aos envolvidos 

nesse programa piloto, bem como na elaboração dos materiais de divulgação e eventuais 

treinamentos destinados à sensibilização das organizações da sociedade civil, e, bem assim, os 

gestores públicos, será fator importante na institucionalização da estratégia.  
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5.2 ATORES INDISPENSÁVEIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PILOTO 

DE MEDIAÇÃO  

 

Definido, em linhas gerais, o procedimento, importa identificar os papéis dos atores 

indispensáveis à implementação do programa piloto proposto para o termo de fomento, uma 

das contratações típicas reguladas pela Lei 13.019/14.  

Por óbvio, o ente público contratante e a organização da sociedade civil são os atores 

principais desse procedimento, assim como a figura dos mediadores.  

Para o ente público a possibilidade de se utilizar de uma assistência qualificada para 

essa atividade está presente no parágrafo 1º. do artigo 13 do Decreto 8.726/16. 155 

À organização da sociedade civil interessada em participar de todos os momentos da 

contratualização, inclusive aqueles que lhe forem preparatórios, como as audiências públicas, 

reuniões, chamamento público e, ao final, após a definição e qualificação da proposta técnica, 

no momento de se discutir e se concluir o Plano de Trabalho, o apoio neutro e qualificado, dada 

a assimetria de informações e o desequilíbrio nítido de poder, também parece recomendável. 

Ambos os atores principais – gestor público e organização da sociedade civil terão papel 

protagonista em todas as fases do procedimento e serão responsáveis pela versão final da 

contratação que vier a ser efetivada, ou mesmo pela sua não efetivação. A decisão do ente 

público, ao final do procedimento, atendendo ao princípio da motivação, deverá ser 

fundamentada e apoiada nas discussões levadas a efeito, na indicação clara do interesse público 

no qual essa decisão está baseada. 

Fator de risco a ser considerado é a obrigatoriedade ou voluntariedade das partes para a 

participação no procedimento. Com relação a essa questão em particular, sugere-se, num 

primeiro momento, a obrigatoriedade da mediação por meio das Câmaras, na mesma linha que 

hoje é adotada pelo Código de Processo Civil Brasileiro, no âmbito dos processos judiciais156.  

Importa, para que o modelo se sustente, em primeiro lugar, determinar às partes a 

submissão, ao menos, a uma primeira sessão, onde o mediador possibilitará às partes negociar 

as regras para o procedimento, com vistas a submeter-se de maneira voluntária à mediação. Nos 

casos de inexigibilidade ou dispensa de licitação, essa hipótese é bastante factível, pois o 

envolvimento das partes é mais próximo, desde o início da contratação. Nos casos de 

                                                
155 Art. 13 – (…) Parágrafo Primeiro – para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá solicitar assessoramento 

técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.” 
156 Art. 334 do NCPC 



125 

 

chamamento público essa questão deverá ser trabalhada no âmbito do veículo a ser utilizado 

para a implementação da estratégia e inserida como condição no próprio edital de chamamento.   

Para o gestor público, caberá adequar-se à nova realidade, a partir de cada contrato 

típico, e de cada serviço. Em outras palavras, ele deverá conhecer as características dos 

contratos típicos, dos serviços que serão contratados através deles, os desafios e percalços já 

enfrentados e, a partir daí, participar do processo de mediação com a flexibilidade necessária, 

para a tomada de decisão consciente e informada, sempre se pautando pelo interesse público157. 

Discorrendo sobre o modelo de mediação norte-americano, SOUZA (2012) cita 

Humberto Dalla Bernardina de Pinho para esclarecer que duas são as formas básicas para se 

buscar uma solução de um determinado conflito: rignts based – quando as partes analisam quais 

são as perspectivas da questão na hipótese de judicialização do conflito, para delimitar 

objetivamente a solução prática do impasse  – e interested based – quando a solução do conflito 

é buscada com base no interesse e necessidade das partes, deixando para um momento 

subsequente a análise da lei ou da jurisprudência e a probabilidade de sucesso na judicialização 

do conflito. E conclui: 

 

No caso dos conflitos envolvendo entes públicos, naturalmente, a abordagem baseada 

em direito (rigths based) sempre há de existir, porém, defendo nesta tese que é 

possível e necessário incluir também a abordagem baseada em interesses (interested 

based) ou seja, as duas abordagens não são mutuamente excludentes, e sim, 

complementares. (P. 58)  

 

Como a Lei 13.019/14 estabelece que para a formalização das parcerias típicas, o gestor 

público terá de obter parecer técnico e parecer jurídico favoráveis, a “accontability” da 

observância dos princípios a este contrato aplicáveis, entre eles, o da eficiência, economicidade 

e legalidade, está garantida. 

Ainda no que tange ao aspecto envolvendo os atores que participam da mediação, é 

importante considerar, tanto em relação ao ente público contratante, como no tocante à 

organização da sociedade civil, que deverão participar do procedimento aqueles que:  

 

 Sejam direta e significativamente afetados pela contratação;  

 

                                                
157 SOUZA (2012): “No espaço público, ao contrário do que se possa raciocinar, dado o peso de fato maior que a legalidade 

assume na definição do espaço de atuação dos agentes, situações similares também são de fácil verificação, dado que é 
absolutamente comum a utilização do texto normativo de termos genéricos, dando azo a um espaço significativo de 

discricionariedade no momento da aplicação da norma. Assim é bastante comum a ocorrência, em determinado conflito, de duas 
ou mais interpretações igualmente aceitáveis em face do quadro normativo, porém incompatíveis entre si. Mais uma vez se 
verifica, então, que a mera referência ao sistema jurídico não é suficiente para construir-se a solução do conflito – daí a utilidade 

da mediação.” (P. 57/58) 
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 Sejam representados por profissionais com competência (autoridade) para atuar, 

com conhecimentos técnicos e específicos sobre a atividade, projeto ou programa 

objeto da contratação, bem como sobre os recursos financeiros envolvidos.   

 

Christopher Moore158, citado por SOUZA, sugere que o mediador auxilie nesse processo 

de escolha dos representantes das partes, atuando na definição das regras de escolha, para 

garantir que a pessoa que for designada compreenda as questões envolvidas, e seja capaz de 

identificar e articular os interesses de quem representa com os interesses da outra parte, e de 

outros membros que participem da mediação. Também é importante que esse profissional tenha 

habilidade de se relacionar, credibilidade, e capacidade de lidar com a adversidade. (2014, p. 

102). 

Os envolvidos – mediandos - responsáveis que são pelo resultado da contratação, devem 

se fazer representar por pessoas que, de fato, estejam empoderadas para a decisão. Essa regra, 

assim como os critérios de elegibilidade para a participação no processo mediativo devem ser 

objeto de normatização.  

Em relação à figura dos mediadores, há pelo menos três cenários possíveis, os quais 

serão abordados de maneira mais particular nos parágrafos seguintes.  

Uma das hipóteses já ventilada, especialmente no Capítulo 4 deste Trabalho, foi a 

criação de uma Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos.  

Seguindo o exemplo das Câmaras estabelecidas no âmbito da Advocacia Geral da União 

e do Município de São Paulo, pode-se sugerir que a futura Câmara de Prevenção e Solução de 

Conflitos seja estabelecida no âmbito do próprio ente público contratante.  

Contudo, considerando-se a necessidade de dotar as Câmaras com profissionais que 

possam atuar de maneira imparcial e neutra, capazes de promover o diálogo entre os atores 

envolvidos, garantindo que esse diálogo seja permanente, ao longo da execução da referida 

parceria, a criação e posterior institucionalização das Câmaras pode ser fator de desistimulo à 

implementação do projeto sugerido neste Trabalho. Por isso, uma alternativa que parece mais 

razoável e que certamente teria mais chances de ser implementada é a de alterar, por meio de 

normativo próprio, o escopo e abrangência das Câmaras que hoje já estão em funcionamento, 

nos mais variados níveis, dotando-as da competência que lhes foi reservada pelo próprio artigo 

32 da Lei 13.140/15.  

Em se tratando de uma iniciativa pioneira e de sugestão de um programa piloto, a 

escolha de um organismo com estrutura adequada e com condições de exercer o papel que se 

                                                
158 MOORE, Christopher W. The Mediation Process: practical strategies for resolving conflict. 3a. Ed. San Francisco. Jossey 

Bass. 2003. p. 428 
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pretende a ele delegar é relevante. Isso porque é fator crítico para a implementação do modelo 

o engajamento dos atores e a existência de orçamento que suporte a iniciativa. 

Resta definir, também, como envolver o Tribunal de Contas nesse procedimento de 

mediação, considerando os limites legais de sua atuação. Neste sentido, como já ficou 

evidenciado no item 4.3 acima, em tese, a participação do Tribunal de Contas não será 

generalizada e abarcará toda e qualquer iniciativa de contratualização.  

Os envolvidos (ente público e organizações da sociedade civil), reunidos para discutir o 

termo de ajustamento de conduta que viabilizará a própria mediação, determinarão o escopo de 

eventual inspeção/investigação que deverá ser levada a efeito pelo Tribunal de Contas, que será 

chamado a atuar como especialista, nos termos do artigo 13 da Lei 13.019/14, emitindo parecer 

técnico ao qual as partes terão acesso e será um dos insumos a serem considerados na 

negociação que será levada a efeito. Neste sentido entendo que há dispositivo legal na   lei 

orgânica do tribunal de contas que possibilita essa efetivação, por meio da adequação de seu 

regimento interno, sem descuidar dos limites constitucionalmente impostos..  

Outra questão crítica para o sucesso desse modelo é o treinamento/capacitação dos 

mediadores que atuarão na Câmara, tema que será melhor abordado no item seguinte. Citando 

Luiza Frischeisen, SOUZA (2012) indica que:  

 

Os procedimentos administrativos de atribuição do Ministério Público permitem a 
negociação com a Administração ou com os entes privados responsáveis pela 

implementação das políticas públicas. Esse espaço de negociação é importante porque 

nele poderão ser contempladas as grandes questões atinentes à implementação de 

políticas públicas, como as temporais, orçamentárias e de conciliação entre as várias 

demandas existentes na sociedade, pela fixação de prazos necessários à 

implementação das exigências legais e eventuais adequações orçamentárias” (2000, 

p. 133)159 

   

Considerando todas as fases da contratação, a Câmara pode atuar, mediando os entes 

públicos e as organizações da sociedade civil, oportunizando o equilíbrio de poder, necessário 

para que tanto do ponto de vista financeiro, como de resultados, a contratação aconteça num 

ambiente propício ao diálogo aberto e constante, com o intuito de prevenir, num primeiro 

momento, e endereçar, após a formalização dos contratos, se ocorrerem, os eventuais conflitos. 

Neste mesmo sentido é o posicionamento de SOUZA (2014): 

 

Assim sendo, pode-se concluir que a mediação é o método de solução de conflitos 

mais adequado para as disputas que envolvem o Poder Público, em todas as suas 

manifestações, sendo preferível a abordagem ampla e uma prática que seja, sempre 

                                                
159 Frischeisen, Luiza Cristina Fonseca. Políticas públicas: a responsabilidade do administrador e o Ministério Público. São Paul o. 

Max Limonad, 2000. 
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que possível, pedagógica e transformativa, possibilitando às pessoas e organizações 

envolvidas aprender com cada conflito, a fim de administrarem de forma produtiva os 

novos problemas que inevitavelmente surgirão em seu relacionamento futuro. (P. 32) 

 

Criados os vários espaços de diálogo, e viabilizando uma mediação no momento 

imediatamente anterior à concretização do ato e formalização da parceria, e a possibilidade de 

seu acionamento em qualquer momento durante a execução do contrato, todos os envolvidos 

têm oportunidade de alinhar suas expectativas e interesses, bem como distribuir os riscos 

envolvidos na execução do contrato, equalizando a assimetria das informações.  

A determinação de restituição de valores disponibilizados pelos entes públicos em 

benefício das referidas organizações não retira do Tribunal de Contas, como já discutido no 

item 4.3 precedente.  

Fica claro que essa tríade não precisa ser alterada, a despeito de se ter a tipificação clara 

dos referidos contratos. Ao contrário, o sistema de contratação fixado é uma oportunidade para 

que essa iniciativa seja testada e, se implementada com sucesso, disseminada no âmbito das 

contratações públicas.  

ARAÚJO e FÜRST (2014) reconhecem a importância e indispensabilidade da 

autoridade pública, assim como OSTIA (2016), para que as partes que participem tenham 

confiança e encontrem legitimidade no programa que será instituído, dado o seu caráter de fiscal 

do cumprimento da lei. Mesmo não se tratando de programa que visa endereçar conflitos já 

existentes, como forma de se garantir a legitimação de seu uso e, também, favorecer sua adesão 

pelos envolvidos, a consulta ao Tribunal de Contas, por meio do envolvimento de membro 

pertencente à sua corregedoria após o estabelecimento das regras de funcionamento dos 

procedimentos de mediação a serem realizados seria uma alternativa à solicitação de inspeções 

ou pareceres técnicos durante a ocorrência da mediação, que pudesse ser testada quando do 

início da implementação do programa piloto.160.    

Considerando a expertise dos integrantes da Corregedoria, SOUZA (2012), citando 

Gabriel Felipe de Souza, expõe: 

 

(...) a ouvidoria é uma ferramenta ágil de gestão, que fornece subsídios para a tomada 

de decisão e para uma gestão mais eficiente dos seus recursos humanos e financeiros, 

com vistas à eficiência e à transparência da sua prestação de serviços à população. A 

ouvidoria é também um instrumento de solução de conflitos internos e/ou externos e 
contribui para a consolidação da democracia participativa. (p.234)161 

                                                
160 Neste sentido a própria Lei de Mediação, no artigo 32, ao se referir às Câmaras de Prevenção e Resolução de Conflitos refere 

a necessária participação da Advocacia Pública, como forma de legitimar a sua institucionalização.  
161 SOUZA, Gabriel Felipe de. O papel da ouvidoria no âmbito da Administração Pública Federal: a experiência da ouvidoria geral 

da AGU. In GUEDES, Jefferson Carus; SOUZA, Luciane Moessa de (Coord). Advocacia de Estado: questões institucionais para 

a construção de um Estado de Justiça. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 609 
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A definição da melhor oportunidade de implementação do programa piloto de mediação, 

no que tange à figura dos mediadores, será verificada na prática, no prazo de 06 (seis) meses a 

contar da apresentação deste Trabalho.   

 

5.3 NORMAS NECESSÁRIAS  

 

Definidos os atores que participarão do programa piloto de mediação, o seu 

procedimento e a forma como este será comunicado aos interessados, será necessário o 

estabelecimento das regras e normas para regular sua existência, atuação e funcionamento.  

Neste sentido, as experiências colhidas das Câmaras instituídas no nível da Advocacia 

Geral da União e da Procuradoria Geral do Município de São Paulo, pela similaridade e pela 

atualidade, são importantes para subsidiar as providências necessárias.  

No caso de optar-se pela instituição das Câmaras de Prevenção e Resolução de Conflitos 

no âmbito do entes públicos contratantes, a edição de legislação própria, no nível das advocacias 

dos respectivos entes municipal, estadual e/ou federal para a instituição da Câmara, com a 

descrição de sua composição, da matéria que ficará a ela submetida, e da forma de fixação dos 

procedimentos que serão lá realizados. Como já referido algumas vezes, uma alternativa que 

parece ser mais econômica e prática nesse caso seria a ampliação da competência das Câmaras 

atualmente em funcionamento e o direcionamento das mediações que viessem a ser submetidas 

pelos envolvidos na contratação dos termos de fomento.   

Para que Tribunal de Contas pudesse atuar, no nível técnico, de análise e emissão de 

parecer, parece não ser necessária a adoção de nenhuma nova estratégia. Mas é um desafio 

adicional, em primeiro lugar, convencer entes públicos e organizações da sociedade civil, das 

vantagens nesse tipo de abordagem; depois, havendo sucesso nessa iniciativa, não é desprezível 

o tempo que o envolvimento do Tribunal de Contas nessas contratações poderá acrescentar ao 

processo de seleção e formalização dos termos de fomento. Por isso, esse fator será crítico e 

deverá ser melhor avaliado e definido à medida em que os demais atores no desenvolvimento 

do programa piloto já estejam atuando. A partir dessa interface poderá ser pensada na segunda 

alternativa ventilada acima, que certamente necessitaria de emissão de norma interna própria, 

autorizando a participação do Tribunal de Contas, também no âmbito fiscalizatório, e com 

possível emissão de parecer, validando o procedimento de mediação que se estabeleceria. Essa 

participação teria um aspecto positivo, de dar segurança maior aos envolvidos, e de ser pensado 
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em um momento único, de maneira a uniformizar o procedimento, com um impacto menor no 

desenvolvimento do programa piloto nas fases subsequentes.  

No caso de optar-se pelo credenciamento de Câmaras privadas, a edição de regulamento 

próprio, do ente público responsável por esse credenciamento, com as regras para que as 

Câmaras fossem selecionadas, e contratadas, bem como a descrição da matéria que ficará a elas 

submetida, e a forma de fixação dos procedimentos que serão lá realizados, bem como os custos 

que serão incorridos, com a indicação do responsável por seu pagamento. 

Finalmente, caso a opção fosse pela institucionalização através das organizações 

mobilizadas para a edição da Lei 13.019/14 ou do Conselho pela lei instituído, seria necessária 

a formalização do convênio (no caso do Conselho) ou de uma parceria (no caso das 

organizações) para instrumentalizar a possibilidade do oferecimento dessa assistência ao ente 

público que assim desejasse.  

Com relação à designação dos mediadores, também as atividades são diversas, a 

depender da opção de mediadores.  

No caso de criação de novas Câmaras de Prevenção e Resolução de Conflitos, a partir 

da autorização legislativa , instrução ou portaria cabível, seriam fixadas as bases para sua 

operação, como alocação de pessoal e suas atribuições, da mesma forma como aconteceu na 

Advocacia Geral da União, com a criação da Câmara de Conciliação e Arbitragem da União 

Federal162  e na Procuradoria Geral do Município de São Paulo.  

Seria necessária a designação dos profissionais que seriam alocados em referidas 

Câmaras, com a fixação de suas responsabilidades e o estabelecimento dos procedimentos a 

serem adotados, para o início das operações, preferencialmente a partir das ouvidorias. No 

momento da alocação de pessoal e recursos deve-se privilegiar, entre os membros da ouvidoria, 

aqueles profissionais que estejam preparados para atuar como mediadores, e, também, tenham 

vivência e expertise para a mensuração e controle dos resultados da Câmara, tanto no momento 

da discussão anterior à formalização do contrato, como depois, no curso e no final da vigência 

da parceria. 

Se a opção for de credenciamento de Câmaras Privadas, os profissionais já estarão 

disponíveis a partir do momento do credenciamento da referida Câmara, e do estabelecimento 

de parceria entre referida Câmara e o ente público solicitante. 

Finalmente, em se tratando de mediadores a serem contratados no âmbito do Conselho 

ou das organizações responsáveis pela edição da lei 13.019/14, seria necessária a contratação 

                                                
162 Decreto 7.392/10, alterado pelo Decreto 7.526/11, autorizando a constituição da Câmara e, posteriormente, o Ato Regimental 

n. 05/2007, que tratou de sua operação, propriamente dita.  
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de referidos profissionais, a partir dos parâmetros que viessem a ser estabelecidos no convênio 

e/ou parceria formalizados. 

Em quaisquer destes cenários, assim como acontece em relação à participação do 

Tribunal de Contas como um dos atores do programa piloto de mediação, a designação de 

mediadores preparados para atuar também é fator crítico de sucesso. 

Minimamente, será importante contar com profissionais que tenham experiência e 

exposição ao tema das contratações envolvendo organizações da sociedade civil e a 

administração pública, dada a assimetria de informações e o desequilíbrio de poder. Como já 

referido no Capítulo 2 acima, não são todas as organizações da sociedade civil que estão 

preparadas para essas negociações, inclusive no âmbito de sua gestão e organização interna. 

Por isso, o mediador deverá estar preparado para lidar com essas variáveis e, tanto atuar para o 

equilíbrio de forças indispensável.  

Mas, além de ser um profissional com essa característica, também deverá estar 

devidamente capacitado, na forma como hoje a legislação aplicável determinada: em outras 

palavras, esse profissional deve ter sido certificado como mediador, nos moldes preconizados 

pela Resolução 125/10 emitida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ.   

A dotação orçamentária para que as Câmaras possam, de fato, existir, e para a 

contratação de mediadores ou de Câmaras Privadas também requererá legislação específica e 

reserva pelos entes públicos. Consequência natural do ato que normatize a instituição e 

funcionamento da Câmara, com a alocação de pessoal e local para o seu funcionamento, é a 

destinação da verba cabível para o exercício dessa função. É um fator crítico a ser considerado, 

que pode ser endereçado na medida em que a Câmara for operada, como ocorre no âmbito 

federal e municipal, nos casos estudados, pelas próprias ouvidorias.  

No tocante às verbas para custeio da própria mediação, na medida em que se consolidam 

os casos de arbitragem, no nível da administração pública, e que os entes públicos reconhecem 

a necessidade de prever verbas para essa contingência, em seus orçamentos, não seria um fator 

de risco imaginar que os orçamentos das parcerias para as quais o uso da mediação seria uma 

alternativa, ainda na fase de pré-contratação, também os incluiria. Seria o caso de criar-se mais 

uma linha, específica, para os casos de mediação. 

Na obra em que examina os métodos consensuais de resolução de conflitos envolvendo 

entes públicos, SOUZA (2014) explora alguns modelos de cálculo do custo com a 

institucionalização da mediação e uma forma de comparação com outras formas de solução de 

conflito, para concluir, em relação ao uso da mediação que: Cabe ressaltar ainda que, na esfera 

pública, em que os recursos financeiros são captados dos contribuintes e entregues aos gestores 
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do Estado para que os administrem da forma mais produtiva e benéfica à coletividade, a opção 

por um sistema como este não se circunscreve à esfera da discricionariedade da Administração, 

mas se insere na esfera do dever da boa administração, de que fala o administrativista Juarez de 

Freitas. (p.313)163  

Caso o ente público ou a organização da sociedade civil tivessem de despender recursos 

para pagamento de taxa destinada à manutenção do procedimento de mediação ou da própria 

Câmara, essa taxa seria fator de desinteresse das partes por sua efetivação. Se, contudo, os 

custos com as providências são absorvidos pelo órgão responsável pela operação da Câmara, 

essa resistência desaparece. 

Um argumento para favorecer e estimular a iniciativa é o que se busca, com essa 

iniciativa: trazer a possibilidade de contratos mais consonantes com a realidade, adequados do 

ponto de vista físico e financeiro, e, portanto, com menor probabilidade de desvios e de má 

utilização do recurso público. É um mecanismo de transferência, na verdade, de esforços. 

Diminui-se a concentração no controle ex post e concentra-se a energia e o conhecimento 

técnico para o momento anterior ao da própria contratação, visando que o interesse público e 

recíproco esteja bem refletido e contratado, bem como que a alocação de riscos e a remuneração 

pactuados sejam consonantes com os esforços e as possibilidades das partes. Acerca do tema, 

deve-se considerar a vantagem dos custos de transação com a antecipação da discussão por 

meio de um especialista – mediador – com vistas a mitigar as hipóteses de conflito e, portanto, 

os custos com procedimentos adversariais, tanto do ponto de vista econômico, como social e 

emocional, dado o tempo e o desgaste que a judicialização tem determinado.164  

Na mesma linha, Geisa Rodrigues, citada por SOUZA (2012):  

 

O processo de negociação não se encerra com a celebração do ajuste; também está 

presente na fase de acompanhamento de seu cumprimento, a exemplo da possibilidade 

de renegociação do seu conteúdo, com a previsão de termos aditivos, permitindo a 

adaptação do ajuste a algum fato novo, salvaguardando, assim, a possibilidade de sua 

satisfação.165 

 

Todas as estatísticas produzidas em nível nacional, seja no âmbito do Judiciário, seja 

nas Câmaras já existentes, tanto no Rio de Janeiro, seja no âmbito da Advocacia Geral da 

                                                
163 Na mesma linha a abordagem de OSTIA (2016) 
164 Neste sentido SCOTT e TRIANTIS, no texto já referido: 

“First, parties are better able to write constrained efficient contracts that optimize resource expenditures and incentive gains than 

has generally been believed. Therefore, the justification for filling gaps in incomplete contracts with legally supplied default terms 
is weakned. Second, the task of combining rules and standards is both complex and context-especific. Therefore, the courts would 
be wise to interpret the absence of vague terms or standards in commercial contracts as instructions from the parties to limit their 

construction to the specific terms of the contract. “ p.67 
165 Nota 164, p. 219 
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União166, dão conta do impacto positivo do uso dos métodos alternativos de solução de conflito. 

Não será diferente com a adoção deste programa piloto de mediação, ainda que tenha de ser 

utilizada uma das três alternativas discutidas, no âmbito da fixação dos mediadores 

responsáveis.  

Será importante, em quaisquer dos casos, considerar que os mediadores que participem 

da iniciativa estejam treinados e engajados para a obtenção dos formulários/questionários 

sugeridos no item 5.1, que descreveu o procedimento, pois a partir das informações que estes 

profissionais disponibilizarão será criado banco de dados e poderá ser feita a avaliação, em 

termos estatísticos, sobre o sucesso ou não da iniciativa, bem como as bases para a sua 

replicação futura, em outros níveis além daqueles especificados neste trabalho. SOUZA (2014) 

disponibilizou questionário que é utilizado nos EUA, nas câmaras envolvendo conflitos entre 

entes públicos e administrados, que pode servir como parâmetro 167  para a elaboração de 

questionário que deverá ser aplicado pelos mediadores aos mediandos, tão logo sejam 

finalizadas etapas da mediação que gerem contratos (num primeiro momento) e solução de 

conflitos (no curso da execução dos referidos contratos).  

Estima-se, para que todas essas providências estejam ultimadas, um período mínimo de 

06(seis) a 12 (doze) meses após a definição do veículo da estratégia.  

 

5.4 POSSIBILIDADES E ESTRUTURA DO PROGRAMA PILOTO 

  

Exceto no Estado onde as Câmaras já se encontram instituídas, a tarefa de se estabelecer 

um modelo a ser testado será intensa e a forma de viabilizar a participação do Tribunal de 

Contas, caso seja fator de complicação da medida, deverá ser, num primeiro momento, relevada, 

até que tenha havido um certo impulsionamento da iniciativa e que os resultados obtidos possam 

trazer maior clareza sobre os efeitos desta participação.   

Neste sentido, o primeiro grande desafio é considerar as outras hipóteses de 

identificação e institucionalização da mediação via Câmaras (já existente ou a serem 

constituídas), bem como de mediadores para atuar no programa piloto proposto, como forma 

de mitigar a hipótese de sua não implementação, considerando os critérios e especificidades 

tratadas no item 5.3 precedentes.  

 

                                                
166 Anexo IV– estatísticas da CCAF, publicadas na tese de Mestrado de Di Salvio, já citada.  
167ANEXO V – extraído da obra Resolução Consensual de conflitos envolvendo Políticas Públicas. 1ª. Edição. Brasília. Fundação 

Universidade de Brasilia. FUB. 2014, p. 262/263 
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Caso o Tribunal de Contas não venha a ser o órgão instituidor e legitimador da iniciativa 

ou não possa atuar como técnico, fazendo as inspeções e emitindo os pareceres que venham a 

ser solicitados, é preciso considerar a possibilidade, quando há referência, no item 5.1., da 

utilização da Advocacia Geral da União, no âmbito federal, ou das procuradorias, nos níveis 

estaduais e municipais, como certificadores/garantidores dessa legalidade .  

  Ainda que os municípios, estados ou União Federal não venham a dar, num primeiro 

momento, evidência a todos os mecanismos de controle estabelecidos na Lei 13.019/14, a 

simples existência de uma Câmara – Pública ou Privada – ou de mediadores capacitados, que 

possam atuar quando da necessidade de qualquer das partes, para auxiliar no diálogo e 

encaminhamento de novas controvérsias, certamente será fator de maior sucesso no 

cumprimento das parcerias do que se tem visto nos últimos anos. Como já referido nos 

Capítulos anteriores, não será só uma iniciativa de apoio aos entes públicos contratantes, mas, 

também, às próprias organizações da sociedade civil, muitas vezes reféns dos editais e regras 

contratuais, sem uma possibilidade de diálogo efetivo sobre os desafios enfrentados no dia-a-

dia da execução contratual. Nessa linha se coloca DE PALMA (2010)168, assim como Batista 

Júnior, citado por SOUZA (2012): 

 

O ordenamento jurídico brasileiro não determina que a Administração deva exercer 

seus poderes apenas de forma imperativa e unilateral, mas, ao contrário, prestigia a 

participação do administrado e as soluções concertadas. Se a Administração, em 
reverência ao princípio da eficiência administrativa, pode bem cumprir seus fins sem 

se valer, imperativamente, da prerrogativa de impor condutas aos administrados, por 

certo deve poder atuar, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, da forma 

menos invasiva à esfera de liberdade dos indivíduos. (p.201)  

 

A proposta de um programa piloto, através do qual se poderá avaliar pontos positivos, 

negativos e críticos a serem endereçados, de maneira a dar efetividade à proposta, em nível 

nacional, possibilita a alteração ou o aprimoramento do referido programa.  

Por isso, além de todas as providências iniciais, deve-se pensar, como em todo projeto, 

os indicadores que demonstrarão o sucesso da iniciativa e serão determinantes para definir sua 

replicação e disseminação, ou não.  

Um primeiro indicador será o número de contratações que serão trazidas para a análise, 

em comparação com o universo de contratações daquele ente público.  

                                                
168 Em parte decorrente dessa percepção colaborativa do administrado que enseja relacionamentos paritários e negociais com 

a Administração, em parte por uma necessidade meramente prática de novas técnicas de gestão pública hábeis a determinar 
soluções mais adequadas ao caso concreto, a flexibilização do formalismo é apontada como elemento de governança pública. 
Essa nota se relaciona diretamente a outros três elementos de governança: (I) especialização do Direito Administrativo em 

subsistemas; (II) foco no problema concreto; e (III) preocupação com os efeitos gerados pela decisão administrativa.” (p. 112)  
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Também se deve manter um controle sobre as questões recorrentes, tanto no âmbito da 

mediação efetivada antes da formalização dos contratos, como durante a sua execução, assim 

como foram endereçadas – se no âmbito da Câmara – Pública ou Privada – ou com a atuação 

dos mediadores sugeridos, ou ainda, se de maneira independente, e em que percentual foram 

endereçadas ou não. Esse item, em particular, poderá ser preditivo de posturas a serem adotadas 

pelos entes públicos e/ou organizações não governamentais em momento prévio, ou seja, na 

formulação da manifestação de interesse social, na formatação dos editais de chamamento 

público ou na apresentação dos Planos de Trabalho. Para que se possa atingir, no âmbito das 

parcerias típicas da Lei 13.019/14, a proposta será de instituição de mediação obrigatória, no 

âmbito dos termos de fomento, por meio de inserção de cláusula específica, nos editais de 

chamamento público e/ou de convocação formalizada pela Administração Pública, nos casos 

em que o chamamento for inexigível ou dispensado, reguladas por meio de termos de ajuste de 

conduta.   

Um dos resultados pretendidos pelo uso da mediação como ferramenta de negociação é, 

justamente, o empoderamento das partes contratantes, por meio do reconhecimento de suas 

limitações e da tomada de decisões informadas. O exercício da mediação, portanto, deve ser 

capaz de prevenir, em determinado prazo, no futuro, a recorrência dessas questões, pela prática 

das próprias partes, responsáveis que são pelo resultado. 

Outro fator de indicação de sucesso será o resultado das próprias parcerias, seja no nível 

do objetivo pretendido quando de sua formalização, seja em relação ao número de vezes que as 

partes precisaram retomar com a mediação para realinhamento e/ou solução de controvérsias.  

Para além do acompanhamento da execução, é importante ter-se um controle dos casos 

que, não obstante a utilização dessa abordagem (mediação), levaram as partes ao modelo 

adversarial de solução de conflito e os motivos determinantes dessa situação. Aqui residirá outra 

informação importante para se medir quais os casos em que efetivamente o uso da mediação 

fará sentido e quais aqueles em que, eventualmente, outros métodos alternativos devem ser 

empregados (ou não). A partir desse indicador será possível avaliar a possibilidade de 

replicação da sistemática para contratos mais complexos (ou não), envolvendo outros públicos 

(empresas privadas, por exemplo, em outros tipos de contratos). Será a partir desse indicador 

que também se poderá avaliar qual a melhor forma de indicação dos mediadores que atuarão - 

se no âmbito da composição e funcionamento da Câmara – pública ou privada – ou se 

contratados pelo Conselho ou pelas organizações da sociedade civil. 
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 Quando trata dos pontos mais críticos de um programa de mediação para solução de 

conflitos entre servidores, no que tange às câmaras elegíveis para o procedimento SOUZA 

(2012) relata que: 

 

A “solução caseira” mais aceitável parece ser o sistema em que a instituição cujo 

porte o justifica mantém uma pequena equipe de mediadores, em tempo integral, a 

qual normalmente acumula funções de capacitação em gestão de conflitos para 

gerentes, bem como realiza treinamentos e atividades com o objetivo tanto de divulgar 
o programa e seus benefícios, quanto de trabalhar preventivamente no seio da 

organização os temais mais recorrentes nos conflitos nela surgidos. Muitos órgãos 

públicos, notadamente de nível local e também pequenos Estados, podem ter 

dificuldades técnicas ou orçamentárias para manter um programa interno de mediação 

de conflitos envolvendo servidores. Neste caso, e mesmo nos órgãos de maior porte 

que entendam ser mais confiável um programa externo à organização, pode ser 

mantido um programa compartilhado de mediadores aptos a atender simultaneamente 

a vários órgãos públicos, que para ele contribuem, financeiramente, na proporção de 

seu quadro de servidores e dele podem se utilizar livremente na medida de suas 

necessidades. Esta solução é adotada em vários Estados e também por alguns órgãos 

federais nos EUA, gerando redução de custos e garantia de imparcialidade dos 

mediadores que, embora sejam servidores públicos de carreira, não podem atuar em 
conflitos que se verifiquem em sua instituição de origem” (p.311)   

 

Estima-se que o tempo para uma primeira análise estatística, a depender do número de 

mediações que será efetivada, gira em torno de 24 (vinte e quatro) meses, considerando 

parcerias que sejam formalizadas para vigorar por um prazo de 12 (doze) meses. 

Deve-se considerar, como fator de risco à efetivação do modelo:  

 inexistência de vontade política ou institucional para a iniciativa: para 

mitigação deste risco, a ideia é fazer uma aproximação no nível das 

secretarias onde hoje há uma atuação mais presente do Instituto Ayrton 

Senna para sensibilização sobre o tema e para explorar as possibilidades de 

ocorrência deste tipo de procedimento, mapeando aceitabilidade, motivos 

de resistência, de maneira a, a partir desse cenário, verificar as possibilidade 

de adoção do programa piloto e do melhor formato de atuação (se por meio 

de Câmaras. Em sendo por meio de Câmaras, se institucionalizadas pelo 

poder público ou privadas; ou se por meio de mediadores credenciados),; 

caso não haja disposição nestes entes públicos, procurar contato com as 

organizações que foram mobilizadas para a elaboração e edição da lei 

13.019/14 de maneira a viabilizar a parceria para a contratação de 

mediadores especializados na temática para apoio às organizações da 

sociedade civil e entes públicos. Importa, neste aspecto, lembrar que 

somente os casos onde o chamamento público é inexigível ou dispensável e 

os casos de chamamento público, todos voltados para a contratação de 

termos de fomento é que serão abordados. Por isso, as chances do programa 

piloto de mediação ser viabilizado pela iniciativa das organizações que têm 

interesse na efetivação do marco regulatório das organizações da sociedade 

civil é maior do que iniciativas que precisem contar com a vontade 

institucional e/ou política dos entes públicos.   
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 Inexistência de pessoal capacitado para apoiar a iniciativa: se houver 

decisão institucional de testar o programa, serão necessários recursos, seja 

para a contratação, seja para a capacitação de um número de profissionais 

que serão alocados para a função de mediador. Partindo da experiência 

referida na CCAF, e se o cenário for de uma Câmara Pública ou da atuação 

de mediadores por meio do Conselho de Fomento e Colaboração, pode-se 

trabalhar com membros da Advocacia Geral da União, que já atuam há mais 

de dez anos, bem como estabelecer um sistema de rodízio e de capacitação 

permanente, por meio de participação em workshops, palestras e cursos de 

atualização, como forma de endereçar esse fator de risco. Caso o cenário 

seja de Câmaras Privadas, credenciadas, ou de mediadores contratados pelas 

organizações da sociedade civil, esse fator de risco diminui sensivelmente.    

 

 Resistência dos entes públicos ou das próprias organizações da sociedade civil em 

aderir ao procedimento: para mitigação desse risco propõe-se a obrigatoriedade da 

mediação, por meio da inserção de dispositivo próprio, nos editais que forem 

publicados para os chamamentos públicos determinados para as parcerias típicas da 

Lei 13.019/14, bem como a sensibilização e capacitação das próprias organizações 

da sociedade civil.  

 

Vencidos esses desafios, vislumbra-se como possível a obtenção de normas e recursos 

suficientes e adequados para a implementação do programa.  

Caso se viabilize o programa piloto a escolha dos municípios que participarão do 

referido programa deverá ser pautada pela recorrência dos contratos versados pela Lei 

13.019/14 para que se tenha número suficiente de ocorrências que permitam mensurar a 

efetividade do programa. 

Não obstante, e desde que haja a estruturação do programa para seu funcionamento, a 

sensibilização das organizações da sociedade civil poderá, num primeiro momento, dar início à 

implementação, por meio das propostas de acordos para os quais o chamamento público é 

dispensado ou inexigível.  

Em conclusão, a tarefa que se impõem para a efetivação do programa é bastante 

desafiadora e exigirá energia e disposição, em especial, dos entes públicos mais afetados pela 

iniciativa. Parece, contudo, que não será difícil vencer a eventual resistência, dado o cenário 

atual, seja do ponto de vista legislativo, seja do ponto de vista político, como já refletido no 

Capítulo I deste Trabalho. 
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CONCLUSÃO 
 

 

Nesta conclusão estão concentrados os aprendizados e, também, uma agenda proposta 

de aprofundamento de estudos em relação a outras possibilidades de uso da mediação, tanto 

para a contratação como durante a execução dos contratos, no âmbito da administração pública. 

Aqueles que têm se dedicado à mediação, profissionalmente, compreendem o 

significado que ela traz às negociações em geral, seja no nível do conflito já estabelecido, mas, 

também, para a mitigação da ocorrência desse conflito. 

A ideia que melhor traduz a mediação é de responsabilização das pessoas pelos 

resultados que produzem, é a aproximação daqueles que estão envolvidos numa determinada 

contratação, aos interesses que a determinaram, e seu afastamento necessário de suas posições, 

para que a convergência seja restabelecida.  

É um convite para decisões informadas, ainda que estas não necessariamente conduzam 

a um acordo (porque concordar que não há consenso já é um acordo).  

É uma tentativa, dentre tantas outras, de viver novamente a paz, em sua plenitude.  

A mensagem final é de que a mediação não é uma simples abordagem: é uma forma 

profissional de atuar, assim como é a advocacia, a contabilidade, a psicologia. É preciso 

preparo, afinidade, sensibilidade e, também, reconhecimento do esforço de capacitação dos 

profissionais que a ela se dedicam. Este pode ser um novo ramo de especialidade dentro da 

advocacia, mas também pode ser ampliado para outras profissões, assim como temos as 

diversas especialidades dentro do Direito, mas também, da Engenharia, da Medicina.  

E, se bem trabalhada, a mediação pode resultar num paradigma de maior respeito, 

consciência e força das pessoas, que pode se traduzir numa sociedade mais justa e, acima de 

tudo, mais pacífica e madura, protagonista dos acontecimentos e movimentos sociais, políticos 

e econômicos.  

Como já admitido no início desse trabalho, pretende-se que o uso da mediação tanto 

como método de negociação, como de endereçamento dos conflitos no curso da execução dos 

contratos, por meio do estabelecimento de um canal de diálogo permanente entre as partes 

envolvidas, seja replicável em várias situações. 

Há uma tendência, quando se inicia o uso massivo de um determinado método, de se 

querer utilizá-lo de maneira indiscriminada, para a obtenção de resultados não imaginados 

anteriormente, especialmente quando as estatísticas que são geradas a partir de sua utilização 

demonstram resultados bastante positivos.  
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Em um estudo que comparava os cumprimentos espontâneos de acordos firmados na 

via adversarial e aqueles fechados através dos métodos alternativos de solução de disputa, 

LEGG (2016) concluiu que as variações possíveis de técnicas para o endereçamento das 

questões envolvendo as partes, através de meios alternativos, contribuem de maneira positiva, 

em relação ao que acontece nos métodos adversariais.169 

Mas, na prática, cada um dos métodos tem sua aplicação determinada para casos 

específicos e o seu uso em outros ambientes ou situações pode até trazer resultados, mas em 

espectro menor ou menos positivo do que aquele obtido em outras, para as quais o método é 

mais aderente. 

SOUZA (2014), citando Raymond Whiting, e sua tese de doutorado pela Universidade 

de Syracuse, acerca de pesquisa realizada sobre o cabimento da mediação, explicita o resultado 

alcançado, da seguinte forma: 

 

Essa pesquisa demonstrou que diferenças no grau de relacionamento das partes em 

conflito podem ter um efeito significativo sobre a efetividade da mediação como 

técnica de resolução de conflitos. Demonstrou-se que a existência de um 
relacionamento contínuo entre as partes pode ter um importante efeito positivo sobre 

o índice de sucesso das mediações, e que fatores como esse não podem ser ignorados 

quando se trata de determinar se um caso é apropriado para a mediação. 

Este estudo sugere que, quando a mediação é utilizada para resolver disputas que 

envolvem questões múltiplas e relacionamentos contínuos, podemos esperar que ela 

será altamente bem-sucedida. Todavia, ao contrário, se nos deparamos com a 

necessidade de resolver disputas que se limitam a uma única questão e não envolvem 

um relacionamento contínuo entre as partes, a mediação pode ser um instrumento 

bastante precário. (Tradução da autora, p. 31) 

 

Em sentido parecido se posiciona o Prof. Kazuo Watanabe170: 

 

Sabemos, no entanto, por experiência própria, que há conflitos de interesses que, em 

razão de sua natureza peculiar e das particularidades das pessoas envolvidas, exigem 

soluções diferenciadas, muitas vezes bem diversas das que decorreriam da pura 

aplicação de uma norma jurídica aos fatos, da solução pelo critério “certo ou errado”, 

“do tudo ou nada”, do branco ou preto”, que é dada pelo método da solução adjudicada 
pela autoridade estatal. Somente com os meios consensuais, como a mediação e a 

conciliação, em que a busca da solução se dá com a direta participação das próprias 

partes interessadas, que conhecem melhor do que ninguém suas peculiaridades, suas 

necessidades, e suas possibilidades, poderá ser encontrada a solução mais adequada 

para esse tipo de conflitos de interesse. Essa é a premissa que se deve ter em mente 

quando se pensa nos meios consensuais de solução de conflitos: adequação da solução 

à natureza dos conflitos e às peculiaridades e condições especiais das pessoas 

envolvidas. (p.88/89) 

                                                
169 “ADR encompasses any process for dispute resolution other than litigation. It can carrier dispute resolution techniques, such  

as negotiation, conciliation and mediation, as well as higher level “architectures” or structures that employ a variety of techiniques” 
(Legg, Michael. “A Comparision of Regulatory Enforcement, class actions and alternative dispute resolution I compensating 
financial consumers”, Sidney Law Review, 383 (sept. 2016) p. 311)  
170  “Acesso à Justiça e meios consensuais de solução de conflito” acessado pelo link: 

www.app.vlex.com/#ww/vid/400671622/graphical_version em 19/06/2017, às 12:01hs 
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A partir do Capítulo 1, traçou-se o cenário de desafios e oportunidades enfrentadas pelas 

organizações da sociedade civil para efetivar e executar as parcerias que foram tipificadas pela 

Lei 13.019/14.  

O capítulo 2 agregou, ao cenário já trabalhado, uma nova abordagem possível da 

mediação, ferramenta usualmente aplicada às situações de conflito, como método alternativo à 

sua solução. Para além de trabalhar o tema da mediação prévia (deal mediation), também se 

definiu, de maneira bastante sintética, as abordagens mais praticadas na atualidade, distinguindo 

suas características mais marcantes, visto que o objetivo do programa piloto de mediação 

proposto requer a efetivação desse método tanto durante a negociação como no curso da 

execução dos contratos.  

O Capítulo 3 abordou experiências bem-sucedidas de soluções consensuais de conflitos 

no âmbito da administração pública, considerou os aspectos legais que referendam o uso 

proposto nesse trabalho, bem como aprofundou a análise dos conceitos sobre o desenho de 

sistemas de disputas (DSD), utilizando com resultados bastante positivos, tanto nos EUA (caso 

11 de Setembro), como no Brasil (Câmaras de Indenização dos Voos TAM e Air France 447).  

A partir do Capítulo 4 fez-se uma incursão sobre aspectos práticos para a implementação 

de um programa piloto de mediação, trazendo para debate a possibilidade efetiva da abordagem, 

os princípios aplicáveis nestas iniciativas e sua convergência, bem como sobre a atuação dos 

tribunais de contas, de maneira a estabelecer algumas premissas para o desenvolvimento do 

referido programa.  

No Capítulo 5 estabeleceu-se a base de um programa piloto de mediação, com a 

indicação dos atores envolvidos, procedimento, normas e regulamentos necessários, bem como 

dimensionando tempo, indicadores de sucesso e pontos críticos para o sucesso da 

implementação.  

Pensando nos desafios atuais do Brasil, e na forma como se dão as contratações de obras 

públicas de vulto, no âmbito da infraestrutura, onde há a participação, inclusive, de empresas 

estrangeiras, já acostumadas ao uso da mediação, é de se imaginar aderência e possibilidade de 

uso do programa de mediação também no âmbito de outras contratações, como PPPs, e mesmo 

em contratos de concessão ou privatização.  

Esse modelo – PPPs - pressupõe uma lógica cooperativa entre os entes públicos e os 

agentes privados, para a atração de capital privado para a execução de projetos em que há 

participação do Estado como parceiro, seja como beneficiário final, seja garantindo uma parcela 
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da remuneração devida ao agente privado, pela operação do equipamento ou serviço. Sem essa 

participação do Estado, esse empreendimento ou serviço não seria viável.              

Quando há uma PPP, o cumprimento do cronograma proposto, assim como a eficiência 

na utilização dos recursos são o foco, pois é a partir do início da operação daquele equipamento 

ou serviço que o agente privado obtém o retorno para o investimento realizado.  

Para o sucesso da iniciativa, que importa em definir um bem ou serviço que será 

disponibilizado aos consumidores pelo agente privado, o ente público tem de fixar os critérios 

para a fixação da tarifa que será cobrada, garantindo preço justo, equitativo, e capaz de gerar 

retorno ao investidor, que deve se responsabilizar pelo desempenho e qualidades determinadas 

pelo referente ente público, apresentando as planilhas que demonstram a viabilidade econômica 

da parceria.  

Os desafios para esse tipo de contratação estão concentrados, como acontece nas 

parcerias típicas regulamentadas pela Lei 13019/14, na eficiente alocação de riscos, dada a 

inequívoca assimetria de informações e uma provável atitude oportunista do agente público, em 

função do evidente desiquilíbrio de poder.  

Da mesma forma, há fixação de metas, resultados e qualidade de serviços que o agente 

privado deverá atingir, para viabilização e continuidade da referida parceria, que são fixados 

pelos entes públicos, e que muitas vezes se revelam não consonantes com a realidade local, 

impondo ônus excessivos aos agentes privados.  

Neste tipo de contratação, assim como acontece com as parcerias envolvendo as 

organizações da sociedade civil, há necessidade de uma modelagem própria envolvendo 

questões técnicas, econômico-financeiras, e jurídica, a demandarem uma complexidade de 

negociações que podem resultar em perda de eficiência ou de eficácia, assim como determinar 

morosidade na viabilização dos projetos, e deficiência de equilíbrio, do ponto de vista 

financeiro.  

Tratando das contratações envolvendo entes públicos, CARVALHAES NETO (2011), 

em tese de Doutorado apresentada sob a orientação do Prof. Dr. Edmir Netto de Araújo, pontua: 

 

(...) o princípio da supremacia do interesse público deve nortear toda ação da 

Administração Pública, quer praticada em regime privado, quer praticada em regime 

público ou mesmo misto. Para isto, poderá fazer uso das prerrogativas que lhe são 

atribuídas por conta de sua natureza jurídica intrínseca pública (que não se confunde 

com o regime jurídico de seus atos). No entanto, para evitar eventuais abusos, a 

atuação administrativa deve sempre estar adstrita aos limites legais, assim como agir 

em conformidade com os princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade, 

eficiência, especialidade, prossecução do interesse público, observância das 
competências e dos direitos fundamentais e os demais listados pela Constituição 

Federal. (...) ainda que formalmente idêntica à dos particulares, a autonomia do Poder 
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Público quando atua sob a égide do direito privado possui diferenças (limites) 

significativos em sua substância. (P. 14) 

 

Em razão dessas peculiaridades, é muito provável que havendo aderência por parte dos 

entes públicos ao programa piloto de mediação proposto, e sendo viabilizado, em situações 

mais complexas envolvendo estes entes públicos com agentes privados, que já tem inclusive 

exposição e experiência na abordagem da mediação – como acontece com empresas 

estrangeiras – há replicação do modelo no âmbito de outras formas de contratação com a 

Administração Pública seja viabilizada. Fica um convite a um estudo mais aprofundado da 

questão.  

No âmbito da Administração Pública, em um regime democrático, com prevalência da 

garantia e preservação dos direitos fundamentais, em que o seu relacionamento com a sociedade 

civil organizada é sistematizado por meio de legislação específica – Lei 13.019/14 – e em um 

cenário de incentivo às formas alternativas de solução de conflitos, a possibilidade de se utilizar 

a mediação como estratégia tanto na fase pré-contratual como na fase de acompanhamento da 

execução de uma parceria que venha a ser formalizada parece convergente.  

O presente trabalhou atuou no debate sobre essa aderência do sistema legal vigente e 

procurou trazer as premissas necessárias para a implementação de um programa piloto, bem 

como indicar métricas através das quais se pode verificar da pertinência de sua utilização, bem 

como discutiu a possibilidade desse programa ser disseminado, não só para outros contratos no 

âmbito da Administração Pública, mas, igualmente, na esfera privada, tudo com o objetivo 

maior de ver a pacificação ganhar espaço, sem perder de vista o acesso à Justiça, direito 

fundamental a ser perseguido em todas as instâncias do relacionamento entre os vários atores 

do cenário nacional e internacional. Esse é o convite, afinal. 
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ANEXO I -  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

JULGAMENTOS OCORRIDOS EM 2015 – RESUMO DOS CASOS  
 

 

Acessado pelo link http://www4.tce.sp.gov.br/sites/tcesp/files/downloads/quadroanexo2015.pdf, acessado em 21/04/2017, às 
16:53hs.   

 

 

  

http://www4.tce.sp.gov.br/sites/tcesp/files/downloads/quadroanexo2015.pdf
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ANEXO II – MAPA DAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO 

ENVOLVENDO ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO BRASIL 
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ANEXO III – ÍNTEGRA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO  
 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Av. Rangel Pestana, 315 - Centro - CEP: 01017-906 - São Paulo/SP PABX: (11) 3292-3266 -  Internet: 

http://www.tce.sp.gov.br 

 
 

 

Processo: TC-002731/989/16-6 

 

Órgão Concessor: 
 

 

 

Responsáveis pela concessão: 
 

 

 

Órgão Beneficiário: Responsável: 
 

 

Matéria em exame: 
 

Diretoria Regional de Ensino Fernandópolis - Secretaria Estadual da Educação 

 

 

ADÉLIA MENEZES DA SILVA De 16/01/14 a 17/11/14; 03/12/14 a 17/12/14 

ROSANGELA CAPARROZ GARCIA De 01/01/14 a 15/01/14 

ROSIMEIRE RITA ZONATO IGNÁCIO De 18/11/14 a 02/12/14; 18/12/14 a 31/12/14 
Prefeitura de Estrela D’Oeste 

Pedro Itiro Koyanagi - Prefeito 

 

 

Aplicação de recursos repassados no exercício de 2014, decorrente de convênio, no valor total de R$ 312.624,49 

 

S E N T E N Ç A 
 

 

 

Em exame prestação de contas decorrente de transferências de recursos efetuada, no exercício de 2014, pela 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE FERNANDÓPOLIS - SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO à 
PREFEITURA DE ESTRELA D’OESTE, no valor total de R$312.624,49[1]   (trezentos e doze mil, seiscentos e 

vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos), mediante celebração de convênio objetivando a execução 

descentralizada do Programa de Transportes de Alunos da Rede Estadual – Ensino Fundamental e médio. 

 

 

Unidade Regional de Fernandópolis (evento 11 – arquivo 06) de plano assevera que as exigências legais para a 

concessão foram observadas. Prosseguindo, informa a boa ordem formal da documentação no que respeita à 

demonstração documental dos repasses e dos gastos efetivados; a emissão pelo órgão concessor dos parecer 

conclusivo; e conformidade dos demonstrativos ao disposto nas Instruções 01/2008 deste Tribunal. 

 

 
Verificou, outrossim, que “(...) o Órgão Concessor não considerou válido o gasto 

no valor de R$21.720,00 da Prefeitura Municipal de Estrela d’Oeste com monitor de transporte escolar, pois há 

http://www.tce.sp.gov.br/
https://e-processo.tce.sp.gov.br/e-tcesp/movimentacao/DespacharConclusaoEstagiario?codDocumento=1255534&amp;tipoArquivo=3&amp;subtipo=84&amp;nocache_tm=1472657016308&amp;subtipoMultiplo=84&amp;subtipo1255534=84&amp;_ftn1
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restrições no Plano de Trabalho quanto ao pagamento desse profissional com os recursos do Convênio.  Em nossa 

análise não constatamos outras irregularidades além da já informada no parecer conclusivo”. 

 

 

Por fim informa que os Termos de Ciência e Notificação se encontram no arquivo 11.4 e conclui que o montante 

de R$ 21.720,00 está irregular, motivo pelo qual propõe a aplicação do disposto no inciso II do artigo 30 da Lei 

Complementar 709/93. 

 

 

Notificados[2], o Sr. Pedro Itiro Koyanagi, Prefeito, trouxe à colação justificativas acompanhadas de 
documentos (evento 31). Alega “(...) Em que pese a glosa efetuada, e em análise ao objeto do convênio, os gastos 

efetuados com o pagamento dos monitores em nada desvirtuou a finalidade do convênio (..) Apesar de entender 

que o gasto com monitor escolar estaria dentro do abrangido pelo convênio em questão, efetuou o recolhimento 

do valor apontado pelo órgão concessor de R$ 24.786,71 (comprovante anexo), já atualizado até  presente data, 

segundo os índices informados pela própria Diretoria de Ensino de Fernandópolis”  e finaliza pugnando pela 

regularidade da prestação de contas. 

 

 

O órgão concessor (evento 32) informa que após solicitar providências junto ao órgão beneficiário, este “(...) 

efetuou o depósito do valor utilizado indevidamente, com as atualizações legais”. Conclui requerendo que esta 

Corte julgue regular a matéria. 
 

 

Instados a manifestarem-se consoante despacho inserto no evento 36, Assessoria Técnica (evento 41.1) Chefia 

de ATJ (evento 41.2) e PFE (evento 44), ao considerarem que o ressarcimento do valor glosado pela Fiscalização 

aos cofres públicos regularizou a matéria, à unanimidade, opinam pela aprovação dos demonstrativos. 

 

 

Vista regimental ao Ministério Público (evento 46) 

 

Decido. 
 
Pronunciamentos dos órgãos técnicos convergem no sentido da regularidade da comprovação das despesas e 

escorreita utilização do montante transferido ao Executivo de Estrela D’Oeste para execução descentralizada do 

Programa de Transportes de Alunos da Rede Estadual – Ensino Fundamental e médio - objeto do convênio. 

 

Aquiesço  às  manifestações   da   Assessoria Técnica,  Chefia de ATJ e Procuradoria da Fazenda do Estado, tendo 

em vista que o órgão beneficiário recolheu[3] aos cofres públicos a importância de R$ 24.786,71, regularizando o 

único desacerto apontado durante a preparação do feito. 

 

Ademais,  há  salientar  a  inexistência  de indícios de malversação das verbas ou de prejuízo ao Erário, tendo a 

DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE FERNANDÓPOLIS - SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO 

emitido Parecer Conclusivo[4] que atesta o cumprimento das cláusulas da avença celebrada e o atendimento aos 

princípios que regem a Administração Pública. 
 

Ante o exposto, à vista da reta destinação dos repasses, acompanhando os órgãos que oficiaram no feito, com 

fundamento no inciso X do artigo 2° da Lei Complementar n° 709/93, julgo REGULAR a aplicação dos recursos 

em exame, com consequente quitação dos responsáveis. 

 

Publique-se por extrato. 

 

Ao Cartório para as providências de sua alçada. Após, ao arquivo. 

 

 

RFM 

 

JOSUÉ ROMERO 

Auditor – Substituto de Conselheiro 
 

 

https://e-processo.tce.sp.gov.br/e-tcesp/movimentacao/DespacharConclusaoEstagiario?codDocumento=1255534&amp;tipoArquivo=3&amp;subtipo=84&amp;nocache_tm=1472657016308&amp;subtipoMultiplo=84&amp;subtipo1255534=84&amp;_ftn2
https://e-processo.tce.sp.gov.br/e-tcesp/movimentacao/DespacharConclusaoEstagiario?codDocumento=1255534&amp;tipoArquivo=3&amp;subtipo=84&amp;nocache_tm=1472657016308&amp;subtipoMultiplo=84&amp;subtipo1255534=84&amp;_ftn3
https://e-processo.tce.sp.gov.br/e-tcesp/movimentacao/DespacharConclusaoEstagiario?codDocumento=1255534&amp;tipoArquivo=3&amp;subtipo=84&amp;nocache_tm=1472657016308&amp;subtipoMultiplo=84&amp;subtipo1255534=84&amp;_ftn4
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[1] Valor financeiro repassado no exercício em exame, incluindo ganhos com aplicações financeiras, porém, 

relativo ao total da fonte de recurso própria do órgão concessor. Valor financeiro repassado no exercício em 

exame: R$310.261,15. Ganhos com aplicação financeira: R$2.363,34. 

 

[2] Despacho no evento 14 – Ofícios C.ECR nº 426/2016, 

427/2016, 428/2016 e 429/2016. 

 

[3] Comprovante inserto no evento 31.2. 

 

[4] Inserto no evento 10.3. 
 

Processo: TC-002731/989/16-6 

 

Órgão Concessor: 
 

 

 

Responsáveis pela 

concessão: 
 

 
 

 

Órgão Beneficiário: 

 Responsável: 
 

 

Matéria em exame: 

 

Diretoria Regional de Ensino

 Fernandópolis - Secretaria Estadual da Educação 

 

 

ADÉLIA MENEZES DA SILVA De 16/01/14 a 17/11/14; 03/12/14 

a 17/12/14 

ROSANGELA CAPARROZ GARCIA De 01/01/14 a 15/01/14 

ROSIMEIRE RITA ZONATO IGNÁCIO De 18/11/14 a 02/12/14; 
18/12/14 a 31/12/14 

 

Prefeitura de Estrela D’Oeste 

Pedro Itiro Koyanagi - Prefeito 

 

 

Aplicação de recursos repassados no exercício de 2014, decorrente 

de convênio, no valor total de R$ 312.624,49. 

 

EXTRATO DE SENTENÇA 
 
Pelos fundamentos da sentença no evento n°, 

foi julgada regular a aplicação dos recursos em referência. 

Publique-se. 

 

 

  

https://e-processo.tce.sp.gov.br/e-tcesp/movimentacao/DespacharConclusaoEstagiario?codDocumento=1255534&amp;tipoArquivo=3&amp;subtipo=84&amp;nocache_tm=1472657016308&amp;subtipoMultiplo=84&amp;subtipo1255534=84&amp;_ftnref1
https://e-processo.tce.sp.gov.br/e-tcesp/movimentacao/DespacharConclusaoEstagiario?codDocumento=1255534&amp;tipoArquivo=3&amp;subtipo=84&amp;nocache_tm=1472657016308&amp;subtipoMultiplo=84&amp;subtipo1255534=84&amp;_ftnref2
https://e-processo.tce.sp.gov.br/e-tcesp/movimentacao/DespacharConclusaoEstagiario?codDocumento=1255534&amp;tipoArquivo=3&amp;subtipo=84&amp;nocache_tm=1472657016308&amp;subtipoMultiplo=84&amp;subtipo1255534=84&amp;_ftnref3
https://e-processo.tce.sp.gov.br/e-tcesp/movimentacao/DespacharConclusaoEstagiario?codDocumento=1255534&amp;tipoArquivo=3&amp;subtipo=84&amp;nocache_tm=1472657016308&amp;subtipoMultiplo=84&amp;subtipo1255534=84&amp;_ftnref4
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ANEXO IV – TABELA CLASSIFICATÓRIA DAS MATÉRIAS 

CONTROVERTIDAS DA CCAF 
 

 

Retirado da Tese de Mestrado de DI SALVIO, Silvia Helena Ricarelli Gonçalves Johonson, intitulada O desenho institucional 

e procedimental da mediação na administração pública brasileira: o estudo de caso da Câmara de Conciliação e Arbitragem 

da Administração Federal – CCAF 2010/2015 
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ANEXO V – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PARTICIPANTES DE 

PROGRAMA DE MEDIAÇÃO EM EUA, ENVOLVENDO ENTES 

PÚBLICOS E ADMINISTRADOS 
 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROGRAMAS DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

ENVOLVENDO POLÍTICAS PÚBLICAS (QUESTIONNAIRE FOR ORGANIZATIONS 

WHICH WORK WITH COLLABORATIVE GOVERNANCE / DISPUTE RESOLUTION)  

 

1) Do you work with dispute resolution? In which cases? – Vocês trabalham com resolução de 

conflitos? Em que situações?  

 

2) In which issues do you usually work? – Com que assuntos vocês trabalham usualmente?  

 

3) Do you provide any kind of training in this area? Who are the trainers and the trainees? – 

Vocês fornecem treinamento nesta área? Quem são os instrutores e os participantes de tais 

treinamentos?  

 

4) Do you develop any sort of research evaluating the effectiveness of mediation/facilitation 

processes? – Vocês desenvolvem algum tipo de pesquisa avaliação da efetividade de processos 

de mediação ou facilitação?  

 

5) Do you make case studies? – Vocês fazem estudos de caso?  

 

6) Who is part of the staff? – Quem compõe a equipe?  

 

7) Where does your funding come from? Which are your basic expenses? – De onde provêm 

seus recursos financeiros? Quais são suas despesas básicas?  
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8) Which kind of interaction do you have with public agencies? Are there any situations in 

which public agencies are mandated to use your services? – Como vocês se relacionam com 

entes públicos? Existe algum caso em que entes públicos são obrigados a utilizar seus serviços?  

 

9) Do you have any information about how often public agencies in this State or city use 

mediation, facilitated/collaborative planning or negotiated rulemaking? – Vocês sabem com 

que frequência os órgãos públicos neste Estado ou Município usam mediação de conflitos, 

planejamento participativo ou elaboração negociada de regulamentos administrativos?  

 

10) Who are the facilitators in the cases that you work with? – Quem são os mediadores ou 

facilitadores nos casos em que vocês atuam?  

 

11) How do you work to identify the stakeholders? What happens if some groups are not yet 

organized? – Como vocês identificam os interessados na solução do conflito? E se algum dos 

grupos não estiver ainda organizado?  

 

12) How do you normally relate to stakeholders in facilitation processes, specially when there 

is not a balance of power? – Como vocês costumam se relacionar com os grupos interessados 

em processos de facilitação, especialmente quando existe um desequilíbrio de poder?  

 

13) What is the percentage of cases in which a substantial settlement is reached? – Qual é a 

percentagem de casos em que um acordo significativo é alcançado?  

 

14) Are the facilitation sessions confidential or open to the general public and media? – As 

sessões de mediação são confidenciais ou abertas ao público e à imprensa?  

 

15) Who pays the costs in the facilitation/mediation processes? – Quem custeia os processos de 

mediação ou facilitação?  
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16) Which penalties are commonly stablished in case of unaccomplishment of facilitated/ 

mediated settlements? – Que penalidades são comumente estabelecidas para o caso de 

descumprimento dos acordos? 

 

17) In the cases involving the government, do the settlements involve creation or reallocation 

of budget appropriations, evaluation of the efficiency of public services? – Nos casos 

envolvendo entes públicos, os acordos costumam envolver a criação ou realocação de verbas 

orçamentárias ou a avaliação de eficiência de serviços públicos?  

 

18) Do you have any study about the degree of satisfaction of the parties with mediation/ 

facilitation processes? – Vocês têm algum estudo sobre o grau de satisfação das partes com os 

processos de mediação ou facilitação de conflitos?  

 

19) Did you ever work in a mediation in a class action (or other collective lawsuit) involving 

the government? – Vocês já atuaram em alguma mediação em ação coletiva envolvendo órgãos 

públicos? 

 

Retirado do livro Luciane Moessa de Souza, intitulado Resolução Consensual de conflitos 

envolvendo Políticas Públicas. (1ª. Edição. Brasília. Fundação Universidade de Brasília. FUB. 

2014) 


