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RESUMO

No contexto da redemocratização o Brasil ingressou em um novo período de
mudanças institucionais, sociais e econômicas. Cenário de descentralização de
competências constitucionais para o nível local junto a expansão do número de
municípios. Nesse contexto surgiu a transição de governo no país, entendida como a
passagem ordenada do poder. Em que pese sua relevância, a temática ainda é pouco
investigada, sobretudo no nível local, reiterando a oportunidade da pesquisa. Essa
dissertação buscou descrever e analisar os processos de transição em Araraquara e
São Carlos ocorridos no ano de 2016. Para tanto, realizou-se um estudo de
abordagem qualitativa, no que tange aos resultados tem característica aplicada.
Quanto aos fins, a investigação é descritiva e exploratória, utilizando-se da técnica de
estudo de caso como técnica global (STAKE, 1998). Foram efetuadas treze
entrevistas exploratórias (BARDIN, 2008) com autores e atores que possuem
experiências ou publicaram estudos sobre o fenômeno. A coleta de dados primários
se deu pela condução de dezesseis entrevistas semiestruturadas com os partícipes
do processo estudado, os dados secundários foram obtidos de fontes oficiais, como
leis, atas e relatórios. Sobre esses documentos e outras fontes documentais foi
realizada a análise documental (BELTRÃO e NOGUEIRA, 2011), em relação a análise
dos dados primários, foi conduzida a análise de conteúdo (BARDIN, 2008). O estudo
buscou colaborar para o desenvolvimento da esparsa literatura acadêmica brasileira
sobre a transição de governo, descrevendo como o fenômeno ocorreu nos casos
selecionados, suas características, problemas e possibilidades.

Palavras-chave: Transição de Governo, Transição Administrativa, Equipe de
Transição, Administração Pública Municipal, Alternância de Poder.

ABSTRACT

In the context of redemocratization, Brazil has entered a new period of institutional,
social and economic changes. The scenario is that of decentralization of constitutional
competences to the local level along with the expansion of the number of
municipalities. In this context the transition of government in the country has taken
place, and it is understood as the orderly passage of power. Regardless of its
relevance, the theme has been still little investigated, especially at the local level,
reiterating the opportunity of the research. This dissertation aimed at describing and
analyzing the transition processes in Araraquara and São Carlos, which occurred in
2016. In order to do that, a qualitative study was carried out, while the results with have
applied characteristics. Regarding its findings, the research is descriptive and
exploratory, using the methodology of case study as a global technique (STAKE,
1998). Thirteen exploratory interviews (BARDIN, 2008) were carried out with authors
and actors who had experiences or who had published studies on the phenomenon.
The collection of primary data was carried out by conducting sixteen semi-structured
interviews with the participants of the process being studied, while the secondary data
were obtained from official sources, such as laws, minutes and reports. Documentary
analysis was carried out on these documents and other documentary sources
(BELTRÃO and NOGUEIRA, 2011). Besides, concerning the analysis of the primary
data, a content analysis was conducted (BARDIN, 2008). The study aimed at
contributing to the development of the sparse Brazilian academic literature on the
transition of government, describing how the phenomenon occurred in the selected
cases, as well as its characteristics, problems and possibilities.
Keywords: Government Transition, Mayoral transition, Transition Team, Municipal
Public Management, Power alternation.

RESUMÉN

En el contexto de la redemocratización Brasil ingresó en un nuevo período de cambios
institucionales,

sociales

y

económicos.

Escenario

de

descentralización

de

competencias constitucionales a nivel local junto a la expansión del número de
ayuntamientos. En ese contexto surgió la transición de gobierno en el país, entendida
como el paso ordenado del poder. En cuanto a su relevancia, la temática todavía es
poco investigada, sobre todo a nivel local, reiterando la oportunidad de la
investigación. Esta disertación buscó describir y analizar los procesos de transición en
Araraquara y São Carlos ocurridos en el año 2016. Para esto, se realizó un estudio de
abordaje cualitativo, en lo que se refiere a los resultados tiene característica aplicada.
En cuanto a los fines, la investigación es descriptiva y exploratoria, utilizando la técnica
de estudio de caso como técnica global (STAKE, 1998). Se realizaron trece entrevistas
exploratorias (BARDIN, 2008) con autores y actores que poseen experienci as o
publicaron estudios sobre el fenómeno. La recolección de datos primarios se dio por
la conducción de dieciséis entrevistas semiestructuradas con los partícipes del
proceso estudiado, los datos secundarios fueron obtenidos de fuentes oficiales, como
leyes, actas e informes. En estos documentos y otras fuentes documentales se realizó
el análisis documental (BELTRÃO y NOGUEIRA, 2011), en relación con el análisis de
los datos primarios, se llevó a cabo el análisis de contenido (BARDIN, 2008). El estudio
buscó colaborar para el desarrollo de la escasa literatura académica brasileña sobre
la transición de gobierno, describiendo cómo el fenómeno ocurrió en los casos
seleccionados, sus características, problemas y posibilidades.

Palabras clave: Gobierno de Transición, Transición Administrativa, Equipo de
Transición, Administración Pública Municipal, Cambio de Gobierno.
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1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

O contato com o tema dessa investigação, a transição de governos, se deu no
ano de 2012 enquanto estudante de Administração Pública na UNESP de Araraquara,
naquele ano que coincidia com as eleições municipais foi possível acompanhar o
lançamento de um “portal da transição” na cidade de São Carlos-SP através de
notícias jornalísticas.
Como interessado na aplicação de tecnologias no setor público, o fenômeno
despertou interesse não apenas na ferramenta de transparência via internet, como
também no próprio processo de transição, visto que comumente as notícias sempre
tratavam as alternâncias de poder de maneira conflitiva e desgastante.
Posteriormente, enquanto analista de negócios na Mitra Sistemas entre 2014 a
2017, empresa de tecnologia para gestão municipal, mais uma vez o tema da
mudança de governo aparecia, e novamente de maneira negativa uma vez que a troca
de governo poderia significar mudanças drásticas e até a interrupção dos planos e
investimentos que estavam sendo desenvolvidos pela municipalidade.
Desde então, surgiu algumas questões iniciais: como é possível realizar uma
alternância de governo que não cause prejuízos ao erário público, que não interrompa
a prestação de bens e serviços? Quais cidades, estados e países realizam essas
transições de maneira ordenada?
No Brasil, a cada quadriênio os mais de 5 mil municípios escolhem seus
representantes com a finalidade de conduzir a administração pública de suas
respectivas cidades, e, tão logo finda o processo eleitoral, inicia-se o período da
Transição de Governo, ainda pouco compreendido e investigado pela literatura
acadêmica, agentes e organizações públicas.
Em um resumo acerca do desenvolvimento histórico dos municípios brasileiros,
Carvalho et al. (2007) aponta que o processo de emancipação municipal no Brasil se
iniciou na década de 1930. Processo este que se intensificou nas décadas de 1950 e
1960 e estagnado durante os governos militares entre 1970 e 1980. Com o fim do
período ditatorial, constatou-se um novo período em que as emancipações se
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intensificaram novamente.
A partir de 1985, ocorreu uma intensa criação de municípios no Brasil, parte de
um processo mais geral de descentralização. De 1984 a 2000 foram instalados 1.405
municípios no país (marcada pela primeira eleição de prefeito), preponderantemente
nas regiões Sul e Nordeste. Considerando que no ano de 1984 haviam 4.102
municípios emancipados, essa expansão municipal correspondeu a um aumento de
34,3%. Ainda analisando esse movimento, é relevante notar que 94,5% dos
municípios criados nesse período tinham menos de 20 mil habitantes (CARVALHO et
al., 2007).
Se consideramos que em 2018 de acordo com o IBGE, o país possui 5.570
municípios, temos que desde 1984 foram criadas 1.468 novas municipalidades, ou
seja, pouco mais de um quarto destes municípios foram criados no período da Nova
República.
Com o processo de redemocratização marcado pela promulgação da
Constituição Federal de 1988, abriu-se um caminho para o avanço paulatino da
democratização do poder e desenvolvimento dos pleitos eleitorais, que vêm ocorrendo
de forma sistemática nas últimas décadas.
Mesmo sob essa “onda democrática”, notáveis intercorrências têm se colocado
como obstáculos nas Transições de Governo nos municípios (CRUZ, 2013), mesmo
após a promulgação da Lei das Eleições1, Lei de Responsabilidade Fiscal2 no ano de
2000 e a Lei de Acesso à Informação em 20113. Como exemplo dessas intercorrências
podemos citar os casos de contratos de prestação de serviços que vencem nos
últimos dias do mandato que finaliza, a venda de bens e imóveis públicos para
equilíbrio das contas no último semestre, desaparecimento de sistemas de informação
e dados acerca de convênios, ausência de informações sobre a estrutura
administrativa e situação financeira da prefeitura (CRUZ, 2013).

1

BRASIL. Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9504.htm>. Acesso em:01/04/2018
2
BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LE IS/LCP/Lcp101.htm>. Acesso em:01/04/2018
3
BRASIL.
Lei nº 12.527,
de 18 de novembro de 2011. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>. Acesso em 01/04/2018.
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Mesmo que a sociedade brasileira esteja relativamente ambientada com as
eleições diretas e a consequente alternância de poder, ainda não é possível afirmar
que este processo esteja internalizado na cultura política do país, nem que a Transição
de Governo seja um movimento simples e linear (FRANCO, 2013).
Conforme levantado por Pereira (2018), mesmo em face de novos regramentos
mais rígidos em relação à gestão pública, práticas patrimonialistas, personalistas e
clientelísticas seguem como paisagem do cenário brasileiro, sobretudo no nível local.
No período da transição, esses movimentos podem ser percebidos como as práticas
de “terra arrasada”, que deu nome a uma operação deflagrada em 2016 – ano eleitoral
- do Ministério Público do Estado do Pernambuco (MPPE), Polícia Federal, Ministério
Público do Trabalho (MPT) e outras entidades. De acordo Pereira (2018), citando
documentos do Ministério Público de Pernambuco (2016), essa operação buscava:

[...] impedir e inibir que gestores não candidatos à reeleição e/ou que seus
indicados não venham a ser eleitos pratiquem a política da terra arrasada,
deixando uma dívida pública, zerando o cofre público, destruição dos
documentos, entre outras ações, nesses últimos três meses do mandato
(MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, 2016).

Ainda segundo a autora, até abril de 2017, 74 cidades estavam sobre a
“vigilância do MPPE por promoverem transições governamentais conflitantes ou com
alguma necessidade de interferência do órgão” (PEREIRA, 2018, p. 24). Esse cenário
motivou a expedição de 94 recomendações, 18 instaurações de inquérito, 27 ações
civis públicas, 04 representações, 02 audiências e 08 reuniões para ajustes de
conduta dos gestores públicos envolvidos.
A temática se coloca como uma importante questão a ser enfrentada pela
Administração Pública brasileira, considerando os prejuízos diretos e indiretos que sua
não observação ocasiona e, tendo em vista que o conflito de valores e interesses não
estimula a ocorrência da transição de governo, mesmo em face aos preceitos do
direito administrativo contidos no art. º 37 da Constituição Federal.
Apesar da existência de experiências práticas de Transição de Governo em
todos os níveis da federação que doravante serão apontadas, é perceptível algumas
lacunas no que se refere ao conhecimento prático de sua execução assim como seu
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restrito acúmulo no âmbito acadêmico brasileiro, onde ainda não é possível encontrar
uma robusta tradição acadêmica cujos resultados se refiram ao processo de
transmissão de poder no executivo, sobretudo no nível local.
A esse contexto, soma-se algumas mudanças em relação ao panorama
eleitoral no âmbito municipal. A taxa de reeleição tem diminuído ao longo do tempo,
de acordo com dados da Confederação Nacional dos Municípios 4 (CNM, 2009), nos
anos 2000 e 2004 a taxa de reeleição de prefeitos foi calculada em torno de 58%,
número que subiu para 66,9% nas eleições de 2008, talvez em detrimento de um
cenário econômico mais favorável, entretanto, em 2012, quando as finanças públicas
passavam por uma retração em função do baixo crescimento econômico, a taxa de
reeleição caiu para 54%5.
Ainda de acordo com a CNM e seguindo essa tendência decrescente, no pleito
eleitoral de 2016 a taxa de reeleição de prefeitos foi a menor da história, quando
apenas 48% dos prefeitos foram recolocados na presidência do executivo municipal,
o percentual mais baixo desde 2000, quando ocorreram as primeiras eleições
municipais após a aprovação em 1997 da possibilidade de reeleição para cargos no
executivo, por meio de alteração na Constituição Federal.
No âmbito estadual, a partir de notícias6 e consultas ao site do TSE, 2018
confirmou a tendência de maior rotatividade nas chefias do executivo dos governos
estaduais, dos 20 governadores que buscarem se reeleger, apenas 10 conseguiram
um novo mandato, proporção menor que a de 2006, quando ocorreram 20 tentativas
de reeleição, onde 14 conquistaram um novo mandato.
A alternância de poder é um evento recorrente nas democracias modernas,

A CNM (Confederação Nacional dos Municípios) é “uma organização independente, apartidária e sem
fins lucrativos, fundada em 8 de fevereiro de 1980. O objetivo maior da CNM é consolidar o movimento
municipalista, fortalecer a autonomia dos Municípios e transformar nossa entidade em referência
mundial na representação municipal, a partir de iniciativas políticas e técnicas que visem à excelência
na
gestão
e
à
qualidade
de
vida
da
população”.
Disponível
em:
<https://www.cnm.org.br/institucional/conhecaacnm>, acessado em 01/01/2019.
5 Dados do CNM citados por jornais “Reeleição de prefeitos é a menor da história”. Disponível em:
<https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2016/10/05/interna_politica,811082/em -2016-taxa-dereeleicao-de-prefeitos-e-a-menor-da-historia.shtml>. Acessado em 01/12/2018.
6 “20 governadores tentaram reeleição em 2018; 10 conseguiram”. G1. 2018. Disponível em: <
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/29/ 20-governadorestentaram-reeleicao-em-2018-10-conseguiram. ghtml>.
4
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entretanto, as resistências e dificuldades encontradas durante esse processo relatam
que ainda existem uma diversa gama de obstáculos a serem ultrapassados no sentido
de dirimir o constante cenário de descontinuidade administrativa de bons programas,
prejuízos aos cofres públicos, interrupção da prestação e fornecimento de bens e
serviços aos cidadãos em decorrência de mudanças de governo.
Nesse sentido, tramitam no Congresso Nacional um elevado número de
Propostas de Emendas à Constituição (PECs) e uma proposta de alteração na Lei de
Responsabilidade Fiscal que obriga os municípios a realizarem a transição de
governo, assim como ocorre no Governo Federal desde 2002, tais fatores podem
afetar diretamente a prática da transição de governo nos municípios brasileiros e este
trabalho busca colaborar para melhor entendimento desse processo no contexto local.

1.1. Caracterização do Tema

Para Lobato e Calvo (2002), o primeiro registro da Transição de Governo
institucionalizada no Brasil ocorreu em 2002, com a transmissão organizada de poder
na passagem de governo do Presidente da República Fernando Henrique Cardoso
(PSDB) para o candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Esse processo foi regulamentado pela lei número 10.609 de 2002, para a
autora este processo é considerado um “modelo próprio” por Lobato e Calvo (2002),
uma vez que sua conclusão vem do resultado de uma sequência articulada de ações
induzidas.
Desde 2008 o Governo Federal tem se empenhado em fomentar e destacar a
importância da Transição de Governo em municípios através da publicação de
cartilhas de instrução que versam sobre o início e fim de mandatos nos governos
municipais (2008, 2012 e 2016), definindo o processo de Transição como aquele que
propicia condições para que o candidato eleito, juntamente ao chefe do poder
Executivo, possam transacionar informações sobre programas e projetos em
andamentos, assim como demais dados necessários para a implementação do
programa do novo governo (BRASIL, 2012).
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Concomitante a esse entendimento, e de acordo com o Centro de Estudos e
Pesquisas em Administração Municipal (CEPAM)7 o conceito de TG pode ser
entendido como a “[...] passagem ordenada do poder, sem perda do ritmo, da
continuidade e do comando da ação governamental” (CEPAM, 2012a, p. 07) e somase a esta definição a capacidade das administrações em sucessão em se reorganizar
sem prejuízos ao interesse público.
No nível local, o objetivo da transição é permitir que o candidato eleito, mesmo
que ainda não empossado, possa receber da atual gestão os dados e informações
necessárias para materialização de seu plano de governo, inclusive proporcionando a
oportunidade de realizar ajustes frente à realidade municipal (CEPAM, 2012a).
Ainda segundo o Centro de Estudos, o processo tem início assim que o
resultado da eleição seja publicado e se encerra com a posse do prefeito eleito, tendo
em média cerca de dois a três meses para sua realização, curto prazo para a
execução de uma atividade de tamanha importância e complexidade.
É de grande relevância que o novo chefe do executivo e sua equipe sejam
municiados com informações sobre serviços, políticas públicas, programas e projetos,
convênios, orçamento e gestão de pessoas etc. Todos esses dados e informações
são a base para a reorganização das estratégias do novo programa de governo. Para
tanto, são necessárias ações administrativas e políticas que garantam a alternância
de poder sem prejuízo à continuidade da prestação e do provimento de bens e
serviços públicos (CEPAM, 2012a).

1.2. Apresentação do Problema de Pesquisa e Justificativa

A definição do problema de pesquisa requer um apartado geral do tema
seguido de posterior apontamento de especificidades para a realização adequada da
pesquisa ao ponto que o problema definido deve se debruçar acerca da complexidade

7

O CEPAM (Fundação Prefeito Faria Lima - Centro de Estudos e Pesquisa em Administração
Municipal) foi uma instituição pública do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Planejamento
e Desenvolvimento Regional. Foi extinto pela Lei nº 15.899, de 17 de setembro de 2015.
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da questão, devendo ser formulado como pergunta, sendo também claro, preciso,
empírico, passível de solução e delimitado a uma dimensão viável, como como
buscamos proceder nesta pesquisa (GIL, 2002; MALHOTRA, 2012).
Desta forma, cabe neste projeto em questão a seguinte pergunta: Como
ocorreram e quais são as dificuldades enfrentadas pelos municípios de Araraquara e
São Carlos na realização do processo de transição de governo ocorrido em 2016?
No que tange à justificação dessa pesquisa, é importante destacar que a TG é
um tema ainda pouco estudado no âmbito acadêmico, e a ausência da uma “cultura
de transição” pode estar vinculada a vários problemas governamentais, sendo
necessária melhor compreensão de como os governos têm realizado a passagem de
poder, oportunidade compreendida por esse trabalho.
Na visão de Souza (2008) o processo não ocorre naturalmente, devendo ser
incentivado e instaurado mediante ferramentas que assegurem sua realização. Esta
temática não interessa apenas aos novos gestores públicos, de acordo com CEPAM
(2012a) a gestão que está se encerrando deve projetar e garantir a passagem de
governo, de tal forma com que se obedeça aos princípios constitucionais da
Administração Pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência. Desta maneira, as gestões devem progredir na profissionalização de suas
ações e no compromisso com a continuidade da prestação de bens e serviços públicos
bem avaliados.
Mesmo nos casos de reeleição ou continuidade política, pode ocorrer um
cenário de “[...] recomposição política e rearticulação das linhas de atuação; nesse
período, é útil avaliar o atual mandato e planejar o próximo, aprimorando setores que
não tiveram bons resultados no primeiro mandato” (CRUZ, 2013, p. 05). Assim sendo,
é de fundamental importância que o Poder Executivo propicie condições para que seu
sucessor tenha conhecimento da realidade administrativa, utilizando dados e
informações das finanças públicas; estrutura administrativa; estruturação das políticas
públicas, programas e projetos, seus indicadores e resultados; informações
detalhadas sobre convênios, panorama dos ativos municipais e dos estoques;
situação com fornecedores e contratos; e também das providências a serem tomadas
nos primeiros dias da nova gestão, dentre outros temas relevantes de acordo com
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cada localidade e situação (CEPAM, 2012a).

1.3. Delimitação Territorial do Tema de Pesquisa

Esta proposta se concentra nos estudos de caso de dois municípios do interior
de São Paulo, da mesma região administrativa e que comungam uma série de
similitudes, sendo que um destes possuiu sua transição de governo amparada por
instrumento legal e o outro foi conduzido de maneira discricionária, entretanto, ambas
as cidades realizaram o processo de transição no ano de 2016, com alternância da
chefia do executivo municipal sob um cenário de forte disputa político-eleitoral.
A Região Administrativa Central é uma região administrativa criada pelo poder
executivo do Estado de São Paulo por meio do Decreto n°32.141 de 14 de agosto de
1990, reúne as regiões de governo de Araraquara e São Carlos.
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municípios com uma população estimada em mais de um milhão de habitantes no ano
de 2018 de acordo com a Fundação SEADE 8. As duas maiores cidades são: São
Carlos e Araraquara.
Figura 1 - Mapa da Região Administrativa Central

Fonte: IGC – Instituto Geográfico e Cartográfico/Secretaria de Economia e Planejamento
8

A Fundação SEADE é uma fundação pública do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de
Governo, centro de produção e disseminação de análises e estatística socioeconômicas e
demográficas. Criado pela Lei Estadual Nº 1866, de 04 de dezembro de 1978.
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Ainda segundo a Fundação SEADE, a região concentrou um PIB de quase 34
milhões de reais em 2015, em torno de 1,75% do PIB estadual. Enquanto lócus dessa
investigação, escolhemos as maiores cidades dessa região, por motivos que serão
abaixo mencionados, vislumbrando também a liderança e a influência que estes
municípios possuem perante as outras 24 cidades da região.
Com o objetivo de destacar a influência dessas cidades aos municípios
vizinhos, utilizamos como base o estudo feito pelo IBGE no ano de 2008, regiões de
influência das cidades, que a partir a partir da análise da distribuição de bens
industriais e de serviços de forma complementar, classifica a centralidade e hierarquia
dos centros urbanos e suas respectivas redes de influência.
Figura 2 - Mapa das Regiões de influência das cidades

Fonte: Adaptado de IBGE, 2008. Regiões de influência das cidades.

Importante salientar que a dinâmica urbana se alterou substancialmente na
década posterior ao estudo, contido, ainda é possível afirmar a relevância regional das
duas cidades elencadas. Refletindo sobre a evolução dos dois municípios frente aos
critérios utilizados pelo estudo, nossa percepção é de que ambas cidades estejam
atualmente num mesmo patamar de centralidade e hierarquia.
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1.3.1. O Município de São Carlos

O município de São Carlos, classificado como “Centro Sub-regional A” (IBGE,
2008), possui uma população estimada em 249.415 habitantes de acordo com o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 9 (2018) e IDH-M (Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal) 0,769 (2010), está localizado na Região
Administrativa Central do Estado de São Paulo.
A cidade conta com cerca de 4.726 servidores públicos (MUNIC 10, 2017), da
administração direta, comissionados e efetivos. Em 2017, de acordo com dados da
Tribunal de Contas Estadual11 (TCE/SP), a cidade auferiu receitas na ordem de R$
735.238.868,13, receita per capita de R$ 3.016,18.
No ano de 2000, São Carlos promulgou a Lei Municipal nº 12.575 que
regulamenta a Transição de Governo no executivo municipal, e desde então, vem
realizando experiências acerca desse processo, de tal maneira que, em 2012, através
do Decreto nº 596 foi criado o Portal de Transição de São Carlos 12, sítio eletrônico que
dá publicidade às ações da Comissão de Acompanhamento da Transição. No ano de
2016, ano da última eleição municipal a cidade escolheu novos representantes e
realizou mais um processo de transição de governo, objeto deste estudo.

9

Informações obtidas por meio da plataforma IBGE CIDADES. Disponível em: <
https://cidades.ibge.gov.br/>. Acessado em: 01/12/2018.
10 A MUNIC é a Pesquisa de Informações Básicas Municipais, efetua periodicamente um levantamento
detalhado de informações sobre diversos aspectos das instituições municipais, em especial, o
executivo.
11 Segundo o próprio TCE-SP, a ele “compete atuar na fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Estado de São Paulo e de seus Municípios, exceto o da Capital, bem como
na das respectivas entidades de administração direta ou indireta e na das fundações por eles instituídas
ou mantidas, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia
de receitas. A jurisdição do Tribunal alcança administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens
e valores públicos, além das pessoas físicas ou jurídicas, que, mediante convênios, acordos, ajustes
ou outros instrumentos congêneres, apliquem auxílios, subvenções ou recursos repassados pelo Poder
Público”. Disponível em: <https://www.tce.sp.gov.br/competencia>, acessado em: 01/08/2018
As informações orçamentárias do TCE estão disponíveis em: < http://transparencia.tce.sp.gov.br/>.
Acessado em 01/11/2018.
12 Pode ser acessado em: <http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/portal-da-t ransicao. html>
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1.3.2. O Município de Araraquara

O município de Araraquara, classificada como “Capital Regional C” (IBGE,
2008) possui uma população estimada em 233.744 habitantes de acordo com o IBGE
(2018) e IDH-M 0,815 (2010), também localizada na Região Administrativa Central do
Estado de São Paulo.
A cidade conta com cerca de 5.864 servidores públicos (MUNIC, 2017), da
administração direta, comissionados e efetivos. Em 2017, de acordo com dados da
Tribunal de Contas Estadual (TCE/SP), a cidade auferiu receitas na ordem de R$
762.720.866,12, receita per capita de R$ 3.335,55.
O município não possuía nenhum instrumento legal que instituísse a Transição
de Governo, entretanto, é sabido que assim mesmo o processo ocorreu em detrimento
de uma “tradição política”, que vem sendo seguida por algumas conformações
políticas do município que pode ser atestada pela resposta da própria prefeitura
mediante e-mail encaminhado em resposta a solicitação de informações por meio de
LAI em 02/03/2018 respondida pela Secretaria de Gestão e Finanças da Prefeitura
Municipal de Araraquara:

A transição de governo, no município de Araraquara, quando ocorre é feita
em comum acordo entre o prefeito eleito e o que está deixando o cargo.
Historicamente nos últimos 20 anos, a transição no município tem acontecido
de forma cordial, por exemplo, o processo de transição entre os governos
de 2000 para 2001, 2008 para 2009 e recentemente de 2016 para 2017
(Resposta da Prefeitura de Araraquara, 2018, grifo nosso).

As cidades supracitadas se configuram como as unidades de análise dessa
investigação, abaixo elencamos uma distribuição das cidades paulistas por sua
população, evidenciando que as municipalidades que possuem até 250 mil habitantes
concentram cerca de 95% dos municípios paulistas:

30

Tabela 1 - Distribuição de Municípios Paulistas por Habitantes

Descrição
Até 10 Mil Habitantes
Até 50 Mil Habitantes
Até 100 Mil Habitantes
Até 200 Mil Habitantes
Até 250 Mil Habitantes
Até 500 Mil Habitantes

Nº de Cidades
268
508
567
604
615
636

% do Total
41,6%
78,8%
87,9%
93,6%
95,3%
98,6%

População
1.367.587
6.985.871
11.113.264
16.182.391
18.715.465
26.170.458

% do Total
3,03%
15,49%
24,64%
35,89%
41,50%
58,03%

Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE (2017).

Ainda assim, a escolha destes municípios também possui viés de conveniência,
uma vez que o pesquisador estudou, atua politicamente e em 2017 voltou a residir na
região com vistas a entender melhor a dinâmica política regional, possuindo relações
e contatos com membros da classe política dessas localidades, favorecendo a
pesquisa de campo em detrimento de um tema relativamente sensível para os agentes
políticos, que poderia gerar resistências ao trabalho de investigação.
Os municípios supracitados passaram por mudanças de governo nas eleições
de 2016, dentro de um contexto de acirramentos políticos históricos, ainda assim,
também buscamos cidades que tiveram processos de transição de governos, mais ou
menos desenvolvidos, e que tenham ou não um dispositivo legal que regulamente o
processo antecipadamente. Selecionamos os municípios de São Carlos e Araraquara
para consecução da pesquisa, dada as vantagens ulteriormente elencadas e suas
aparentes similitudes administrativas e sociais com base nos indicadores abaixo:

Tabela 2 - Municípios selecionados para realização do estudo.

Município

São Carlos
Araraquara

População IDH-M
(IBGE/2018) (2010)
249.415
233.744

0,805
0,815

Nº de
Servidores
(2017)
4.726
5.864

Receitas
(TCE-2017)
R$ 735.238.868,13
R$ 762.720.866,12

Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE e TCE/SP.

Com o objetivo de entender os entraves para consecução dessa tecnologia de
gestão pública (CRUZ et al., 2018) – Transição de Governo – busca-se através de
dois estudos de caso nos municípios de São Carlos e Araraquara, entender como o
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processo ocorre de maneira aprofundada e abrangente, quais os mecanismos e
técnicas utilizados, dificuldades e desafios enfrentados a partir da visão dos partícipes
deste fenômeno.
Além disso, como tal temática ainda não possui números expressivos na
literatura de Administração Pública, sobretudo no contexto brasileiro, espera-se
contribuir ainda mais para o campo acadêmico com um estudo que busque
desenvolver tanto as questões teóricas quanto empíricas.

1.4. Objetivos da Pesquisa

O objetivo geral deste trabalho é descrever e analisar os processos de transição
de São Carlos e Araraquara ocorridos na passagem de gestão do executivo municipal
após as eleições em 2016. E como objetivos específicos, pretende-se:
-

Descrever como a transição de governo ocorreu nos casos selecionados;

-

Descrever a composição da comissão de transição e o perfil dos participantes;

-

Identificar como se organizam as atividades da Comissão de Transição de

Governo (CTG);
-

Verificar quais temas e assuntos são abordados durante o processo;

-

Identificar dificuldades para consecução da transição de governo;

-

Identificar técnicas e metodologias utilizados para consecução do processo;

-

Verificar a influência dos dispositivos legais relacionados ao processo de transição;

-

Verificar a influência da transição de governo no início de gestão;

-

Identificar a visão dos partícipes do processo;

- Analisar o processo de transição de governo sob as referências bibliográficas;
- Ampliar conhecimentos sobre a transição de governo no nível local;
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Oportunamente, apresentamos abaixo um sumário comentado acerca da
organização dos capítulos dessa dissertação no intuito de facilitar a leitura dessa
dissertação assim como identificar os elementos desejados. Abaixo faremos uma
breve descrição do conteúdo de cada um dos cinco capítulos que compõem essa
dissertação:

 Capítulo 1 – Introdução e Contextualização: Esse capítulo introdutório
buscou apresentar o contexto e o próprio tema da transição de governo, suas
delimitações para fins desse trabalho, assim como o problema de pesquisa
e os objetivos dessa investigação.
 Capítulo 2 – Fundamentação Teórica e Análise Documental: Nesse capítulo
exploramos como foi feito o trabalho de levantamento bibliográfico e
apresentamos os conceitos e temas que embasaram a consecução dessa
investigação. Nesta seção se verificará uma breve conceituação dos estudos
sobre continuidade e descontinuidade administrativa, e também um
compilado sobre Transição de Governo – contribuição inicial dessa
dissertação – que se inicia a partir de experiências internacionais num
recorte americano, pela paradigmática experiência do governo federal em
2002 com menções às demais transições federais brasileiras, também
apresentamos o levantamento que conduzimos acerca da legislação sobre
TG no contexto estadual, e por fim, finalizamos esse capítulo com o
panorama das transições municipais paulistas com base nos estudos
realizados pelo CEPAM.
 Capítulo 3 – Escolhas Metodológicas: Nesse apartado apresentamos quais
os caminhos ontológicos e metodológicos escolhidos para responder à
pergunta e alcançar os objetivos de pesquisa. Também esmiuçamos os
procedimentos realizados e o perfil dos entrevistados.


Capítulo 5 – Apresentação dos Casos e Resultados: Tratamos do contexto
dos dois casos estudados a partir de uma retrospectiva histórico-política
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desde o ano de 2000. Posteriormente, por meio de quatro categorias e vinte
subcategorias apresentamos os achados por meio de dados primários
(entrevistas) e secundários (relatório de transição, atas e legislação).



Capítulo 6 – Considerações Finais: Pelo caráter exploratório dessa
dissertação, optamos por tecer considerações finais em lugar de concluir
enfaticamente acerca de um tema recente na prática da administração
pública

e

também

nas

discussões

acadêmicas.

Nesse

capítulo

apresentamos e discutimos as contribuições dessa investigação, refletimos
também os dois casos pesquisados com base nas categorias utilizadas. Por
fim, também realizamos sugestões para uma agenda de pesquisa sobre
transição de governo e recomendações para governos municipais.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E ANÁLISE DOCUMENTAL

Este capítulo busca explicitar, principalmente, como o tema da transição de
governo tem sido abordado na literatura acadêmica, identificando os autores, métodos
utilizados, aspectos investigados e quais seriam as eventuais lacunas ou diálogos
possíveis para orientação desta pesquisa.
Esta revisão é de grande importância pois permite municiar o investigador de
como o tema tem sido abordado, evidenciando melhores caminhos e evitando
duplicidades. A fundamentação teórica dará suporte para compreensão do tema e do
problema de pesquisa, a partir de um determinado quadro teórico e conceitual que
sustentará o desenvolvimento deste trabalho (SILVA; MENEZES, 2005).
Objetivando esclarecer mais apropriadamente e identificar as contribuições
mais relevantes com o tema, a fundamentação teórica se dividirá em: Continuidade e
Descontinuidade Administrativa, e Transição de Governo num recorte regional e nos
níveis federal, estadual e municipal.
Figura 3 - Eixos da Fundamentação Teórica e Levantamentos

Fundamentação
Teórica e
Levantamentos

Continuidade e
Descontinuidade
Administrativa

Transição de
Governo Recorte
Regional

Transição de
Governo

Transição de
Governo Âmbito Federal

Transição de
Governo Nível Estadual

Transição de
Governo Contexto Local
Paulista

Fonte: Elaborado pelo autor.

O conceito de continuidade e descontinuidade administrativa também
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compartilha semelhanças com o conceito de transição de governo, uma vez que é um
tema relativamente novo e sua conceituação é recente conforme destaca Nogueira
(2006a) e pode ser entendida em relação “[...] aos dilemas, práticas e contradições
que surgem na Administração Pública, Direta e Indireta, a cada mudança de governo
e a cada troca de dirigentes [...]” (SPINK, 1987, p. 57). Além disso, comunga de uma
maior recorrência relacionada às alternâncias de poder, aspecto central dessa
investigação.
A transição de governo segue como tema relativamente pouco estudado, a
partir da revisão de literatura foi possível localizar esse tema dentro dos campos da
Ciência Política e da Administração Pública, com dificuldades para o enquadramento
dentro de grandes teorias ou enquanto corrente de estudo própria.
Ressaltamos que a condução de buscas em diferentes bases acadêmicas para
construção dessa revisão bibliográfica nas seguintes plataformas: Scielo (Scientific
Electronic Library Online), Google Acadêmico, Banco de Teses da CAPES e de
diferentes universidades, Web of Science (Thompson Reuters) e em revistas
nacionais do campo de Administração Pública como a Revista da Administração
Pública (RAP) e a Revista do Serviço Público (RSP). Assim mesmo, poucos resultados
foram encontrados, de tal maneira que nos guiamos principalmente pelas referências
dos poucos artigos, dissertações, cartilhas governamentais e documentos técnicos.
O conceito de transição de governo/administrativa se diferencia da transição
política/democrática, que serão mais consistentemente abordados posteriormente,
uma vez que o último se verifica a partir da mudança de um regime político para outro,
e com base na revisão de literatura, essa distinção aparenta ser primordial para
destacar o objeto de estudo dentro um guarda-chuva mais amplo e clarificar os limites
da pesquisa.
Abaixo apresentamos um quadro teórico dos(as) principais autores(as)
utilizados por essa dissertação, sobretudo aqueles vinculados ao tema da TG.
Verificamos uma concentração dessa literatura nos campos da Ciência Política e
Administração Pública. Esse esforço também busca colaborar para o posicionamento
da TG em áreas de pensamento e teorias, visando colaborar com estudos posteriores.
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Quadro 1 – Resumo dos Autores da Fundamentação Teórica e Análise Documental

Grande Área do
Pensamento

Teorias

Conceitos

Autores Relacionados

Transição
Política/Democrática

Sader (1990); Sallum Jr
(1995);
O’donnel
(1987);
O’donnell e Schimitter (1988).

Panorama
Regional
(Continente
Americano)

Ciência Política e
Administração
Pública

Teoria da
Democracia
Teoria do Estado
Teorias
Organizacionais

Transição
Governo/
Administrativa

Valverde (2016); Lobato e
Cenário
Calvo (2002); Lima et al.
Presidencial
(2013); Costa e Andrade
Brasileiro
(2003); Spektor (2014).
Âmbito
Estadual

Pereira et al. (2018); Lopes
(2017); Silva (2016); Coelho
(2014a, 2014b)

Contexto
Municipal

CRUZ et al. (2018); Pereira
(2018); Pereira (2004) Cruz
(2013); Seixas (2013); Franco
(2013); Rezende e Gonçalves
(2013, 2014); CEPAM (2008,
2011, 2012a, 2012b, 2012c);
Brasil (2008, 2012, 2016);
Salomão (2014); Santana
(2012).

Continuidade e
Descontinuidade
administrativa
Fonte: Elaboração própria.

Ríos e Castro (2015); Arce et
al. (2016); Spicer e Graham
(2016); Kummar (1998, 2000,
2009); Straface e Maldonado
(2015); Zusmman (2013);
Riddel e Haddon (2009);
Thompson (1993);
Burke
(2000);
Bunce
(2010);
Campbell (2009); Corcoran
(2010); Hess (2009).

Spink (1987), (1999); Spink,
Clemente e Keppke (2001);
Arosemena (1990); Nogueira
(2006a, 2006b);
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2.1. Continuidade e Descontinuidade Administrativa: Uma breve
conceituação.

Semelhante ao tema da Transição de Governo, a temática da continuidade e
descontinuidade administrativa tem sido objeto de pesquisas acadêmicas recentes no
contexto brasileiro, que tem nos textos de Peter Spink, Roberta Clemente, Rosane
Keppe, Arosemena e Fernando Nogueira, a base de nossa compreensão desse
fenômeno muito presente no discurso cotidiano das organizações do setor público
brasileiro.
De acordo com Nogueira (2006a), é relativamente simples encontrar textos das
mais diversas áreas que versam sobre a descontinuidade administrativa enquanto
característica essencial da gestão pública no Brasil.
Para tanto, cita uma série de pesquisas que tratam da descontinuidade
enquanto

empecilho

para

desenvolvimento

de

políticas

públicas,

reformas

administrativas e implantação de programas e projetos. Mesmo não sendo objeto
central das pesquisas, o tema é tratado de maneira enfática dada a percepção dos
autores. Ainda segundo Nogueira (2006b), que desenvolveu um grande compilado
acerca dos estudos sobre o tema, buscou definir com maior precisão o fenômeno em
dois pontos:
(1) o fenômeno da continuidade e da descontinuidade raramente ocorre de
forma absoluta, (completa continuidade ou descontinuidade). No decorrer do
desenvolvimento de uma iniciativa ou organização, é frequente que ocorram
elementos de ambas as situações. Mesmo nos casos de grande descontinuidade
administrativa, as

equipes ou organizações envolvidas

buscam desenvolver

mecanismos de continuidade;
(2) pesquisas preliminares com ações em nível local têm chegando a resultados
que colocam em dúvida a predominância da descontinuidade administrativa. Mesmo
nos casos de descontinuidade política (mudança de gestores), a continuidade
administrativa se mostra bastante presente, a despeito de suposições iniciais.
Um dos primeiros e principais trabalhos desenvolvidos sobre essa temática
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foram realizados por Spink (1987), e a partir da análise de dois casos em organizações
públicas o autor desenvolve uma pioneira definição do fenômeno:

A expressão ‘continuidade e descontinuidade administrativa’ refere-se aos
dilemas, práticas e contradições que surgem na Administração Pública, Direta
e Indireta, a cada mudança de governo e a cada troca de dirigentes. Como
fenômeno, manifesta-se pelas consequências organizacionais de preencher
um sem número de cargos de confiança, explícita ou implicitamente
disponíveis para distribuição no interior das organizações públicas (SPINK,
1987, p. 57, grifo nosso).

Segundo Nogueira (2006a), sua origem sobrepõe apenas a perspectiva
organizacional, possui um viés político próprio da vida pública brasileira, arraigado nos
cargos de confiança e homem de confiança, e adiciona que considerando sua
presença histórica no discurso e na prática cotidiana, a descontinuidade resiste às
tentativas de reformas administrativas.
Para Mendonça (2001) citado por Nogueira (2006a), durante a análise de
alguns desafios para a melhoria do ensino público no Brasil, o ator sugere a mesma
raiz de problemas, visto que a descontinuidade seria uma das marcas mais notórias
da tradição patrimonialista do Estado brasileiro, cenário de confusão entre público e
privado.
Ademais, é válido ressaltar que Spink (1987) não faz uma associação
qualitativa direta da continuidade administrativa enquanto algo positivo, assim como
não vincula a descontinuidade como algo negativo, reitera a necessidade de
compreender o fenômeno que está inserido numa perspectiva histórica.
Vislumbrando a importância das análises realizadas por Spink (1987) para
qualquer estudioso do setor público brasileiro, nos debruçaremos sobre suas análises
dos dois casos de organizações públicas, sendo que no primeiro caso se verifica um
caso de descontinuidade administrativa.
Em pesquisa realizada numa organização federal de serviços, com corpo
técnico de 100 funcionários, a análise apontou para mudanças “[...] de pessoas, a
nível de Diretoria, de paradigmas organizacionais e de formas de operacionalizar os
paradigmas. Ao todo são 16 organogramas em 12 anos” (SPINK, 1987, p. 59).
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Frente a este cenário de constantes mudanças, observou-se três reações dos
grupos formados pelos técnicos da organização: (1) acomodação (obedecimento
irrestrito às ordens), (2) niilismo (faz o mínimo necessário e questiona novos
direcionamentos) e (3) “fuga criativa” (construção de realidades alternativas, de modo
a desenvolver atividades não alinhadas com a direção com a participação de membros
e instituições exteriores). Ainda relaciona a descontinuidade administrativa com a
cultura organizacional da instituição, evidenciando como uma influencia a outra.
No segundo caso, o autor analisou uma organização pública de nível estadual,
com grande quadro de funcionários, e traz como elemento distintivo a expressa
vontade do diretor em “[...] buscar mecanismos de preservação da continuidade
administrativa, independentemente das mudanças da administração superior”
(SPINK, 1987, p. 61).
A partir dessa análise, realizou-se a classificação de períodos com base nos
ciclos de governo, sugerindo que nos anos intermediários seriam mais propensos para
o trabalho em conjunto, sendo possível o desenvolvimento e execução de planos, em
contraposição com os anos de início e fim de mandato, marcados pela ausência de
confiança e conhecimento, com pouca capacidade de influência da diretoria.
Não menos importante, Nogueira (2006a) refletindo o trabalho de Spink (1987),
atenta que para a compreensão da descontinuidade nesse órgão estadual foi
relevante a identificação de feudos, entendida como característica acentuada da
organização. Essas diferentes áreas aproveitavam-se da descontinuidade para
oferecer distintas narrativas organizacionais aos novos diretores, compondo uma
visão fragmentada e dirimindo a memória organizacional.
Na mesma linha de reflexão, analisando se os problemas enfrentados na
organização

seriam

oriundos

do

discurso

propagado

de

descontinuidade

administrativa, aponta que:

[...] de certa maneira, a organização tinha-se adaptado historicamente a uma
situação de descontinuidade, criando, através de sua fragmentação, uma
cultura ou de subserviência ou de independência. (NOGUEIRA, 2006a,
apud SPINK, 1987, p. 63, grifo nosso).
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Nogueira (2006b) refletindo sobre a dissertação de mestrado de Arosemena
(1990), que conduziu um estudo de caso sobre a Autoridade Portuária Nacional do
Panamá (APNP), aponta para a relação entre a descontinuidade administrativa e a
dicotomia entre flexibilidade e rigidez no ambiente organizacional, podendo ser
condensada na divergência entre políticos (elemento variável) e burocratas (elemento
fixo).
Neste ínterim, enquanto os burocratas deveriam desenvolver estruturas
resistentes às interferências e mudanças de governo, os políticos por sua vez
deveriam trazer novas orientações e diretrizes para corresponder com as novas
preferências escolhidas pelos cidadãos.
Assim sendo, enquanto os servidores comumente ressaltam as externalidades
negativas advindas das novas prioridades trazidas pelos agentes políticos, que
desprezariam a cultura organizacional e características daquela organização.
Os agentes políticos, por sua vez, tenderiam a ressaltar a aversão do corpo
burocrático pela inovação, transparência e mudanças, que levariam a um imobilismo,
relacionado ao fenômeno do insulamento burocrático, uma das gramáticas políticas
brasileiras, definida por Nunes (1997).
Continuando as análises realizadas por Nogueira (2006b), ao analisar os
trabalhos de Arosemena (1990), Kfouri (1992) e Collares, Moysés e Geraldi (1999),
avançam na discussão

acerca da

descontinuidade administrativa, enquanto

característica comum das organizações públicas (contínua descontinuidade) que,
entretanto, também pode não representar mudanças substantivas nas estruturas
administrativas, diferenciando-se de do conceito de rupturas. Esses trabalhos
favorecem para uma compreensão mais profunda acerca de como o fenômeno aqui
tratado se expressa em diferentes contextos. Sintetizando esses estudos, temos que
a partir da reflexão sobre esses estudos, é possível identificar duas principais
contribuições:

(1) a sugestão, quase subversiva, de que a continuidade de programas
públicos pode ser mais comum do que se imagina; e (2) um levantamento
inicial de fatores que podem influenciar tal continuidade (NOGUEIRA, 2006b,
p. 20).
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Além disso, o autor também desenvolve o quadro analítico abaixo acerca da
continuidade e descontinuidade administrativa, condensando seus estudos sobre a
temática:
Quadro 2 - Resumo da literatura sobre (des)contuidade administrativa

Categorias de
Análise

Descrição

Principais Autores

Origem

De uma forma mais ampla, a descontinuidade administrativa é
ligada ao clientelismo e personalismo característicos da
administração pública brasileira. No dia-a-dia, vem do excesso
de cargos de confiança (comissionados) existentes e da
necessidade de cada nova gestão de apresentar soluções novas
(não necessariamente inovadoras, mas que tenham sua marca).

Arosemena (1990);
Mendonça (2001);
Collares, Moysés e
Geraldi (1999);
Spink; Spink,
Clemente e Keppke
(1999).

A descontinuidade administrativa ocorre em diversos graus,
desde a simples perda de prioridade na agenda de novos
gestores até a mudanças de nome, táticas, objetivos ou
estratégias até a interrupção total da atividade, sempre em
Características função de critérios políticos e não-técnicos, de mérito. Acontece
em projetos, programas, políticas e até em organizações ou
instituições como um todo. Pode ser vista também como o
conflito entre a ação de novos gestores ("políticos") e o quadro
de servidores estáveis ("burocratas").

Arosemena (1990);
Avritscher (1995);
Collares, Moysés e
Geraldi (1999);
Spink (1987).

Não há consenso sobre qual predomina, se a continuidade ou a
descontinuidade. O senso comum aponta a descontinuidade
como regra, mas há pesquisas que mostram que há
continuidade
administrativa
mesmo
quando
existe
descontinuidade política e que, na prática, os projetos e as
políticas se expõem aos dois fenômenos simultaneamente.
Há pesquisas que sugerem que o grau de descontinuidade pode
variar em função do setor da política pública ou das
características estruturais da organização estudada (tipo de
produto final, desenho institucional, estabilidade dos cargos de
gestão, etc).

Arosemena (1990);
Brose e Pereira
(2001); Kfouri
(1992); Mendonça
(2001); Collares,
Moysés e Geraldi
(1999); Spink
(1987, 2001);
Spink, Clemente e
Keppke (1999).

Percepção da
questão
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A descontinuidade administrativa traz desperdício de recursos
públicos, perda de memória e saber institucional, desmotivação
das equipes envolvidas e exacerbação do conflito entre técnicos
e políticos. Em relação à continuidade administrativa, as
Consequências pesquisas não permitem concluir se a permanência
necessariamente contribui para a qualidade da ação pública. Na
sua manifestação mais exagerada, a continuidade pode trazer
isolamento, continuísmo, dificuldade de adaptação a mudanças
no ambiente e falta de accountability.

Arosemena (1990);
Avritscher (1995);
Brose e Pereira
(2001);
Mendonça (2001);
Collares,
Moysés e Geraldi
1999); Spink (1987,
2001).

Qualidade e mérito técnico da ação, promoção de parcerias,
participação de diversos atores (principalmente da sociedade
civil),
desenvolvimento
de
mecanismos
institucionais,
planejamento com visão de longo prazo, reforço da cultura e da
identidade organizacional.

Brose e Pereira
(2001);
Spink,
Clemente e Keppke
(1990).

Fatores que
podem
favorecer a
continuidade

Foram encontrados três tipos de estudos. Em primeiro lugar, há uma série de
pesquisas e textos que tratam de diversos temas e questões da administração pública
nacional e que, em algum momento, citam a descontinuidade administrativa como
Características uma das características da política brasileira, geralmente com julgamento negativo. O
dos estudos
segundo tipo de pesquisa tem a questão como foco e busca descrever e analisar
sobre a questão algumas causas da continuidade e da descontinuidade e suas consequências. Por
último, vêm aparecendo estudos que questionam a predominância da
descontinuidade e apontam variáveis que podem influir na continuidade de ações
públicas.
Fonte: Extraído e adaptado de Nogueira (2006b, p. 10).

Assim sendo, com essa breve conceituação desta literatura acadêmica, é
possível encontrar elementos que influenciam a continuidade nas organizações
públicas, os estudos apontam para uma abordagem de característica empírica e
procuram evidenciar as inferências com base nos dados e informações coletados,
sem a observação de uma lente-teórica pré-estabelecida (NOGUEIRA, 2006b).
A conceituação desse fenômeno de grande presença no cotidiano discursivo e
prático da administração pública no Brasil, inclusive no âmbito local, pode fornecer
importantes elementos para compreensão do processo de transição de governo, visto
que os dois fenômenos podem ocorrer concomitantemente no período de alternância
de poder nas organizações públicas.
Por último, aventa-se a possibilidade de que a condução da passagem
ordenada de poder, transmitindo dados e informações sobre programas e projetos
possa influenciar positivamente na continuidade dos serviços públicos essenciais e
até na descontinuidade de práticas nocivas à sociedade.
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2.2. Transição de Governo – um conceito em construção e contextualização.

Nesta seção será abordado o principal objeto dessa dissertação, o processo de
transição de governo, reunindo a diminuta produção científica sobre a temática, um
olhar histórico

sobre

algumas

experiências

internacionais,

a

paradigmática

experiência nacional ocorrida em 2002, o panorama estadual e a contextualização
deste cenário nos municípios paulistas com base nos estudos realizados pelo
CEPAM.
De acordo com o Novo Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa (1986) a
transição vem do latim, transitione, e pode ser descrita como: “1. Ato ou efeito de
transitar. 2.Trajeto, trajetória. 3. Passagem de um lugar, de um assunto, de um tom,
de um tratamento. 4.Mudança de fase num sistema. 5. Passagem de um sistema
quântico para outro”.
Já no Dicionário de Política de Norberto Bobbio (1995), não é possível
encontrar o conceito de transição isolado, assim como o termo transição de governo.
Assim sendo, para a definição de governo o dicionário adverte que o significado desta
palavra em italiano guarda diferenças com seu equivalente nos países anglosaxônicos, government, estaria mais aproximado ao que no continente europeu se
convencionou a tratar conceitualmente como regime político, tendo assim uma
amplitude maior que o termo governo, e que para indicar esse mesmo sentido em
inglês, se utiliza os termos cabinet na Grã-Bretanha e administration nos Estados
Unidos.
Essa diferença apontada por Bobbio et al. (1995) é de grande relevância para
esclarecimento dos conceitos e objetos tratados nessa investigação. Para CRUZ et
al. (2018), o tema da transição de governo é normalmente tratado pela Ciência Política
brasileira com base nos processos de mudanças de regime político.
Para O’donnell e Schimitter (1988, p. 247) a transição “[...] consiste no intervalo
entre um regime político e outro [...]”, notadamente para a análise da transição
democrática ou transição política (SADER, 1990; SALLUM JUNIOR, 1994;
O’DONNELL, 1987, 1988) que nesses casos se debruçam sobre o processo brasileiro
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de transição da ditadura militar ao final da década de 70 até a instauração da Nova
República no início da década de 80.
Contudo, a aplicação desse conceito (transição democrática ou transição
política) pode ser verificada também em outros contextos, tais como os processos de
independência de países africanos, a mudança de sistema político e econômico dos
países que pertenciam à extinta União Soviética e nos casos de mudança de sistemas
autoritários para democracias. Desta forma, conseguimos diferenciar para fins deste
trabalho, o que não nos referimos ao tratar de transição de governo, evitando
confusões conceituais.
Ainda assim, conceituar e contextualizar transição de governo segue sendo um
desafio, segundo CRUZ et al. (2018), e reforçado pelo esforço de pesquisa deste
trabalho, o tema ainda se configura enquanto objeto de estudo pouco explorado pela
área de administração pública no Brasil, conhecida também como Campo de Públicas
13

(FARAH, 2016). Portanto, temos que:

[...] o fenômeno da presença, insuficiência ou ausência de interação entre a
gestão que termina um mandato e o novo governo eleito, no período entre o
pós-eleição e a posse, não constitui uma agenda de pesquisa
estruturada/consolidada (CRUZ et al., 2018, p. 251).

Cenário este que reforça a pertinência desta empreitada acadêmica. Em
relação a experiência nacional, uma das principais e mais detalhadas referências
desse fenômeno histórico pode ser encontrada no livro “Transição e Democracia:
Institucionalizando a Passagem de Poder” (2002), editada pela Casa Civil da
Presidência da República sob a coordenação de Ana Lúcia Lobato e Wilson Calvo.

13

Não é possível definir o Campo de Públicas senão de um modo provisório e em movimento, uma vez
que se trata de conceber um grupo de atores cuja identidade ainda está em construção [...] por um
esforço político-acadêmico para diferenciar objetos e objetivos de cursos de graduação focados na
gestão pública daqueles voltados para a administração de empresas; [...] o Campo de Públicas é uma
expressão utilizada por professores, pesquisadores, estudantes, egressos-profissionais e dirigentes de
cursos de Administração Pública, Gestão de Políticas Públicas, Gestão Pública, Gestão Social e
Políticas Públicas, de universidades brasileiras, para designar, essencialmente, um campo
multidisciplinar de ensino, pesquisa e fazeres tecnopolíticos, no âmbito das Ciências Sociais Aplicadas
e das Ciências Humanas. (PIRES et al., 2014, pp. 111-112).
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E a partir do relatório de pesquisa de Costa e Andrade (2003) também é
possível apurar uma análise da composição, organização e resultados do processo
de transição federal ocorrido em 2002 entre Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio
Lula da Silva.
Ademais, colabora para esse entendimento, as dissertações de mestrado de
Vitor Valverde (2016) e Mírian Lucia Pereira (2018), que tratam dos processos de
transição de governo por diferentes abordagens.
Do ponto de vista formal, a partir do Decreto 7.221 de 2010 em seu artigo 1º, o
governo brasileiro declara que a transição de governo é o processo que objetiva
fornecer condições para que o presidente eleito “[...] possa receber de seu antecessor
todos os dados e informações necessários à implementação do programa do novo
governo, desde a data de sua posse”. O mesmo dispositivo normativo, em seu artigo
2º, define princípios da transição de governo para além daqueles estabelecidos pela
Constituição Federal:
1. Colaboração entre o governo atual e o governo eleito;
2. Transparência da gestão pública;
3. Planejamento da ação governamental;
4. Continuidade dos serviços prestados à sociedade;
5. Supremacia do interesse público; e
6. Boa-fé e executoriedade dos atos administrativos.
Contudo, ao se tratar dessa temática no contexto subnacional, mesmo após a
bem-sucedida experiência federal, a transição de governo ainda não se consolidou
expressivamente enquanto cultura e prática político-administrativa nos estados e
municípios.
Pelo contrário, permanece predominante a o discurso e a prática da
descontinuidade administrativa, questão tratada pela bibliografia nacional a partir dos
trabalhos de Spink (1987), Spink, Clemente e Keppke (2001) e Nogueira (2006a;
2006b).
Em detrimento dos muitos problemas relacionados à inexistência da transição
de governo nos municípios (SEIXAS, 2013), sobretudo aqueles relacionados com
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danos financeiros e patrimoniais ao erário público, esse assunto pode ter chamado
atenção de órgãos de controle interno e externo na última década.
Essa preocupação pode ser compreendida a partir do fato que a Controladoria
Geral da União (CGU) e muitos Tribunais de Contas de Estaduais e Municipais (TCEs
e TCMs), aproveitando o período eleitoral, desenvolveram e difundiram cartilhas de
orientação para início e fim de mandatos nos executivos municipais, com destaque
para questões econômico-financeiras a partir da eleição de 2008 e repetiram essa
iniciativa em 2012 e 2016. Também “[...] apareceram, na mesma linha, alguns
livros/manuais como o de Souza (2008), com a proposição de roteiros de trabalho e
orientações práticas para prefeitos e comissões de transição municipal”. (CRUZ et al.,
2018, p. 252).
Ainda no âmbito subnacional, a partir de 2008 surge uma iniciativa orientada
para apoiar o processo de transição de governo municipal, desenvolvida pelo CEPAM,
órgão extinto do governo do estado de São Paulo no ano de 2015, que desenvolveu
a mais relevante contribuição para esta temática no nível local. “O trabalho de apoio
iniciado em 2008 se converteu em um projeto estruturante de investigação e indução
da transição de governo municipal nas eleições de 2012” (CRUZ et al., 2018, p. 253).
Com base no trabalho institucional do CEPAM, foram desenvolvidas uma série
de produções técnicas como cartilhas, manuais e relatórios (CEPAM, 2008, 2011,
2012a, 2012b, 2012c) e os atores envolvidos nesse trabalho também apresentaram
trabalhos derivados desta experiência em eventos como o VI CONSAD 14 de Gestão
Pública e seminários acadêmicos, entretanto, até então esses compilados não haviam
sido publicados em periódicos acadêmicos até o ano de 2018 (CRUZ et al., 2018).
Para fortalecer a percepção acerca do tema da TG, vimos pertinência em trazer
um dado talvez pouco usual no meio acadêmico, o google trends

15,

que calcula as

buscas por termos específicos em sua plataforma, de maneira periodizada e
regionalizada.

14

CONSAD é o Conselho Nacional de Secretários de Estado Administração e
congressos para tratar de temas relevantes para a administração pública.
15 A ferramenta pode ser verificada em: < https://trends.google.com/trends/>

também realiza
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Figura 4 - Indicador de Buscas no Google Trends desde 2004

Fonte: Google Trends (01/2018).

De acordo com a plataforma:

Os números representam o interesse de pesquisa relativo ao ponto mais
no gráfico de uma determinada região em um dado período. Um valor de
representa o pico de popularidade de um termo. Um valor de 50 significa
o termo teve metade da popularidade. Uma pontuação de 0 significa que
havia dados suficientes sobre o termo (GOOGLE TRENDS, 2018).
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100
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Neste caso, a busca foi feita no dia 04 de janeiro de 2018, visto que
aguardamos a virada do ano para também computar essas buscas. Nossos
parâmetros foram a busca pelo termo “transição de governo”, restrito ao Brasil
enquanto localidade e desde 2004 no que tange ao tempo. E a partir desse gráfico é
possível verificar que o tema tem picos bianuais, que coincide com os anos eleitorais
no Brasil (os anos pares desde 2004). Ressaltamos também que é possível observar
uma tendência de aumento na série a partir de 2006, superando 2004 e tendo como
pico máximo o ano de 2018.
Assim como as buscas em bases dados acadêmicos e sua análise colaboram
com mapeamento de temas, a disponibilidade dessa ferramenta da maior plataforma
de buscas em nível mundial também pode colaborar.

2.2.1. Transição de Governo: Um Recorte Regional

Os esforços para tratar tanto da conceituação, como buscamos fazer acima,
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quanto da contextualização, como faremos abaixo são de difícil consecução. Vale
ressaltar que a busca por bibliografias acerca dessa temática impõe caminhos não
tradicionais.
Ao buscar pela TG numa perspectiva internacional, os resultados são também
escassos exigindo complementação pelo uso de cartilhas orientativas e relatórios
técnicos de grupos de pesquisa e. Contudo, os trabalhos de publicados pelo
departamento de Estado dos EUA, Ríos e Castro (2015), Arce et al (2016), Pereira
(2018), Spicer e Graham (2016), Kumar (1998, 2000 e 2009), Straface e Maldonado
(2015) e Zussman (2013) permitem o desenvolvimento de um recorte acerca de
algumas experiências na América Latina, Estados Unidos e Canadá, delimitando
nossa perspectiva regional.
Iniciamos esse recorte de maneira reflexiva, uma vez que considerando a TG
um tema ainda relativamente pouco explorado, é compreensivo que os achados e as
experiências no contexto brasileiro possam ser superlativados, como por exemplo, o
pioneirismo da transição federal no Brasil em 2002 dada as características de sua
“institucionalização”.
O artigo de Ríos e Castro (2015) que faz um apanhado acerca da TG em de
Argentina, Porto Rico, Estados Unidos, Canadá y México traz consigo resultados
interessantes que nos instigam a tecer considerações acerca do pioneirismo do
governo federal na realização do processo de passagem do poder no início do século
XX. Por exemplo, consta que Porto Rico aprovou em agosto de 2002, a Lei 19716, com
o nome de “Ley para Regular el Proceso de Transición del Gobierno de Puerto Rico”,
ano de eleições gerais em que houve também alternância do poder executivo
regulamentada por um robusto instrumento normativo que instituiu organização,
fundos e ordenou a passagem do poder naquele país.
Essas informações, ressalvando-se as diferenças entre os países, contrastam
com uma suposta primazia de institucionalização normativa acerca do processo de
TG do Brasil em relação à América Latina, obviamente, uma avaliação criteriosa das

16

A Lei 197, Ley para Regular el Proceso de Transición del Gobierno de Puerto Rico está disponível
em:
<http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Elecciones/197-2002/1972002.pdf>, acessada em 01/12/2018.
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experiências históricas dos países acerca desse fenômeno se coloca como uma
promissora agenda de pesquisa.
Ademais, o principal referencial acerca dessa experiência de TG brasileira em
2002 é um livro elaborado pela própria Casa Civil, sem que mais pesquisas
acadêmicas ou técnicas se debruçassem especificamente sobre o fenômeno ocorrido
naquele ano. Entretanto, ainda é central em termos de TG, a trajetória histórica desse
processo nos Estados Unidos, Pereira (2018), Ríos e Castro (2015), Straface e
Maldonado (2015) Lobato e Calvo (2002), Arce et al. (2016) e CRUZ et al. (2017)
apontam para a primazia do país norte-americano na consecução de processos de
TG no contexto americano.
Esses autores apontam para os Estados Unidos enquanto exemplo inicial e
paradigmático, Straface e Maldonado (2015) indicam que já em 1963, durante o
governo do ex-presidente John Fitzgerald Kennedy foi promulgada a Lei de Transição
Presidencial17 (Presidential Transition Act of 1963, tradução nossa), que determina ao
Congresso assegurar estrutura e recursos para desenvolvimento de uma instituição
com essa finalidade, criada e extinta a cada transição presidencial. Este dispositivo foi
posteriormente emendado em 1978, com a Lei de Registro Presidencial, que
estabeleceu princípios para o uso de informações de Estado de caráter estratégico.
Por fim, em 2010 foi elaborada uma ata de transição pré-eleitoral, com o objetivo de
estender o planejamento da transição, visto que nos Estados Unidos, as eleições
presidenciais são realizadas no início de novembro e a posse no vigésimo dia de
janeiro (HESS, 2009).
Contudo, questões acerca do período de transição nos EUA são bastante
antigas, como por exemplo o famoso caso "Marbury contra Madison", julgado em 1803
pela Suprema Corte dos EUA, entendido como marco inicial do controle de
constitucionalidade pelo Poder Judiciário. Se originou em função do candidato
derrotado no pleito eleitoral, o federalista John Adams, com base numa lei aprovada
pouco tempo antes das eleições, nomear para juízes federais, de paz e até na
suprema corte (aliados políticos) dias antes da posse do presidente eleito, o

17

A íntegra da lei americana está disponível em: < https://www.gsa.gov/governmentwideinitiatives/presidential-transition/legislative-overview/presidential-transition-act-of-1963>. Acessado em:
10/01/2019.
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republicano Thomas Jefferson (DIMOULIS e LUNARDI, 2017).
Ainda segundo Straface e Maldonado (2015), no Estados Unidos e México,
além de uma equipe de transição própria, o processo de TG conta com um orçamento
aprovado pelo Congresso, nos dois casos os valores superam um milhão de dólares.
De acordo com Ríos e Castro (2015) e Riddell e Haddon (2009), o fenômeno
da TG no Canadá vem sendo tratado com relevância desde 1999, quando o Fórum
de Políticas Públicas criou um comitê com 17 pessoas dotadas de experiência nas
atividades na passagem de gestão orientado para levantar as melhores práticas e
atividades de uma boa transição de governo.
De acordo com Riddell e Haddon (2009), desde 1957 a Secretaria de Gabinete
do governo canadense possui responsabilidades específicas acerca do planejamento
da transição nos casos de eleições federais e eventual saída do primeiro ministro.
Mais uma vez, a comparação entre estudos diversos acerca da perspectiva
internacional da TG incita averiguações, uma vez que considerando a data
supracitada, é possível discutir também a primazia dos Estados Unidos na condução
de passagens de poder ordenadas no cenário regional.
Ainda segundo Ríos e Castro (2015), a TG canadense é um processo
complexo, conduzida num período amplo, que varia de seis a doze meses.
Considerando que no país vigora o sistema parlamentarista e suas diferenças para
contextos distintos, destacam as exitosas práticas conduzidas na experiência
canadense que podem contribuir de sobremaneira para a reflexão desse fenômeno
em outros estudos.
Ainda sobre o Canadá, contudo, tendo a TG no nível municipal como foco,
Spicer e Grahams (2016) desenvolveram um trabalho em 5 cidades na província de
Ontário e também se dedicaram a refletir sobre a experiência e a literatura canadense
sobre os processos de TG. Afirmam também que a literatura canadense sobre TG é
esparsa, porém, os trabalhos existentes são robustos.
Os autores destacam que no nível local o fenômeno da TG é recente, e possui
grandes diferenças entre os demais níveis de governo. Ainda segundo Savoie (1993)
citado por Spicer e Grahams (2016), elenca que os estágios iniciais no poder dentro
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de um governo é fator crítico de sucesso a longo prazo. E também constrói dois tipos
de transição: quando um governo é reeleito, (transição de governo, com ‘t’ minúsculo)
e quando um novo governo é eleito (com ‘T’ maiúsculo).
Para os autores, citando Lindquist (1993) assim como Cameron e White (2000)
afirmam que uma equipe de transição é uma organização temporária que provêm
informações e conselhos para novos líderes acerca de questões logísticas,
organizacionais e políticas. O estudo conduzido é bastante competente e aponta para
diversas questões-chave nas transições de governo municipais no contexto
canadense, que podem auxiliar estudos comparativos.
Ao classificar o processo como uma organização temporária, aventa-se suas
possíveis relações com o conceito de adhocracia (MORGAN, 2002), entendido como
forma de organização adequada para a condução de tarefas complexas e incertas,
sob ambientes instáveis e que “[...] geralmente, envolve equipes de projeto formadas
para realizar uma tarefa, que desaparece quando a tarefa termina e seus membros se
reagrupam em outras equipes devotadas a outros projetos”. (MORGAN, 2002, p. 71).
Curiosamente, alguns estudos que tratavam de uma perspectiva internacional
como o de Ríos e Castro (2015), Arce et al. (2016) e Straface e Maldonado (2015) são
de autores argentinos, também refletindo sobre o fato do país ainda não possuir uma
cultura e prática de TG, assim como uma legislação que regule esses processos,
estando submetido a contextos e vontades políticas.
Os estudos apontam para um agregado de boas práticas das experiências
internacionais de países como Brasil, Canadá, Estados Unidos e Porto Rico (Ríos e
Castro, 2015), e também contam com uma avaliação detalhada das leis e iniciativas
acerca do fenômeno no nível nacional, provincial e municipal (Arce et al., 2016).
Acerca do nível local, o estudo de Arce et al. (2016) destaca um panorama
promissor, o resultado de uma pesquisa com 77 municípios em que ocorreram
processos de transmissão do poder, desse total 49 casos foram classificados como
“corretos” enquanto os 28 casos restantes foram classificados como “conflitivos”.
Sem dúvidas, esse pequeno recorte acerca de algumas experiências regionais
é de grande relevância para refletir acerca do processo de TG brasileiro, também

52

bastante diverso em suas perspectivas históricas e regionais.
É possível verificar também que a experiência federal de 2002 é conhecida e
referenciada, sobretudo pelos países latino-americanos, destacando uma série de
técnicas e atividades desenvolvidas pela CTG federal.
Sem o intuito de esgotar esse recorte regional, destacamos também que
cartilhas de governo e notícias atestam para a ocorrência de processos de TG em
muitos outros países da América latina, tais como: Equador, Guatemala, Colômbia e
Paraguai, confirmando uma importante agenda de pesquisa sobre o fenômeno em
países vizinhos.

2.2.2. Transição de Governo Canadense por David Zussmann

Sob uma perspectiva externa ao contexto brasileiro, trataremos aqui do modelo
desenvolvido por David Zussman, professor da Universidade de Victoria e que atuou
como presidente do Fórum de Políticas Públicas assim como comissionado no
governo federal canadense.
Nosso objetivo não é esgotar, aplicar ou testar seus modelos teóricos desenvolvidos no âmbito do parlamentarismo federal canadense - no contexto local
brasileiro. Buscamos aqui colaborar para ampliar as perspectivas de análise dos
casos estudos dessa dissertação assim como expandir o leque de lentes teóricas
utilizadas nos estudos de TG.
Para Zussman (2013), as transições de governo ocorrem em três cenários
únicos. O primeiro, e mais “dramático”, é aquele em que um novo partido vence as
eleições, encerrando a continuidade do projeto político que estava no poder.
O segundo também acontece devido a um processo eleitoral, entretanto, neste caso
ocorre a reeleição, a mesma conformação político-partidária permanece no poder,
inclusive suas lideranças. Segundo o autor, esta oportunidade é comumente
subestimada pelos gestores públicos e pode ser mais difícil inclusive do que os demais
tipos, onde o processo de TG se faz importante e promissor, também destacado por
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Cruz (2013).
Por fim, o terceiro cenário ocorre pela troca da liderança do governo, fora de
qualquer contexto eleitoral, situação inerente aos modelos parlamentaristas. Contudo,
é possível vislumbrar essas situações no contexto presidencialista brasileiro, nos
casos de afastamento do chefe do executivo por doença ou algum tipo de afastamento
compulsório (cassação de mandato, impeachment, etc). Desta forma, o autor nos
apresenta três tipos de transição, conforme a imagem abaixo:
Tabela 3 - Tipos de Transição

Outcome

Prime Minister

Process

Chance in government

New

General election

Re-elected government

Same as before election

General election

Leadership chance

New

Leadership convention

Fonte: ZUSSMAN (2013, p. 39).

Além da classificação

por tipos, o autor procede

também com o

desenvolvimento de fases da TG, dividindo-a em 4 partes, cronologicamente
elencadas:
Tabela 4 - Tempo/Duração das Fases de Transição

Fases da Transição

Período/Duração

Pré-Eleitoral ou Planejamento

Cerca de um ano antes da eleição.

Eleitoral

No mínimo 36 dias

Pós-Eleitoral

Em média de 10 a 14 dias

Consolidação

Primeiros meses de gestão.

Fonte: Baseado em ZUSSMAN (2013, tradução nossa)

Abaixo podemos verificar como o autor insere as fases da TG considerando o
tempo e os níveis de esforços:
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Tabela 5 - Fases da Transição de Governo

Fonte: ZUSSMAN (2013, p. 33).

Resumidamente, de acordo com ZUSSMAN (2013) a primeira fase do processo
de TG, planejamento ou fase pré-eleitoral, pode ter início até um ano antes das
eleições. Nessa fase, políticos e a administração pública desenvolvem dois processos
paralelos para suportar a transição de governo. O objetivo da primeira fase é o
desenvolvimento de um plano que maximize oportunidades para um novo governo,
assim como a redução de eventuais problemas. O segundo estágio, ou fase eleitoral,
tem duração igual o período das eleições, no mínimo de 36 dias - no contexto
canadense - até o dia da eleição. Essa fase, mais intensa que a primeira, é bastante
afetada de acordo com as perspectivas de vitória eleitoral.
Para clarificar esse processo em outras perspectivas, ZUSSMAN (2013)
desenvolve uma imagem de um funil que contempla as 4 etapas, considerando a
participação de políticos assim como do serviço público:
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Figura 5 - Fases da Transição Governamental

Fonte: ZUSSMAN (2013, p. 245).

A terceira fase, ou fase pós-eleitoral se inicia a partir da anunciação do
resultado eleitoral e a equipe de transição assume papel de grande relevância nos
primeiros dias após a eleição, percorrendo em média de 10 a 14 dias. A boa execução
(planejamento e preparação) dos estágios anteriores é de fundamental importância
para o êxito dessa fase.
A quarta etapa, ou consolidação acontece após a posse do novo governo.
Oportunidade para implementação do plano de transição assim como ajustá-lo à
realidade governamental. Nesta etapa o serviço público e os políticos trabalham
conjuntamente para que agenda de campanha seja endereçada pela ação
governamental. Mais uma vez, o sucesso dessa está vinculada ao desenvolvimento
de boa estratégia de transição assim como a capacidade de relacionamento entre
governantes e o serviço público. Conforme mencionamos anteriormente, não
buscamos

esgotar

o

modelo

desenvolvido

por

Zussman, entretanto,

suas

contribuições podem colaborar sobremaneira para reflexão acerca das transições de
governo no Brasil e até a construção de um modelo teórico próprio, ressalvando as
diferenças entre os regimes políticos de cada país e o nível de governo analisado.
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2.2.3. Transição de Governo no Âmbito Federal

De acordo com Lobato e Calvo (2002), Valverde (2016), CRUZ et al. (2018) e
Pereira (2018), o primeiro registro da Transição de Governo institucionalizada no
Brasil ocorreu em 2002, com a transmissão organizada de informações na passagem
de governo do Presidente da República Fernando Henrique Cardoso (PSDB – Partido
da Social Democracia Brasileira) para o candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT
– Partido dos Trabalhadores). Processo relevante no contexto brasileiro e latinoamericano como verificamos anteriormente.
Entretanto, é necessário retomar parte dos acontecimentos que antecedem
esse momento para compreensão da importância desse acontecimento na história
brasileira. Após 21 anos sob o regime da ditadura militar, o país iniciava uma transição
política ou transição democrática (SADER, 1990; SALLUM JUNIOR, 1994;
O’DONNEL, 1987, 1988), contudo, é válido recordar que último presidente militar,
João Figueiredo, se recusou a passar a faixa presidencial para José Sarney, vicepresidente eleito indiretamente pelo colégio eleitoral em 15 de janeiro de 1985.
Com o impeachment do presidente Fernando Collor, seu vice-presidente,
Itamar Franco, é quem transmite o cargo ao presidente eleito em 1995, Fernando
Henrique Cardoso, que desde maio de 1993 já ocupava a função de Ministro da
Fazenda no governo federal, e que em suas palavras: “[...] foi antes uma continuidade
de ocupação de espaço, pois o núcleo que controlava o Governo praticamente
permaneceu e expandiu-se [...]” (LOBATO e CALVO, 2002, p. 18). Além disso, no
caso da reeleição ocorrida em 1998, o ex-presidente diferencia do processo de
transição ao definir que:

Embora tecnicamente não constitua propriamente uma ‘transição’, há
algumas questões semelhantes ao momento da troca de Governo,
especialmente em razão da rearticulação das forças políticas e da
consequente mudança de alguns ministros. (LOBATO e CALVO, 2002, p. 19).
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Assim sendo, somente no ano de 2002, dezessete anos após o início do
período de redemocratização, foi realizada a transmissão do cargo de presidente do
executivo federal de um presidente eleito para outro, a partir de um processo
organizado de passagem do poder.
Entretanto, mesmo considerando a transição de Lula para Dilma Rousseff, é
relevante destacar que apenas em 2018, cerca de dezesseis anos depois, ocorre uma
nova Transição de Governo18 - com ‘T’ maiúsculo - (Savoie, 1993 apud Spicer e
Grahams, 2016), em que um novo grupo político assume o executivo federal brasileiro.
Com a eleição de Jair Messias Bolsonaro (PSL – Partido Social Liberal), ocorre
a interrupção de quatro períodos (2002, 2006, 2010 e 2014) de êxito eleitoral da
centro-esquerda brasileira sob liderança do PT (Partido dos Trabalhadores), a TG do
governo federal em 2018 é contemporânea a esse estudo.
Aparentemente, a recente TG no governo federal tem se orientado pelas
normativas explicitadas nesse capítulo e sem dúvidas se coloca como importante de
agenda de pesquisa, principalmente se comparada com a experiência de 2002,
considerando a grande polarização que tomou conta do cenário político brasileiro em
2018, assim como o a formação da equipe de transição, o advento de novas
tecnologias e de novos arranjos político-governamentais.
Retornando à experiência de 2002, também é importante destacar o cenário
político em que ocorreu a primeira experiência de transição de governo. O candidato
governista, José Serra, perdeu a eleição majoritária para o partido de maior oposição
ao governo, o Partido dos Trabalhadores (PT), e para seu porta-voz, Lula Inácio Lula
da Silva. Cenário, portanto, contexto de grande acirramento político e com significativa
mudança de orientação ideológica no governo federal. Uma outra perspectiva dessa
transição foi feita no livro “18 dias: Quando Lula e FHC se juntaram pelo apoio de
Bush”, lançado em 2014 por Matias Spektor.
De acordo com Valverde (2016), esse quadro representou um marco na recente
democracia brasileira na garantia da estabilidade das instituições constituídas a

Essa questão foi abordada em “Para além das eleições: pensando a transição de governo”.
Disponível em: < https://politica.estadao.com.br/blogs/gesta/o-politica-e-sociedade/para-alem-daseleicoes-pensando-a-transicao-de-governo/>. Acessado em: 09/08/2018.
18
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despeito

da

alternância

político-ideológica

resultante

do

processo

eleitoral.

Considerando também que a partir da década de 80 foi instituída a alternância de
poder no país com o retorno das eleições diretas para governadores (1982) e
presidente (1989). Consta mencionar que segundo TSE 19 a maioria das eleições
municipais não sofreram descontinuidade durante o regime militar.
Neste mesmo sentido, essa transição corrobora para a institucionalização
normativa das TG uma vez que propõe e implementa um determinado arcabouço legal
que regulamenta esse processo, alicerçado na Lei 10.609 de 20 de dezembro de
2002.
Segundo Lobato e Calvo (2002), a transição de governo foi uma iniciativa do
ex-presidente FHC expressa numa reunião de Ministros ocorrida em 06 de fevereiro
de 2002, e seria capitaneada pela Casa Civil, que tinha Pedro Parente como ministrochefe. Ainda segundo a autora, este tema já era discutido desde o final de 2001,
levando com que a equipe de Casa Civil realizasse pesquisas acerca desse processo
no Brasil e no Mundo.
Descobriu-se que “[...] não havia, na história das transições governamentais
brasileiras qualquer antecedente, sob a forma de legislação ou mesmo de memória
institucional que pudesse nos inspirar na definição do nosso modelo” (LOBATO e
CALVO, 2002, p. 27). Assim sendo, também foi realizado um esforço de pesquisa
sobre a sucessão governamental em países de Europa e América, entretanto, nos
casos de países de regime parlamentarista, são incomuns a existência de questões e
condicionantes que são peculiares aos regimes presidencialistas, como o caso
brasileiro.
Na busca por referências latino-americanas, observou-se a existência dos
mesmos entraves encontrados no Brasil, um cenário de instabilidade política e
campanhas eleitorais acirradas e personalistas, que não colaborariam para o
desenvolvimento

da

criação

de

uma

cultura

de

transição

presidencial

institucionalizada. Em muitos casos, se constatou que “[...] a única preocupação que

19

O TSE disponibiliza as datas das eleições brasileiras desde 1932, e pode ser acessado aqui: <
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores>. Acessado em 10/01/2019.
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motivava a operação de transição era os aspectos cerimoniais de passagem do cargo
de Presidente da República” (LOBATO e CALVO, 2002, p. 29).
De acordo com a autora, em maior detalhe e êxito, foi realizada uma análise da
transição ocorrida no México em 2000, na passagem do Governo Ernesto Zedillo para
Vicente Fox, constituindo uma mudança na orientação governamental após 71 anos
de continuidade do PRI (Partido Republicano Institucional) a frente do executivo
mexicano, e dessa experiência foram reconhecidas duas deficiências que logo foram
incorporadas no modelo brasileiro: (1) planejamento anterior ao pleito eleitoral e a (2)
existência de uma regulação normativa.
Ainda de acordo com Lobato e Calvo (2002), também se analisou a república
presidencialista com maior experiência no planejamento e execução de transições de
governo, o Estados Unidos. A partir dessa análise, foram ratificadas duas intenções
do modelo brasileiro: (1) o uso da internet para disseminação de informações e o (2)
financiamento público da logística de operação. Somando quatro elementos
constitutivos que estiveram presentes na organização da transição de governo
brasileira.
Segundo Cruz et al. (2018), o êxito da transição de governo no executivo federal
brasileiro após as eleições de 2002, em alguma medida, pode ser comparada com as
boas práticas da presidential transition estadunidense, referenciada pela literatura
internacional a exemplo das publicações de Thompson (1993) e de Burke (2000).
Segundo os autores:

[...] o livro organizado por Thompson fornece uma síntese de estudos do Miller
Center of Public Affairs sobre transições presidenciais nos Estados Unidos
até os anos oitenta e avalia, de forma mais detida, a mudança de governo de
Ronald Reagan para George Bush em 1989. O manuscrito de Burke, por sua
vez, fornece uma exposição abrangente das quatro transições presidenciais
dos EUA entre Jimmy Carter e Bill Clinton, explorando a relação entre o
processo de preparação dos eleitos para assumir o cargo com o desempenho
da nova administração. (CRUZ et al., 2018, p. 251).

O primeiro dispositivo legal que tratou deste tema foi o Decreto nº 4.199 de 16
de abril de 2002, que “dispõe sobre a prestação de informações institucionais relativas
à Administração Pública Federal a partidos políticos, coligações e candidatos à
Presidência da República até a data da divulgação oficial do resultado das eleições”.
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Essa norma regulamentou a forma, o conteúdo e os prazos deste fluxo de informações
entre a Administração Federal e os partidos políticos e coligações no período que
precedia as eleições presidenciais.
Posteriormente, essa medida foi complementada pelo Decreto nº 4.298 de 11
de julho de 2002, determinando que a transição seria coordenada pelo Ministro Chefe
da Casa Civil, atribuindo competências para ampla coleta de informações em
diferentes ministérios e definindo a duração da transição até o prazo de seis meses,
findando com posse do novo presidente.
Esse decreto foi complementado pela Portaria nº 27 da Casa Civil, de 17 de
julho de 2002, definindo de maneira concreta o conteúdo dos produtos exigidos
(agenda de assuntos relevantes para os primeiros 100 dias de governo, projetos que
aguardavam implementação, glossário de siglas e termos técnicos, e os programas
em andamento e realizados no mandato) assim como a possibilidade de reuniões de
trabalho entre a administração sainte e entrante, sendo necessário agendamento e
registro em atas que indiquem os partícipes, assuntos abordados, informações
requeridas e o cronograma de resposta às solicitações. Vale ressaltar que essa
normativa foi revogada pelo Decreto nº 7.221 de 2010, reformulando e ampliando seu
conteúdo.
O Decreto nº 4.425, de 16 de outubro de 2002, institui a exigência que cada
Ministério no âmbito do processo de transição, elabore seu respectivo “Livro de
Transição”, que deve conter dados e informações de especial relevância para o
sucessor da pasta, relação de entidades e das comissões no Congresso Nacional que
aquele ministério interage com maior frequência, e as principais decisões a serem
tomadas nos cem primeiros dias de governo.
Por fim, e não menos relevante para compreensão desse processo, a Medida
Provisória nº 76 de 25 de outubro de 2002, embasada na Exposição de Motivos
Interministerial 346 de 02 de outubro do mesmo ano, faculta ao candidato eleito para
o cargo de Presidente da República o direito de instituir equipe de transição e cria 50
cargos em comissão, denominados “Cargos Especiais de Transição Governamental
– CETG”, de exercício privativo na equipe de transição. Essa MP definiu também o
funcionamento da equipe de transição, competências e financiamento desse
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processo.
Para se esse fenômeno compreender do ponto de vista financeiro, a exposição
de motivos interministerial nº 346 previa que as despesas relativas à criação dos
cinquenta cargos20 temporários em comissão “CETG”, estavam estimadas em R$
850.071,30 (oitocentos e cinquenta mil, setenta e um reais e trinta centavos) para
pagamentos de custeio e remunerações para dois meses, estes cargos poderiam ser
providos a partir do segundo dia útil após a data que decidir as eleições majoritárias e
deverão estar vagos obrigatoriamente no prazo de até dez dias contados da posse.
Assim sendo, sem o objetivo de esgotar os dispositivos legais que tratam desse
processo histórico, elencamos uma breve retrospectiva dos principais instrumentos
que tratam desse fenômeno, em ordem cronológica:
Quadro 3 - Instrumentos Legais que tratam da Transição de Governo Federal

Instrumento

Data de

Legal

Promulgação

Finalidade
Dispõe sobre a prestação de informações institucionais

Decreto nº 4.199

16/04/2002

relativas à Administração Pública Federal a partidos políticos,
coligações e candidatos à Presidência da República até a data
da divulgação oficial do resultado das eleições.

Decreto nº 4.298
(revogado)
Portaria nº 27 da
Casa Civil
Decreto nº 4.425

Dispõe sobre a atuação dos órgãos e entidades da
11/07/2002

transição governamental.
16/07/2002
16/10/2002

Exposição de
Motivos
Interministerial nº

Provisória nº 76

20

Complementa o art. 6º do Decreto no 4.298, de 11 de julho de
2002, que institui o Processo de Transição Governamental.
Dispõe sobre o Livro de Transição e dá outras providências.
Proposta de Medida Provisória, que dispõe sobre a instituição,

02/10/2002

pelo candidato eleito para o cargo de Presidente da República,
de equipe de transição governamental.

346
Medida

Administração Pública Federal durante o processo de

25/10/2002

Dispõe sobre a instituição de equipe de transição pelo
candidato eleito para o cargo de Presidente da República, cria

Para mais informações sobre os cargos, ver Apêndice A.
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cargos em comissão, e dá outras providências.
Dispõe sobre a instituição de equipe de transição pelo
Lei nº 10.609

20/12/ 2002

candidato eleito para o cargo de Presidente da República, cria
cargos em comissão, e dá outras providências
Dispõe sobre a atuação dos órgãos e entidades da

Decreto nº 7.221

29/06/2010

administração pública federal durante o processo de transição
governamental.

Fonte: Elaboração própria com base em Lobato e Calvo (2002).

Segundo Lobato e Calvo (2002), esse arcabouço legal desenvolvido até 2002
possuía dois objetivos principais. O primeiro visava organizar e sistematizar o fluxo de
informações acerca da administração para o governo eleito, buscando qualificar um
conjunto de dados administrativos a partir de um olhar estratégico dos gestores que
ocupavam as pastas federais.
Esse esforço também objetivava reduzir o tempo de familiarização da futura
administração com o cotidiano burocrático, essa redução de tempo poderia acarretar
em menores custos econômicos, sociais e políticos.
O segundo objetivo buscou garantir segurança jurídica para desenvolvimento
da transição de governo, principalmente no tocante da responsabilização desses
agentes públicos em contato com informações privilegiadas e até sigilosas acerca da
Administração Federal, orientado pelo respeito ao princípio constitucional da
impessoalidade na Administração Pública,
Outro elemento relevante desse processo foi a forma de organização e de
transmissão dos dados e informações concernentes à transição de governo. Segundo
Lobato e Calvo (2002), não se tratou apenas de um enumerado de dados, normas e
siglas a serem despejadas, considerou-se a amplitude e diversidade de informações
para conceber esse processo, uma vez que sem esta organização, o processo poderia
acarretar mais custos do que benefícios.
Assim sendo, foi feita a opção pela utilização de internet, tecnologia
incorporada a partir do meio da década de 90 à realidade brasileira, para
disseminação e organização desse conteúdo, permitindo maior flexibilidade e
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tempestividade.
De acordo com Lobato e Calvo (2002), com o propósito de facilitar o processo
de transição de governo foram criados os seguintes relatórios:
●

Agenda-100: Diferentemente da experiência nos Estados Unidos, onde

esse dispositivo se refere às ações prioritárias nos 100 primeiros dias de mandato. No
Brasil essa agenda se constituiu de um conjunto de compromissos assumidos pelo
governo, derivados em exigências legais, acordos internacionais, e até a descrição de
aspectos conjunturais, cuja a não observação podem induzir em prejuízos nos cem
primeiros dias. Essa agenda contava com aproximadamente mil registros até a posse
do novo governo.
●

Glossário de Siglas: referência para entendimento de mais de 4.600

(quatro mil e seiscentas) siglas e termos técnicos atribuídos a estrutura de governo,
sistemas, instituições e procedimentos burocráticos.
●

Iniciativas não-implementadas: Conjunto de cerca de 1.190 (um mil,

cento e noventa) projetos e programas que não foram implementados, foram
interrompidos ou ainda estão em análise de viabilidade.
●

Guia do Servidor: Consolidado de normas que regulamentam o serviço

público, com informações sobre admissão, demissão e benefícios.
Outro destaque dessa experiência foi o suporte administrativo e logístico para
o processo de transição de governo. Assim sendo, sob tutela da Casa Civil, com
recursos do Tesouro Nacional e com apoio do Banco do Brasil, foi montando no Centro
de Formação e Treinamento do Banco o escritório de transição. Curiosamente, o
mesmo local está sendo utilizado como sede da CTG federal no ano de 2018. A
estrutura do escritório contou com uma área de 800 m² possuía 12 recepcionistas, 10
secretárias e estruturalmente contava com uma recepção, 2 salas de reuniões, 5 salas
de grupos temáticos, 3 salas para assessores, uma sala para imprensa, além de
contar com 60 linhas telefônicas e 75 computadores ligados com internet.
Dois dias após o resultado das eleições, o presidente eleito indicou o prefeito
licenciado de Ribeirão Preto, Antônio Palocci, como coordenador geral da equipe de
transição. Segundo Costa e Andrade (2003), algumas das questões mais relevantes
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desse processo foram os acordos feitos durante o processo de transição, que podem
até ser entendidos como esboços de um processo de gestão compartilhada, uma vez
que as decisões do governo cujo os efeitos extrapolam 1º de janeiro seriam
previamente discutidas com a equipe de transição e, na ausência de consenso, o
governo buscaria adiar a decisão. Ademais, ficou acordado que a opinião da equipe
do governo eleito seria preponderante para discussão do orçamento de 2003 e das
metas econômicas aventadas com o FMI.
Do ponto de

vista organizacional21, além da

interlocução dos

dois

coordenadores (Pedro Parente pela Casa Civil e Antônio Palocci pelo novo governo),
a equipe de transição também se subdividiu em cinco equipes temáticas:
1 - Gestão e Governo;
2 - Desenvolvimento Econômico;
3 - Políticas Sociais;
4 - Empresas Públicas e Instituições Financeiras do Estado;
5- Infraestrutura.
Segundo Valverde (2016), essas equipes estavam incumbidas de produzir um
relatório analítico do governo naquela temática dentro do exíguo prazo de três
semanas, esforço que foi facilitado pela organização prévia do governo. Entretanto, o
teor completo desses relatórios não foi possível de ser encontrado.
Sem dúvida, esse processo histórico da transição de governo ocorrida em 2002
é um marco de nossa recente democracia e colabora também para reflexão acerca
desse processo em outras esferas da federação.
Verificamos também que a partir de informações disponíveis nos sítios
eletrônicos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal no primeiro quadrimestre
de 2018, tramitam no Congresso Nacional um grande número de projetos de lei e
propostas de emendas à constituição sobre o tema da transição a partir de 2005, de
vários parlamentares e senadores, assim como de diversos partidos sem que até o

21

Para saber mais sobre os membros da comissão de transição federal, ver Apêndice B.
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momento nenhuma dessas propostas fossem aprovadas e sancionadas pelo
Executivo federal.
Esse cenário pode evidenciar que mesmo depois da experiência de 2002, o
tema continua sendo debatido no nível nacional pelo poder legislativo, talvez a falta
de articulação entre os congressistas faz com que haja um número tão grande de
propostas com o intuito similar. Somado com a produção legislativa sobre a temática
no nível estadual e municipal, é possível inferir que há um movimento crescente para
a propagação das experiências de transição de governo na administração pública
brasileira a partir da década de 2000.
Considerando a diminuta produção acadêmica sobre esse fenômeno e o
cenário federal aqui brevemente exposto, a transição ocorrida em 2002 na transição
FHC-Lula permanece enquanto uma promissora agenda de pesquisa, assim como o
processo ocorrido na passagem do governo Lula para Dilma Rousseff em 2010 e o
recente processo da alternância governamental em 2018.
Por se tratar de uma TG entre membros do próprio partido, o caso ocorrido em
2010 pode passar desapercebido por interessados na temática, entretanto, avanços
na legislação assim como incrementos tecnológicos no processo qualificam esse caso
para condução de estudos acerca de suas características e contribuições.
Um exemplo desses avanços é o “Sistema de Transição”, que foi tratado por
Lima et al. (2013), concebido para unificação do acesso às bases de dados, como
documentos, legislações, etc. Esse portal continha grande quantidade e diversidade
de informações, desde aquelas já disponíveis à sociedade e outras inseridas
exclusivamente para subsidiar as ações da Equipe de Transição e a elaboração do
Livro de Transição. Segundo a autora, o sistema disponibiliza:

[...] informações estruturais, de orçamento, de síntese organizacional,
concursos, colegiados coordenados pelos órgãos, síntese dos resultados
alcançados, Plano Plurianual (PPA), projetos suspensos, contratos,
obrigações legais, obrigações institucionais, glossário, visão geral da
Administração Pública Federal (APF) e contas públicas. (LIMA et al., 2013, p.
358).

De acordo com os manuais de orientação acerca do processo de TG, outros
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três dispositivos legais criados no âmbito federal devem ser observados no período
entre a eleição e a posse, são esses: (A) Lei das Eleições (Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997), (B) Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000) e a (C) Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).
Estas normas organizam procedimentos no âmbito da mudança de governo em
todos os níveis e regulamenta os pedidos de informações públicas. Estes dispositivos
serão observados a partir da perspectiva de ações diretamente relacionadas com o
período ou as atividades da TG.

A. A Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997)

Esta Lei ordinária, promulgada em âmbito federal e aplicável aos chefes do
executivo em todas esferas, trata das regras de final de mandato nos três meses
anteriores às eleições até a posse do(s) eleito(s).
No que tange à despesa com pessoal, no artigo 73, é possível verificar a
proibição a qualquer forma de admissão ou demissão, sem justa causa, de servidores
públicos. Exceto nas ocasiões para ocupar cargos em comissão ou designação de
funções de confiança, e nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos,
assim como nomeação ou contratação necessária para instalação ou funcionamento
de serviços públicos essenciais, precedida de prévia autorização do chefe do
Executivo.
Ainda sobre os custos com pessoal, objetivando evitar a majoração dos custos
com a folha de pagamento, no período entre 8 de abril a 1º de janeiro do ano
subsequente ao eleitoral, proibindo os agentes públicos de revisar a remuneração dos
servidores públicos nos casos em que se exceda a recomposição de seu poder
aquisitivo naquele exercício.
No que se refere aos ativos públicos, a Lei proíbe que o chefe do Executivo em
exercício distribua – gratuitamente – bens, benefícios ou valores, durante todo o ano
eleitoral, com exceção dos casos de calamidade pública, estado de emergência e em

67

atendimento à programas sociais autorizados por Lei.
Outro item relevante do regramento é a vedação de transferência voluntária de
recursos em que não haja obrigatoriedade constitucional ou legal. Exceto nos casos
de quitação de obrigações anteriormente assumidas, ou nos casos emergenciais e de
calamidade pública.
O descumprimento de quaisquer dessas regras pode levar a uma série de
sanções, que vão desde a nulidade do ato, aplicação de multa e até perda dos direitos
políticos do agente público que infringir o regramento.
Como se percebe, já em 1997 havia a preocupação com possíveis efeitos
negativos do ano eleitoral e do período de TG, principalmente aqueles que
representassem prejuízos ou compromissos financeiros realizados no último ano da
gestão e que teriam impacto no próximo ciclo de gestão. Três anos depois, o governo
federal aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal, que será abordada abaixo.

B. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000)

Esta Lei complementar aprovada no ano de 2000 fixa normas para as finanças
públicas orientada para a responsabilidade na gestão fiscal e parte de seu
ordenamento trata de regras específicas para o último ano de mandato.
Segundo Pereira (2018), a não observação desses limites orçamentários pode
acarretar em consequências no déficit público, resultando em desiquilíbrio financeiro
e descontrole da ação governamental, que pode se acentuar em cenários econômicos
desfavoráveis.
Outro elemento relevante da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) foi a Lei
complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, que além de ampliar o alcance das
medidas de controle e gerenciamento das contas públicas, avança num sentido de
grande relevância, a ampliação da transparência na execução do orçamento público,
em tempo real, por meio da instituição dos Portais de Transparência em todos os
níveis da federação.
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Os portais da transparência permitem o acompanhamento da execução do
orçamento público, permitindo a diminuição da assimetria de informação e ampliando
a transparência da ação governamental. Abaixo elencaremos as condutas vedadas
pela LRF e que tem relação com a TG:


Despesas com Pessoal - No âmbito dos poderes Legislativo e Executivo,
nos cento e oitenta dias que antecedem o término da Legislatura ou
mandato Executivo, é vedado qualquer ato que provoque aumento das
despesas com pessoal.



Dívida e Operações de Crédito - Realização de operações de crédito,
inclusive por Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO), exceto as
destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária.



Restos a Pagar - O chefe do Executivo, nos dois últimos quadrimestres
do mandato, não poderá assumir obrigação cuja despesa não possa ser
paga no mesmo exercício, exceto nos casos em que haja disponibilidade
financeira suficiente.

Dada a importância da Lei e a gravidade de seu descumprimento, as penas
para os infratores do regramento são: reclusão de um a quatro anos, dependendo do
crime.

C. A Lei de Acesso à Informação – LAI - (Lei nº 12.527/2011)

Mesmo que os manuais e cartilhas sobre TG observados (BRASIL, 2012, 2016)
não destaquem a relevância da LAI, é necessário ressaltar que o regramento inverte
a lógica acerca das informações públicas, uma vez que regulamenta esse direito
constitucional.
A Lei criou mecanismos para que qualquer pessoa, física ou jurídica, possa
requerer informações públicas sem necessidade de apresentar motivação. Esse
dispositivo vale para os três poderes, nas três esferas e também inclui os Tribunais
de Contas e o Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos que recebam
recursos públicos também estão sujeitas ao regramento.

69

Em seu artigo 3º, inciso I, a Lei estabelece a seguinte diretriz: “observância da
publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção”. Desta maneira, temos
que o normativo impõe às administrações que o acesso deve ser compreendido como
regra, o sigilo de informações deve ser entendido como exceção, em limitadas
hipóteses.
Também estabelece que esse fornecimento deve se pautar pela gratuidade,
exceto nos casos em que haja custos de produção. A transparência ativa, é o conceito
norteador que nos casos de informações de interesse coletivo e geral, é dever da
administração divulgar proativamente esses dados e informações.
Por fim, a LAI cria procedimentos e prazos que regulam o acesso à informação
(transparência

passiva),

permitindo

que

essas

relações

se

pautem

pela

homogeneidade e por critérios objetivos e impessoais.
Desta forma, temos que os normativos acima citados, de alguma maneira,
atravessam as atividades da TG, regulamentando a execução do orçamento público,
evitando que em função da malversação ou de disputas políticas, o governo em final
de mandato prejudique a capacidade orçamentária de seu sucessor.
E também, regulamentando o processo de troca de informações entre
administração e governo eleito, de maneira indireta, e também impondo à
administração o imperativo da transparência ativa, no qual as informações de
interesse público (orçamentárias ou não) sejam proativamente disponibilizadas.
Desta feita, temos que esses regramentos precisam ser observados antes e
durante e após o período da TG, e que potencialmente, reúnem elementos que
permitem maior êxito do próprio processo de transição e sucessão governamental.

2.2.4. Transição de Governo no Nível Estadual: um levantamento normativo.

Como parte adjacente no tema da transição de governo, iremos discorrer desse
tema no âmbito estadual a partir de um levantamento acerca das normas e regras que
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orientam o processo em cada unidade federativa (26 Estados e o Distrito Federal), é
válido apontar que este fenômeno nos Estados brasileiros também é pouco abordado
na literatura sobre transição, carecendo de estudos específicos sobre o fenômeno
nesse âmbito.
Acerca desta temática, foram encontrados inicialmente 2 trabalhos de
conclusão de curso que competentemente mapearam a regulamentação da transição
de governo na esfera estadual e procederam com algumas análises sobre esses
dispositivos.
Mais recentemente, a dissertação de mestrado de Mírian L. Pereira, sobre a
transição de governo em Caruaru e seu artigo-levantamento acerca dos instrumentos
normativos dos processos de alternância de poder se configuraram como trabalhos
balizadores desse capítulo.
A título de exemplificação, temos que no Estado de Minas Gerais a transição
de governo é tópico na Constituição do Estado desde 1989 (PEREIRA et al., 2018), o
artigo nº 257 declara “O Governador eleito designará Comissão de Transição, cujos
trabalhos se iniciarão, no mínimo, trinta dias antes de sua posse” e em seu parágrafo
único adiciona que o governo do Estado deverá fornecer as condições adequadas
para que a “[...] Comissão possa efetuar completo levantamento da situação da
administração direta e da indireta, inclusive mediante a contratação de auditoria
externa”.
Além disso, a Lei nº 19.434, de 11 de janeiro de 2011 “dispõe sobre a
instituição de comissão de transição por candidato eleito para o cargo de governo do
Estado ou Prefeito Municipal” não apenas disciplina o processo na esfera estadual,
como também regulamenta a transição para os 853 municípios mineiros, mesmo sob
divergências acerca da competência das assembleias legislativas em regulamentar a
transição no nível local. Curiosamente, em contraposição à legislação federal, em
Minas Gerais a legislação veta a remuneração dos membros da equipe de transição.
A TG ocorrida no Estado em 2014 foi oficializada pelo Decreto nº 46.631/2014,
nomeando os membros da equipe de transição, definindo os procedimentos e prazos
para pedidos de informações que devem ser repassadas ativamente pelas secretarias
de Estado e órgãos autônomos, também sendo possível a requisição de informações
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adicionais e complementares.
No “Relatório de Transição de Governo” de 2014 é possível encontrar um
compilado rico das atividades executadas pela comissão, desde fotos, datas e motes
das 25 reuniões temáticas até a data de entrega e tipo de documentos repassados
para a comissão de transição de governo estadual (CTGE).
Recentemente, o Estado de Minas Gerais escolheu um novo governador,
Romeu Zema (NOVO-MG) e a mais uma vez foi realizado o processo de TG, com
novas características a serem exploradas, como o apoio de grandes consultorias e de
um extenso corpo de voluntários.
As informações ulteriores exemplificam como um dos Estados brasileiros
institui, regulamenta e executa do ponto de vista formal o processo de transição de
governo, não limitando, porém, as diversas formas que os Estados brasileiros
organizam a TG.
Com o intuito de levantar o panorama de regulamentação das transições nos
governos estaduais, utilizamos dos trabalhos de Pereira et al. (2018), Pereira (2018),
Lopes (2017) e Silva (2016), que fizeram análises desse arcabouço legal nos 26
estados brasileiros e no Distrito federal.
Para consecução deste objetivo, também coletamos informações acerca de
regulamentação da transição nos Estados em vários momentos de 2018, a partir de
buscas nos sites das assembleias legislativas, sítios oficiais dos governos estaduais,
consultas nos diários oficiais e também rastreamos notícias que pudessem fornecer
informações relevantes. Além disso, verificamos os resultados obtidos nas pesquisas
mencionadas anteriormente, buscando ratificar e atualizar seus achados.
Depois de levantadas as informações, foram conferidos os resultados
encontrados por Pereira et al. (2018), Pereira (2018), Lopes (2017) e Silva (2016), e
algumas pequenas divergências foram sanadas, ampliando os resultados 22. Além
disso, refizemos a pesquisa para aqueles casos em que não foram encontrados
nenhum documento ou informação acerca da transição de governo em vários
momentos de 2018 e início de 2019, visando maior confiabilidade desses casos
22

Para verificar os resultados do levantamento em detalhe, ver Apêndice C.

72

específicos.
Acerca das espécies normativas para fins desse levantamento, consideramos
o conteúdo das constituições estaduais, emendas constitucionais, leis específicas
(ordinárias

e

complementares),

decretos

do

executivo

e

também

instruções/resoluções normativas dos Tribunais de Contas, em que pese que este
último seja entendido como ato administrativo harmônico ao ordenamento jurídico.
Para efeitos de ratificação, sugerimos que os resultados desse levantamento
devem ser objeto de confirmação direta com os governos estaduais a partir de
consulta mediante Lei de Acesso à Informação, uma vez que a produção
legislativa/normativa dos poderes Executivo e Legislativo estaduais são bem
extensas, além disso, cada Estado possui sistemas informatizados diferentes para
organizar seus respectivos arcabouços jurídicos, o que pode diferenciar dos
resultados aqui encontrados.
É válido ressaltar que a inexistência de regulamentação da transição não
inviabiliza que estas ocorram sem o amparo jurídico e normativo específico, assim
sendo, os resultados preliminares aqui elencados discorrem apenas sobre a
existência desses dispositivos normativos, e não sobre a existência do processo de
transição. Uma vez que a existência desses dispositivos também não implica
necessariamente na ocorrência de um processo de transição nestas localidades.
Nosso levantamento aponta para a existência de algum instrumento normativo
de TG em 26 dos 27 Estados brasileiros, ou seja, em 96,29% possuem algum
dispositivo que institui/regulamenta a TG no âmbito estadual. Em apenas um Estado
não foram encontrados resultados que apontem para a transição neste nível, o Ceará.
O mapa abaixo ilustra esses resultados:
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Figura 6 - Existência de Instrumento Legal sobre Transição de Governo nos Estados

Fonte: Elaborado pelo autor com apoio em PEREIRA (2018), LOPES (2017) e SILVA (2016).

Considerando o foco deste trabalho no contexto local, avaliamos também se
nos casos em que existem dispositivos que regulamentam as transições de governo
no nível estadual, estas regulamentações também se estendem ao nível municipal, e
constatamos que em 21 Estados existem normativos que também se aplicam ao nível
local. Aqueles que não possuem regras estaduais específicas para os seus municípios
são os seguintes: Alagoas, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Sendo válido destacar que o Distrito Federal não possui municípios, por isso não foi
contabilizado.
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Curiosamente, no Estado do Ceará foi encontrada uma instrução normativa do
tribunal de contas municipal que disciplina a transição no nível local, entretanto, não
foram encontrados dispositivos que tratam desta questão no âmbito estadual. O
levantamento realizado por Pereira et al. (2018) organiza de maneira singular o tipo e
o período em que esses instrumentos foram promulgados:

Figura 7 - Evolução de instrumentos normativos sobre TG nos estados brasileiros.

Fonte: Elaborado por PEREIRA (2018).
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No que se refere ao período em que foram promulgadas essas normas, é
possível verificar que estas podem ser verificadas sobretudo a partir do ano 2000, com
uma maior concentração a partir 2010. Consta mencionar também a percepção do
grande esforço dos Tribunais de Contas Estaduais e Municipais na construção de
manuais de orientação, na emissão de instruções e resoluções normativas para
disciplinar a transição de governo em seus respectivos Estados e nos Municípios que
o compõem, sem dúvida, se faz necessária uma melhor compreensão das motivações
que levaram fenômeno realizado pelos órgãos de controle em detrimento das
transições de governo.
A partir desse levantamento é possível atestar um panorama em que
significativa parte dos Estados e Municípios brasileiros já possuem algum tipo de
dispositivo normativo acerca da transição de governo, sendo necessário ressaltar e
discutir a diversidade de instrumentos normativos que submetem esse processo, tais
como: decretos, leis ordinárias, leis complementares, artigos na constituição estadual,
e instruções normativas dos tribunais de contas. Esse cenário é de grande relevância
para refletir e estudar o tema da transição, contudo, não atesta que as transições estão
sendo realizadas nessas localidades, nem implica na qualidade ou êxito desses
processos, sendo necessário maior aprofundamento nessa questão.
Fora deste panorama mencionado, podemos citar o Decreto nº 39.007 de 09
de novembro de 1998, emitido pelo governo gaúcho que “institui comissão
encarregada da transição de governo”, depois de uma eleição bastante acirrada, em
que o candidato petista Olívio Dutra venceu o candidato governista José Otávio
Germano, do PMDB. Este decreto assim como outras normas verificadas foram
promulgadas anteriormente ao paradigmático caso de transição federal, o que
colabora para ampliar a percepção deste fenômeno no Brasil, ainda muito
referenciado apenas na experiência da União ocorrida em 2002, soma-se a isso o fato
dos

governos

estaduais

continuarem realizando

experiências

de

transição,

constituindo-se como importante agenda de pesquisa para uma compreensão mais
abrangente do fenômeno no país.
Por fim, destacamos aqui uma questão de relevância para o tema e que está
fortemente relacionado com a área do direito. Percebe-se que a “institucionalização
normativa” da TG acontece de diferentes formas e por diferentes vias legais, e há uma
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preocupação acerca da constitucionalidade desses dispositivos, que pode vir a ser
uma agenda de pesquisa.

2.2.5. Transição de governo no Contexto Municipal Paulista

Para tratar da transição de governo nos municípios do Estado de São Paulo,
verificamos se havia algum instrumento legal que obrigasse o governo estadual ou as
prefeituras a realizarem a transição de governo. Verificamos a existência do decreto
nº 51.145, de 2 de outubro de 2006 e o decreto nº 56.367, de 3 de novembro de 2010
que instituíram a transição restrita ao nível estadual, assim sendo, as municipalidades
possuem discricionariedade para execução e normatização desse processo visto que
também não há em nível federal nenhum dispositivo abrangente aos municípios.
E para endossar a afirmativa supracitada, encontramos durante o primeiro
quadrimestre de 2018 no site da ALESP (Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo) a proposta de emenda constitucional nº 06 apresentada em 23/12/2016 e que
“dispõe sobre a transição de mandato pelos Prefeitos e Vereadores presidentes de
câmaras municipais no Estado”, foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e
Redação e até o momento não foi apreciada pelo poder legislativo estadual paulista,
em que pese o projeto de lei estar “pronto para ordem do dia” desde 07/10/2017.
Para tratar desse panorama nos municípios paulistas, utilizaremos como base
a contribuição do CEPAM a partir de pesquisas realizadas pelo órgão, assim como os
artigos que se debruçaram sobre esses resultados, entendido como a contribuição
mais significativa para estudos de transição no nível municipal no contexto brasileiro,
basilar para essa dissertação.
Devido aos muitos problemas em decorrência as mudanças de governo, tais
como o desaparecimento de documentos, bancos de dados e até materiais de
consumo das prefeituras, assim como a desorganização em relação aos contratos
com fornecedores, e prestadores de serviço, prazos e obrigações perante convênios
com governos estaduais e federal, entre outros problemas, o CEPAM era
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recorrentemente acessado para ajudar as prefeituras para lidar com essas situações,
corriqueiras no cenário municipal (CRUZ et al., 2018; CRUZ, 2013; SEIXAS, 2013;
FRANCO, 2013).
Neste ínterim, no ano de 2008, ano de eleições municipais, o CEPAM elaborou
um modelo de lei para regulamentar tal processo nas prefeituras paulistas (CEPAM,
2008), entretanto, a equipe técnica apontou que apenas a constituição de um
instrumento legal não seria suficiente para colaborar com esse problema. (CRUZ et
al., 2018; CRUZ, 2013; FRANCO, 2013).
Assim sendo, elaborou o Projeto Transição de Governo nos Municípios
Paulistas (PTGM-SP) para o triênio de 2011 a 2013, objetivando o desenvolvimento
de uma tecnologia de gestão pública para facilitar a realização da transição de
governos nas cidades do Estado de São Paulo. A pesquisa foi realizada em 10 etapas,
descritas e analisadas por CRUZ et al. (2018) e das quais trataremos de duas neste
capítulo, focando na investigação exploratória sobre o estágio de institucionalização
da transição de governo nos municípios paulistas nas eleições de 2008, e na avaliação
dos resultados do PTGM-SP sobre a institucionalização desse processo após as
eleições de 2012.
No ano de 2011, foi realizado um estudo exploratório para verificar como
transcorreu a transição de governo nas cidades paulistas durante as eleições de 2008.
O objetivo desta investigação era subsidiar a ação da equipe técnica do CEPAM no
desenvolvimento de seus projetos em torno da temática.
Esse diagnóstico foi conduzido por meio de uma pesquisa survey, baseada
num questionário encaminhado por e-mail aos 645 municípios paulistas, indagando a
existência de instrumento legal de transição de governo e o tipo de legislação adotada:
Lei Orgânica Municipal (LOM23), Lei específica, Decreto ou Portaria. Também se
investigou a data de promulgação destes dispositivos, a existência da comissão de
transição, e seu respectivo papel e atribuições. Além disso, as informações coletadas
foram complementadas por meio de consultas telefônicas, e entrevistas presenciais

23

A Lei Orgânica Municipal é a regulamentada pelo Artº 29 da Constituição Federal do Brasil. Trata-se
de conjunto de normas que estabelece as regras de funcionamento dos poderes municipais e da
administração pública.
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com alguns prefeitos, vereadores e servidores públicos.
Na acepção deste levantamento, a transição de governo foi considerada
institucionalizada nos casos em que houvesse algum instrumento de transição que o
disciplinasse. Este levantamento obteve 49% (319 municípios) de taxa de resposta,
de diversas faixas populacionais e regiões do estado, todos os municípios com mais
de 110 mil habitantes responderam ao questionário, ao contrário da diminuta
participação das localidades com até 40 mil habitantes.
Figura 8 - Municípios que responderam à Pesquisa do CEPAM

Fonte: Extraído de CEPAM (2011, p. 09).

Dos municípios que responderam ao questionário, 82% (260 cidades)
apontaram não possuir nenhum instrumento legal que estabelecesse regras e
procedimentos para a transição de governo. Ao mesmo tempo em que apenas 18%
(59 municípios) possuíam algum arranjo legal que o regulamentasse.
Constatou-se a presença da transição de governo institucionalizada em todas
as faixas populacionais, e a concentração nos municípios de médio e pequeno porte
se explica pelo fato de 76% das cidades paulistas se enquadrarem nessas faixas
populacionais.
Entretanto, 63% dos municípios com até 15 mil habitantes e 64% daqueles que
possuíam entre 15.001 e 40 mil habitantes não responderam aos questionários, o que
diminui a possibilidade de inferências acerca das localidades nessa faixa
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populacional.
Entretanto, não é possível apontar que aqueles municípios que não
responderam à pesquisa não dispunham de nenhum instrumento de transição, assim
como a existência ou não de instrumento normativo não aponta para a realização da
transição de governo naquela localidade, sendo também possível que ocorra sem
nenhuma previsão legal.
Figura 9 - Resultados da Pesquisa do CEPAM

Fonte: Extraído de Cruz (2013, p. 11) com base em CEPAM (2011).

No que tange aos tipos normativos verificados pela pesquisa, dispositivos na
Lei Orgânica Municipal (LOM) eram os mais frequentes, correspondendo a 58% dos
resultados, seguido de lei específica (27%), decretos e portarias do executivo
somaram o restante (15%). Aqui, fazemos uma ponderação sobre classificação de
portarias ou decretos isolados de Lei específica ou de previsão em Lei Orgânica
enquanto instrumento legal que assegura a realização da TG para além daquele
momento em que o dispositivo foi sancionado.
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Figura 10 - Tipo de Instrumento Legal utilizado para organizar a Transição de Governo

Fonte: Extraído de Cruz (2013, p. 13) com base em CEPAM (2011).

Segundo o diagnóstico, nos municípios de 40.001 a 110 mil habitantes,
prepondera a regulamentação por meio de lei específica. E na maioria dos municípios
cuja transição está ancorada na Lei Orgânica Municipal o “[...] processo de transição
restringe-se à entrega de relatório de gestão para a equipe do candidato eleito, com
informações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal” (CRUZ et al., 2018, p. 259).
Predominância esta que também pode ser reforçada pelas orientações que constam
nas Cartilhas de TCEs/TCMs e do Governo Federal que versam sobretudo acerca
desse tipo de informações e setores do Executivo Municipal.
No que se refere às datas de promulgação dos instrumentos legais
pesquisados, verifica-se que a maioria das LOMs foi promulgada na década de 1990.
E, de acordo com Cruz (2013), com base nas entrevistas que complementaram o
levantamento por questionários, notou-se

que

algumas

câmaras

municipais

emendaram a LOM após sua promulgação, devido a crises políticas durante a
alternância de poder, gerando prejuízos ao erário público e a prestação de serviços
aos munícipes.
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Figura 11 - Tipo de Instrumentos utilizados e Data de Promulgação

Fonte: Extraído de Cruz (2013, p. 14) com base em CEPAM (2011).

Sem embargo, também pode ser verificada uma concentração na edição de leis
específicas e decretos entre os anos de 2004 e 2008, período de eleições municipais
e de difusão da experiência ocorrida no nível federal em 2002 (CRUZ et al., 2018).
Esse resultado coincide com os achados de Pereira (2018) e reforçados pelo nosso
levantamento, que coloca na década de 2000, sobretudo a partir de 2002 como
período de grande produção legislativa acerca sobre a transição de governo.
Segundo Cruz (2013), o estudo do CEPAM (2011) também traz dados
importantes acerca das características organizacionais das equipes de transição,
verificada a concentração de equipes mistas, isto é, formadas por representantes do
prefeito em exercício e do governo eleito. Quanto ao perfil dos membros, foi apontada
a presença de principalmente, representantes das áreas contábil/financeira e da
chefia de gabinete.
Ainda segundo a autora, verificou-se também baixa presença de outras
secretarias ou departamentos estruturantes (educação, saúde, assistência social,
obras, etc.). O resultado também observou que alguns instrumentos de transição não
tratam da composição da equipe e, em outros, participam apenas representantes do
candidato eleito. A questão das “transições setoriais” é um tema relevante, visto que
se considerarmos a complexidade de determinadas áreas, é possível vislumbrar
estudos sobre esse processo em setores específicos de um governo, como no caso
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da educação, tratado por Brasil (2008b).
Também é importante notar que segundo o estudo a maioria dos instrumentos
legais analisados não estabelece a obrigatoriedade de a atual gestão fornecer
infraestrutura (apoio técnico e local adequados) à equipe de transição nem os prazos
procedimentais para requisição e entrega de informações. Sendo identificada ainda
uma pequena incidência de localidades que disponibilizam de dotação orçamentária
para custeio do processo de transição.
E frente ao período de cerca de 3 meses entre o processo eleitoral e a posse,
considera-se exíguo esse intervalo para que os gestores se apropriem de toda
informação e permita lastrear o processo tomada de decisão no início do mandato.
(CEPAM, 2011; CRUZ, 2013). Todos esses achados inspiraram essa investigação de
tal forma que as análises realizadas também foram conduzidas nessa dissertação, de
forma que foi possível reforçar, ampliar e confrontar todos os resultados supracitados,
e também foram debatidos com a dissertação de Pereira (2018) que realizou um
estudo de caso sobre a TG ocorrida em Caruaru (PE) num cenário de continuidade
política.
Figura 12 - Resultados da Pesquisa do CEPAM no Estado

Fonte: Extraído de CEPAM (2011, p. 11).

Assim sendo, o estudo realizado pelo CEPAM consegue fornecer traços e
características gerais de como os municípios paulistas têm organizado seus
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processos de transição, esse rico levantamento posteriormente foi complementado
no primeiro trimestre de 2013, onde a equipe técnica do CEPAM, dentro de seu
cronograma de atividades do PTGM-SP, realizou uma nova pesquisa para verificar
quais municípios paulistas implementaram o processo de transição segundo o
instrumental desenvolvido pela organização (CRUZ et al., 2018).
Neste segundo levantamento, novamente se utilizou a pesquisa survey, por
meio de questionário estruturado para 164 municípios paulistas que tiveram
representantes nas atividades no CEPAM sobre a transição de governo municipal. O
questionário tratava da adoção de algum dispositivo legal que regulamente a
transição, da utilização das planilhas setoriais elaboradas pelo órgão de Estado e nos
casos de ação de instrumentos normativos, foi solicitada uma cópia do documento
para análise (CRUZ et al., 2018).
Entretanto, considerando o prazo estipulado e do início de mandato, apenas 45
municípios (27%) responderam ao questionário, todavia, destes respondentes 40%
(18 municípios) alegaram a existência de algum dispositivo legal de transição de
governo, sendo que 13 destes optaram por lei específica, 4 utilizaram decretos
executivos e um regulamentou o processo por meio de uma ordem de serviço.
Mesmo considerando a distinção entre os universos das pesquisas realizadas
em 2011 e 2013, os dados coletados apontaram para uma mudança no tipo de
legislação utilizada quando comparado ao diagnóstico de 2011. A prevalência do uso
de leis específicas atesta para o uso orientado do instrumento proposto pelo CEPAM,
que garante algum nível de independência do processo em relação ao chefe do
executivo, diferentemente dos casos em que a transição é regulamentada apenas por
decreto (CRUZ et al., 2018).
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Figura 13 - Comparação entre Tipos de Instrumentos utilizados pelos Municípios

Fonte: Adaptado de CRUZ et al. (2013, p. 20) com base em CEPAM (2011 e 2013).

Outro estudo e experiência de grande pertinência para o entendimento da
transição de governo foi aquele novamente conduzido pelo CEPAM no caso da
AMENSP (Associação dos Municípios do Extremo Noroeste de São Paulo) que
também fornece uma gama de informações relevante para entendimento da dinâmica
da TG no nível local, sobretudo no contexto paulista, também desenvolvido nos
trabalhos de Franco (2013), Seixas (2013) e Cruz (2013).
Como visto anteriormente, a TG ainda não se consolidou nos municípios
paulistas enquanto prática, contudo, é possível inferir que o espraiamento dessa
tecnologia de gestão pública no âmbito legal possui vínculos com as ações do
CEPAM. A compreensão desse cenário é de grande importância para a análise de
casos em relação ao contexto estadual, permitindo verificar relações entre os casos
estudados e os achados encontrados por meio dos estudos conduzidos pelo centro
de estudos.

3. ESCOLHAS METODOLÓGICAS

Este capítulo busca clarificar os procedimentos e escolhas metodológicas para
consecução da pesquisa. Não aderente aos princípios positivistas, essa investigação
tem como base a abordagem qualitativa, uma vez que emprega técnicas de
interpretação com o objetivo de descrever e analisar características do fenômeno
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investigado (COOPER; SCHINDLER, 2011).
Com esta abordagem busca-se entender a dinâmica entre o mundo objetivo e
a subjetividade em sua complexidade, além de explorar significados que indivíduos e
grupos atribuem a um fenômeno social ou humano. Consciente de que não existe uma
realidade única e objetiva, mas uma intermediada por sentidos e valores. (GUBA;
LINCOLN, 1994; CRESWELL, 2007).
Como retratamos em nosso levantamento bibliográfico, a literatura que aborda
a transição de governo está em processo inicial de desenvolvimento, não conta ainda
com um consolidado corpo científico de pesquisadores e trabalhos acadêmicos. Em
diálogos com os pesquisadores brasileiros que estudam a temática, é unânime as
dificuldades para encontrar um modelo teórico para orientar estudos acerca da TG no
contexto brasileiro.
Desta forma, optou-se neste estudo por uma finalidade exploratória. De acordo
com Gil (2002) esse tipo de pesquisa tem o objetivo de fornecer uma visão geral, de
caráter aproximativo. Indicado especialmente em casos quando o tema escolhido é
pouco explorado pela literatura.

Além disso, o autor atenta que os métodos de

pesquisa utilizados nesse tipo de estudo possuem um planejamento menos rígido,
envolvendo comumente o levantamento bibliográfico e documental, assim como a
utilização de entrevistas e estudos de caso.
A opção se justifica uma vez que os estudos exploratórios buscam se debruçar
sobre

determinado

problema

para

fornecer informações

e

angariar

maior

entendimento sobre o assunto, ao passo que como anteriormente citado, existem
poucas publicações acerca da temática (MALHOTRA, 2012).
Em relação a abordagem orientada por uma pré-determinada teoria ou pelos
dados (theory-driven ou data-driven), Vergara (1990) reforça que em função da parca
sistematização de conhecimentos, as investigações exploratórias usualmente não
comportam hipóteses prévias, mesmo que possam emergir durante a pesquisa.
A pesquisa possui característica aplicada, pois produzirá conhecimentos para
a aplicação prática e orientados à resolução de problemas específicos (SILVA,
MENEZES, 2005). Também em relação aos fins da pesquisa, possui finalidade
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descritiva, pois deseja-se descrever características de determinada população ou
fenômeno (GIL, 2002).
A pesquisa se utiliza da técnica collective study cases como estratégia global
(dois casos), de tipo instrumental, orientado pelos preceitos de Stake (1998) em que
os casos são estudados em profundidade, seu contexto é escrutinado e suas
características são detalhadas para cumprir com os objetivos e responder à pergunta
de pesquisa.
Segundo Stake (1998), o estudo de caso qualitativo tem valor em si, que seu
intuito não é necessariamente o de produzir generalizações para além do próprio
caso, e sim a compreensão do caso intrinsecamente. Com base em um caso, se
conduz interpretações de maneira progressiva para melhor entendimento do
fenômeno. Ainda de acordo com o autor:

No fim, podemos estar interessados em um fenômeno geral ou uma
população de casos mais do que o caso individual, e não podemos entender
um dado caso sem saber sobre outros casos. Mas enquanto se está
estudando um caso, nossos escassos recursos estão concentrados em tentar
entender as suas complexidades. (STAKE, 1998, p. 444, tradução nossa)

Consta mencionar que para melhoria da compreensão desta temática e da
análise de viabilidade da pesquisa empírica, foram realizadas entrevistas exploratórias
(BARDIN, 2008) que ocorrem em diferentes momentos da pesquisa, com quinze
atores e autores24, ressaltamos a importância dessa etapa para uma compreensão
mais aprofundada de diversos temas, que não teria sido alcançada apenas com o
levantamento bibliográfico e vice-versa.

3.1. Unidade(s) de Análise e Locais da Coleta de Dados

Seguindo as orientações de Stake (1998), selecionamos dois municípios do
interior paulista que se configuraram enquanto unidades de análise para efeitos dos

24

Para ver a lista de atores e autores que participaram das entrevistas exploratórias, ver Apêndice L.
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estudos de caso, sem a intenção de conduzir um estudo comparativo, pretende-se
também tecer considerações acerca de eventuais similitudes e diferenças entre os
casos analisados.
Um número reduzido de casos estudados é condição para uma análise
aprofundada de um caso particular em sua idiossincrasia e complexidade (STAKE,
1998), o objetivo deste trabalho exploratório é coletar com um nível de detalhamento
considerável as características do fenômeno estudado.
Os dois casos selecionados para análise se fazem relevantes em função de
características específicas já tratadas anteriormente, e considerando os poucos
estudos de caso sobre TG no nível local, ainda não é possível apontar se os casos
seriam típicos ou atípicos (STAKE, 1998), esse estudo também busca colaborar para
uma melhor caracterização das transições de governo no nível municipal.
Foram conduzidas dezesseis entrevistas semiestruturadas com os atores
envolvidos diretamente nos processos de TG dos dois casos analisados, oito por caso,
e com base nos critérios abaixo mencionados, todas realizadas de modo presencial,
otimizando a interação entre pesquisador, tema e entrevistados.
As entrevistas foram realizadas em local, data e horário definido pelos
entrevistados, majoritariamente, em horário comercial e em seus respectivos locais
de trabalho, que em sua maioria são servidores e gestores públicos.
Uma pequena porcentagem (apenas três de dezesseis) das entrevistas foi
conduzida fora de repartições públicas, nas respectivas casas e ambientes de trabalho
dos entrevistados, de acordo com a opção destes, sempre buscando que estes
estivessem confortáveis para condução da pesquisa. Nestes locais também foi
possível angariar novos documentos

pertinentes

para a

pesquisa, solicitar

formalmente documentos faltantes e esclarecer dúvidas daqueles que já estavam em
posse do pesquisador.
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3.2. Coleta de Dados

Abaixo elencaremos os tipos de fontes utilizadas para coleta de dados e quais
foram os procedimentos adotados. A Análise ou Pesquisa Documental (SÁ-SILVA
et al., 2009; MINAYO, 2001, 2008; BELTRÃO E NOGUEIRA, 2011; MAY, 2004) é
técnica de grande relevância para esse estudo, e foi utilizada em diferentes momentos
da pesquisa. Desde a análise de documentos técnicos e levantamentos, até para a
seleção de entrevistados e verificação dos resultados.
De modo geral, foram encontrados e utilizados documentos oficiais, tais como:
Leis, Decretos, Portarias, Relatórios Oficiais, Atas de Reunião e Ofícios, notícias
jornalísticas também foram analisadas.
Ainda sobre essa técnica de coleta e análise, Cellard (2008) aponta que para
os documentos selecionados, cinco dimensões precisam ser observadas. Desta
forma, procedemos primeiramente com a compreensão do contexto em que o
documento foi produzido, seguido da compreensão acerca dos autores e quais
interesses representavam, assim como o público/finalidade a quem foi direcionado.
Em terceiro lugar, investigamos a autenticidade e confiabilidade dos dados que
veiculam, assim como do próprio documento. Posteriormente, realizamos uma
avaliação dos conceitos-chave e da lógica interna do texto, por fim, procedemos com
uma análise de conteúdo a fim compreender suas mensagens com base em eixos
temáticos, analisando seu conteúdo (Bardin, 2008).
Diferentemente da pesquisa bibliográfica e da análise de conteúdo que possui
outros objetivos e procedimentos, a análise dos documentos pertinentes ao fenômeno
estudado permitiu identificar atores que foram entrevistados, possibilitou também uma
descrição mais precisa de datas e fatos ocorridos no período de transição, e por meio
dos documentos analisados colaboraram para verificar, confrontar e atestar os
resultados obtidos através da consecução das entrevistas.
Vale ressaltar que documentos como os relatórios finais e atas da CTG foram
de difícil acesso, visto que estes não estão disponíveis nos portais de transparência e
os atores entrevistados também não detinham cópias ou mesmo os originais, ou
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relutaram por algum motivo em repassá-los.
A principal técnica de coleta de dados utilizada nesse trabalho foi a entrevista,
que para Minayo (2001) é o procedimento mais habitual no trabalho de campo na
pesquisa qualitativa, por meio dela o pesquisador busca mensagens inseridas nas
falas dos atores sociais. Ainda segundo a autora, diferentemente de uma conversa
despretensiosa, uma vez que está contida na coleta de dados de fenômenos relatados
pelos atores, sujeitos-objeto da investigação a partir de sua vivência de uma
determinada realidade.
As entrevistas conduzidas nesse trabalho são de tipo presencial, individual e
semiestruturado

(MINAYO,

2001),

com

desenvolvimento

de

perguntas 25

previamente desenvolvidas, entretanto, com abertura para o informante e o
entrevistador abordar outros aspectos além daqueles pré-estabelecidos. Todos os
participantes da pesquisa foram contatados e convidados a participar da investigação.
Os contatos e respectivos convites26 foram feitos diretamente ou por meio de terceiros,
presencialmente ou por telefone, e as entrevistas tiveram duração média de uma hora.
Infelizmente, nem todos os contatados puderam participar ou possibilitaram a sua
participação.
Suas contribuições foram devidamente pactuadas pela assinatura do Termo de
Consentimento e Consentimento27 e confirmação dessa anuência durante a gravação
da entrevista. As gravações foram captadas por meio de aplicativo específico para
gravações do smartphone Iphone 6, posteriormente foram transcritas por meio do sítio
eletrônico “web captioner” e seguida de revisão acerca de seu conteúdo e forma.
Os nomes dos entrevistados são tratados por codinomes nesse trabalho,
ocultando suas respectivas identidades. Esse procedimento, orientado pelos preceitos
da ética em pesquisas sociais, visa evitar quaisquer eventuais prejuízos aos
participantes decorrentes dessa investigação, mesmo que essa condição possa
cercear uma série de informações também relevantes para compreensão do
fenômeno e a natureza pública do processo assim como de seus atores, políticos ou

25

O roteiro semiestruturado das entrevistas pode ser verificado no Apêndice F.
Os convites também eram realizados mediante apresentação de uma carta de apresentação,
disponível no Apêndice D.
27 O termo em sua integralidade pode ser verificado em Apêndice E.
26
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servidores públicos que estão sujeitos aos regramentos constitucionais28.

3.3. Critério de seleção de documentos e entrevistados

Tanto nos casos de entrevistados como de documentos analisados, estes
foram selecionados de acordo com a pertinência em responder à pergunta de
pesquisa e sua relação com a TG nos dois casos estudados. Ademais, todos os
entrevistados participaram ativamente do processo, assim como os documentos
selecionados versavam diretamente sobre o fenômeno observado. No caso de São
Carlos, também foram realizadas oito entrevistas, melhor distribuídos quanto sua
representação das gestões, priorizamos por entrevistar aqueles atores presentes no
Decreto Municipal 287 de 13 de outubro de 2016, da Prefeitura Municipal de São
Carlos.
Dos participantes29, sete são pessoas do sexo masculino e somente uma do
sexo feminino, a maior parte possui ensino superior e estão ou estiveram alocados no
poder público como servidores públicos, cargos políticos, de livre nomeação e função
gratificada. Além disso, a maioria já possuía experiências no setor público. Consta
mencionar que que a faixa etária dos respondentes é, em sua maioria, acima dos 50
anos. O total das entrevistas deste caso resultaram em 5 horas e 57 minutos de
gravações.
Tabela 6 - Perfil dos Entrevistados(as) – Caso de São Carlos

Gênero Idade
M
46
M
42
M
50
M
69
M
69
M
53
F
72
M
75

Tempo
36 min
01 hora e 01 min
38 min
06 min
01 hora e 20 min
01 hora e 09 min
21 min
43 min

Páginas
10
16
16
03
15
20
08
19

Gestão
Anterior
Legislativo
Anterior
Atual
Atual
Atual
Anterior
Anterior

Fonte: Elaboração própria.

28
29

No artigo 37 da Constituição Federal é possível verificar a publicidade como princípio constitucional.
Para acessar o perfil dos participantes em detalhe, ver Apêndice G.
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No caso de Araraquara foram entrevistadas oito pessoas, majoritariamente da
equipe de transição do governo eleito, essencialmente buscamos entrevistar os
membros nomeados da CTG, oficializados por meio da Portaria nº 24.503 de 27 de
outubro de 2016 da Prefeitura Municipal de Araraquara.
Do total de entrevistados30, três eram do sexo feminino e cinco do sexo
masculino, todos possuem ensino superior e estão ou estiveram alocados na
prefeitura em cargos políticos, de livre nomeação e função gratificada. Além disso, a
maioria já possuía experiências no setor público, inclusive no governo federal. Consta
mencionar que a faixa etária dos respondentes é, em sua maioria, acima dos 50 anos.
O total das entrevistas deste caso resultaram em 6 horas e 16 minutos de gravações.
Tabela 7 - Perfil dos Entrevistados(as) – Caso de Araraquara

Gênero
M
F
F
M
M
M
F
M

Idade
58
27
49
49
28
57
57
53

Tempo
25 min
49 min
01 hora e 06 min
1 hora e 02 min
29 min
1 hora e 15 min
42 min
27 min

Páginas
11
27
14
15
10
15
17
11

Gestão
Atual
Atual
Atual
Anterior
Atual
Atual
Atual
Atual

Fonte: Elaboração Própria

Importante ressaltar que em ambos os casos, a grande parte dos entrevistados
possuem considerável experiência no setor público, sobretudo no nível municipal.

3.4. Análise de Dados

Abaixo serão descritas as estratégias de análise de dados adotada nesse
estudo. Uma das estratégias mais adequadas para alguns tipos de pesquisa social é
a estratégia narrativa que segundo Langley (1999), esse tipo de estratégia se

30

Para acessar o perfil dos participantes em detalhe, ver Apêndice H.
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relaciona com a teoria, ao mesmo tempo que se orienta também a partir dos dados;
clarifica sequências, sugere vínculos e estabelece temas analíticos.
O objetivo desta estratégia seria a compreensão o fenômeno estudado por
meio da experiência indireta do cenário em que ocorreu o fenômeno, considerando
sua toda sua complexidade. A partir dessa orientação, uma contextualização
aprofundada permite verificar se os resultados da pesquisa podem ser expandidos
para outros cenários semelhantes, dada a pretensão instrumental dos casos
analisados.
Para análise das entrevistas semiestruturadas, utilizaremos das técnicas
descritas por Bardin (2008) para tratamento, inferência e interpretação dos dados,
organizados em etapas e procedimentos claros.
Segundo a autora, a análise de conteúdo se refere a um conjunto de técnicas
de análise das comunicações orientada para angariar, por meio de procedimentos
sistemáticos e objetivos a descrição do conteúdo das mensagens, a partir de
indicadores (quantitativos e qualitativos) que permitam compreender o fenômeno
estudado considerando seu contexto.
Acerca dessa técnica e a discussão acerca de sua objetividade, Moraes (1999)
argumenta acerca dessa questão apontando que a análise de conteúdo não consegue
se furtar à interpretação pessoal, de tal forma, que não seria possível conduzir uma
leitura totalmente neutra, uma vez que toda leitura precede uma interpretação.
Mesmo a partir de uma tradição de pesquisa positivista, Yin (2015) discorre que
dentro de uma abordagem qualitativa, o pesquisador iniciante terá dificuldades em
detrimento da inexistência de modelos ou fórmulas prontas, exigindo que o estudo
seja baseado em um raciocínio empírico rigoroso, no desenvolvimento articulado de
evidências e na cautela na elaboração das considerações.
Para Bardin (2008, p. 121) a análise de conteúdo se divide em três etapas, ou,
três pólos cronológicos: (1) pré-análise, (2) exploração do material e (3) tratamento
dos resultados, inferências e interpretação.
Após coletados, transcritos e organizados, os dados oriundos das entrevistas
foram analisados com orientação nos pólos cronológicos (BARDIN, 2008). Iniciado
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com o procedimento de pré-análise que se concentra na organização do material, que
prevê uma análise flutuante dos documentos sucedida por sua delimitação. A leitura
flutuante é compreendida como um contato inicial com o conteúdo, que segundo
Bardin (2008, p. 122): “[...] deixando-se invadir por impressões e orientações”. Essa
leitura permitiu poucas exclusões, de opção do pesquisador, naqueles casos em que
o conteúdo distava sobremaneira do objetivo da investigação.
Com essa etapa concluída, foi formado o corpus sobre o qual se debruçou a
análise. “O corpus é o conjunto dos documentos tidos em conta para serem
submetidos aos procedimentos analíticos” (BARDIN, 2008, p. 122). Para sua
delimitação, foram observados os princípios preconizados pela autora: exaustividade,
representatividade, homogeneidade e pertinência (BARDIN, 2008, pp. 122-124).
A partir desse estágio preparatório, e com base nos aportes teóricos e técnicos
que suportam essa pesquisa, foi executada a exploração dos materiais sucedida pelo
tratamento dos resultados, inferências e interpretação (BARDIN, 2008, pp. 127-128).
No processo de codificação, optamos pelo tema como unidade de registro,
bastante utilizada e característica da análise de conteúdo. “[...] o tema é a unidade de
significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo certos
critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura” (BARDIN, 2008, p. 131).
Ainda segundo a autora, a análise temática busca descobrir os “núcleos de
sentido” presentes na comunicação, cuja presença ou frequência podem significar ou
apontar para alguma direção, considerando o objetivo analítico escolhido. Nesse
estudo, em relação às regras de enumeração, optamos por orientar a análise
sobretudo pela presença, frequência e direção das unidades de registro (BARDIN,
2008, pp. 134-139). No que se refere à categorização, Bardin (2008, p. 145) entende
que mesmo não sendo uma etapa obrigatória, a maioria dos procedimentos de análise
de conteúdo se desenvolve ao redor desse tipo de organização.
Para a autora, a categorização é um procedimento de classificação dos
elementos constitutivos de um conjunto, entendidas como um conjunto de classes ou
rubricas “[...] as quais reúnem um grupo de elementos sob um título genérico,
agrupamento esse efetuado em razão das características comuns [...]” (BARDIN,
2008, p. 145). Aqui adotamos o critério semântico para realização desses
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agrupamentos, justamente pela opção temática acima elencada. Ainda sobre os
preceitos da autora, as categorias utilizadas nesse estudo buscaram orientar-se pelos
preceitos de: exclusão-mútua, homogeneidade, pertinência, objetividade, fidelidade e
produtividade. (BARDIN, 2008, pp. 147-147).

3.5. Critérios utilizados para qualidade na análise qualitativa

Como a pesquisa não está orientada sob os paradigmas positivistas ou
quantitativos, de tal maneira que outros dois critérios elencados por Alvesson and
Skoldberg (2000) ganham relevância para garantia da qualidade na análise qualitativa:
a plausibilidade, a criticidade e a reflexividade.
O critério da plausibilidade se coloca como relevante na medida em que se
certifica se a pesquisa tem sentido (sensemaking), este princípio foi verificado por
meio da aplicação das entrevistas semiestruturadas, em que há o contato direto com
os atores envolvidos no processo. Sobre o mesmo aspecto, temos que a
plausibilidade está relacionada com as preocupações acerca do referencial teórico e
a forma acadêmica, visando contribuir para futuras pesquisas no campo estudado.
Por sua vez, a criticidade é habilidade de provocar a revisão de ideias pré-concebidas,
conduzindo pesquisador e leitor a refletir de maneira inédita sobre determinada
realidade. E por fim, a reflexividade se materializa na postura atenta às ambiguidades
da linguagem e do texto escrito, compreendendo que a maneira que a pesquisa é
conduzida reflete nos seus resultados (POZZEBON, 2004).
Dado o caráter qualitativo dessa proposta de investigação, e com base nos
critérios estabelecidos por Tracy (2010): a sinceridade, a credibilidade, a ética e a
contribuição significativa para a literatura também se configuram como critérios
basilares para a garantia de qualidade e deverão ser observados na aplicação dos
métodos de coleta e análise dos dados de tal maneira que norteiem todo o processo
de investigação.
Para buscar acessar um conhecimento mais amplo e objetivo acerca do
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processo, observamos informações oriundas duas fontes principais, entrevistas (fonte
primária) e documentos (fonte secundária), e para análise do caso também utilizamos
as referências teóricas e levantamentos realizados. Desta forma, buscamos confirmar,
discutir e articular os resultados (Stake, 1998) para construção de inferências e
interpretações, assim como evitar interpretações equivocadas e vieses.

Por fim, com base em toda bibliografia e os estudos realizados, pretende-se
responder as seguintes questões:
1) Como ocorreram os processos de Transição de Governo em São Carlos e
Araraquara?
2) Quais as dificuldades enfrentadas pelos atores para consecução da Transição de
Governo?
3) Qual a visão dos diferentes atores envolvidos sobre o processo de transição?
4) Quais as influências de processos de Transição de Governo em relação à
existência ou não de dispositivo legal?
5) Como a existência da transição de governo pode influenciar o início do novo
governo?
Além disso, cada caso estudado foi avaliado posteriormente por alguns
entrevistados daquele respectivo contexto, buscando atestar a conformidade da
descrição e análise em relação as suas respectivas experiências. Além de ser um
procedimento buscando evitar qualquer tipo de identificação dos respondentes.
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4. APRESENTAÇÃO DOS CASOS, RESULTADOS E DISCUSSÕES

Abaixo serão apresentados os casos de São Carlos e Araraquara,
considerando as orientações de Stake (1998), para o autor os casos estão inseridos
em uma multiplicidade de contextos (histórico, econômico, político, etc.) e a
compreensão desses “cenários” onde o caso está circunscrito é de grande importância
para a própria análise do caso observado.
Figura 14 - Perspectiva Contextual

31para

Caso
Estudado

Estudo dos Casos

Contexto
Histórico e
Político

Fonte: Baseado em Stake (1998, p. 449).

Outra questão relevante acerca da apresentação dos resultados dos
respectivos casos é relação entre espaço e produtividade. Considerando que o total
de páginas transcritas somam 227 laudas, sua total transplantação dos trechos
categorizados tornaria este trabalho exaustivamente extenso e pouco interessante
para seu público-alvo.
Assim sendo, optamos por não tratar de todos os assuntos contidos nas
entrevistas, priorizando aqueles que respondam à pergunta e objetivos da pesquisa,
assim como no caso de perguntas diretivas, buscamos quantificar seus resultados a
fim de dar maior objetividade para essas situações, tornando sua leitura mais
compreensiva, clara e objetiva.

31

Ressaltamos o traçado que cerceiam os círculos, evidenciando a interrelação entre caso e contextos.
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Por fim, é válido ressaltar que parte das informações agrupadas na construção
do contexto e histórico dos casos estudos se deve ao fato do pesquisador ter vivido e
atuado politicamente em ambas cidades, que permitiu maior imersão no campo de
estudo, a partir de percepções e saberes que não seriam compreendidos apenas com
a análise dos dados eleitorais.
Além disso, buscamos utilizar das tipologias para colaborar com a análise, visto
que elas tem papel importante no desenvolvimento de interpretações mapeando parte
“[...] da realidade organizacional, e assim tornando mais claros os aspectos
organizacionais que se querem estudar, seja como forma de agregar resultados de
pesquisa empírica” (BERTERO, 1981, p. 32). Consta mencionar que segundo o autor
é possível verificar dois tipos de tipologias com posições epistemológicas distintas.
A tipologia mapeadora é aproximável do idealismo, enquanto a tipologia
interpretativa e sistematizadora de dados empíricos se aproxima mais do
realismo. A primeira afirma idealisticamente o império da razão enquanto
impositora de categorias interpretativas à realidade, ao mesmo tempo em que
abdica da objetividade, pois o real em si é dado como inatingível, sendo
apenas possível atingir a realidade através de categorias de nossa própria
razão. A posição realista afirma a possibilidade do conhecimento objetivo, do
real em si, e lida com o pressuposto do paralelismo entre inteligência e
realidade, ou entre sujeito e objeto de conhecimento. (BERTERO, 1981, p.
33).

Neste trabalho, nos orientamos pela elaboração de tipologias mapeadoras em
respeito aos limites desse trabalho, inspirados nas técnicas de Max Weber acerca dos
tipos ideais e com o intuito de servir como procedimento de investigação dos fatos.

4.1. O Caso de São Carlos – Histórico e Contexto Político

Abaixo buscaremos delinear um conciso histórico32 e contexto político acerca
do município de São Carlos, recordando que no capítulo introdutório já iniciamos o
desenvolvimento de um breve perfil socioeconômico de ambas cidades analisadas.
A TG na cidade é relativamente antiga, visto que a Lei de Transição Municipal
– Lei 12.575 – foi promulgada no mês de junho do ano 2000, ou seja, concomitante à

32

Para acessar a lista dos prefeitos de São Carlos desde 2000, ver Apêndice I.
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aprovação da LRF, datada do mês de maio daquele mesmo ano. Com esse
instrumento normativo, a cidade faz parte da minoria dos municípios paulistas que
possuem leis que instituem o processo, conforme destacado por (CRUZ, 2013). Além
disso, soma-se ao fato desse dispositivo antecipar em 02 anos a promulgação das
normas relacionadas à TG no governo federal.
O regramento municipal é de iniciativa do vereador e contabilista Ademir
Martins de Oliveira (PSDB) e foi sancionada pelo ex-prefeito João Octavio Dagnone
de Melo, que curiosamente participou da CTG no ano de 2016 indicado pelo prefeito
eleito. Consta mencionar que Airton Garcia, vencedor do pleito em 2016, era viceprefeito de João Octavio Dagnone de Melo naquela época.
No ano de 2000, o PT vencia as eleições por uma margem mínima de 128
votos, de acordo com os dados do TSE 33. O prefeito eleito era, até então, reitor da
UFSCAR (Universidade Federal de São Carlos), Newton Lima Neto, que
posteriormente conquistou sua reeleição no ano de 2004 e fez seu sucessor, o
também reitor da universidade federal, Oswaldo Barba. Consta mencionar que já
naquele ano, o também empresário Paulo Roberto Altomani já concorria ao executivo
municipal.
Tabela 8 - Resultado das Eleições Municipais em São Carlos no ano 2000

Candidato
Newton Lima Neto
João Otávio Dagnone de Melo
Paulo Roberto Altomani
Rubens Massucio Rubinho
Paulo Roberto Eugeni
Eraldo Strumiello
Elias Fonseca Grimberg

Partido Votos
PT
40.342
PTB
40.214
PSDB 11.878
PSDC
7.513
PSL
720
PSTU
267
PRN
84

Fonte: TSE – Tribunal Superior Eleitoral

As gestões petistas irão governar a cidade até o ano de 2012, quando o
candidato do PSDB, Paulo Altomani, vence a corrida eleitoral mesmo sob a tentativa
de reeleição do prefeito Oswaldo Barba (PT).
Naquele momento, ocorre outra grande mudança no executivo são-carlense,
33

TSE.
Repositório
de
Dados
Eleitorais.
Disponível
<http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais-1/repositorio-de-dadoseleitorais> Acesso em:12/12/2018.

em:
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também orientada pela Lei de Transição do município. Entretanto, uma novidade
ocorre em termos de transparência do processo.
De iniciativa do ex-prefeito Oswaldo Barba, foi criado em 06 de novembro de
2012 o Portal da Transição de São Carlos, que segundo informações do próprio portal
– que continua ativo – tem objetivo de proporcionar maior transparência à TG e facilitar
o acesso a informações de interesse público. Esse processo e essa iniciativa foram
objeto de estudo deste pesquisador (REZENDE e GONÇALVES, 2013; 2014).
Nas eleições subsequentes, no ano de 2016, o empresário Airton Garcia
Ferreira (PSB) vence as eleições municipais e o candidato à reeleição, Paulo Roberto
Altomani. Mais uma vez, o pleito eleitoral é marcado por grandes rivalidades políticas
e ataques pessoais. Contudo, é a partir de uma vitória com boa margem de diferença
que contextualiza a TG em São Carlos no ano de 2016.

Tabela 9 - Resultado das Eleições Municipais 2016 em São Carlos

Candidato(a)
Airton Garcia Ferreira

Partido Votos Válidos Porcentagem
PSB

48.951

39,63%

Antônio Donato Netto

PMDB

25.016

20,25%

Walcynir Bragatto

PV

23.234

18,81%

Paulo Roberto Altomani

PSDB

14.096

11,41%

Luiz Antônio Navarro Magalhães Luz

PT

7.309

5,92%

Dante José de Oliveira e Peixoto

PSOL

4.922

3,98%

Fonte: TSE – Tribunal Superior Eleitoral

Como ocorreu uma troca do grupo político no comando da prefeitura,
podemos classificar o caso como uma transição com “T” maiúsculo (SAVOIE, 1993
apud SPICER e GRAHAMS, 2016).

4.1.1. O Caso de São Carlos – Descrição e Análise

Abaixo faremos a descrição do caso estudado, assim como sua análise.
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Baseados em categorias elencadas que buscam dar maior coesão aos dados
coletados, buscando também dentro de uma narrativa cronológica, apresentar e
interpretar os fatos relacionados com a TG em São Carlos no ano de 2016.
Nas eleições municipais de 2016 que ocorreram no domingo dia 02/10/2016,
os eleitores de São Carlos escolheram o empresário Airton Garcia Ferreira (PSB)
como prefeito, há apenas 91 dias de distância para assumir a gestão pelo quadriênio
2017-2020, num pleito marcado por forte acirramento político e ataques pessoais
feitos publicamente.
Sucedia-se assim, o ex-prefeito e candidato derrotado à reeleição, o também
empresário Paulo Roberto Altomani (PSDB). Consta mencionar que é a primeira vez
que Airton Garcia assume a prefeitura da cidade.
Desta forma, 11 dias após o resultado eleitoral, foi publicada a nomeação da
“Comissão de Acompanhamento da Transição da Administração Municipal” pelo
Decreto 287, de 13 de outubro de 2016, orientada pela Lei de Transição Municipal, nº
12.575/2000.

4.1.1.1.

Aspectos Organizacionais

Para tratar da categoria “Aspectos Organizacionais” do processo estudado,
foram criadas 8 subcategorias (Composição da Comissão; Critérios para seleção da
CTG; Dinâmica de Trabalho; Frequência e Duração; Temas abordados; Resistências,
Interrupções e Clima de Trabalho; Infraestrutura e Remuneração) para descrever e
analisar os principais aspectos dos trabalhos realizados pela comissão, assim como
sua composição.
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Figura 15 - Composição da Categoria "Aspectos Organizacionais" em Subcategorias
Composição da Comissão

Aspectos Organicionais

Critérios para Seleção para
a CTG

Dinâmica de Trabalho

Frequência e Duração

Termas Abordados

Resistências, Interrupções
e Ambiente de Trabalho

Infraestrutura

Remuneração

Fonte: Elaboração própria.

Em relação à subcategoria Composição da Comissão, buscamos informações
acerca dos atores envolvidos no processo por meio das entrevistas, para além
daquelas pessoas indicadas no decreto municipal.
O decreto 287 nomeia os 6 membros da CTG de forma paritária e mista, em
acordo com os achados de CRUZ (2013) refletindo apontamentos da pesquisa do
CEPAM (2011). Sendo composta por dois representantes de 3 entidades (governo
eleito, administração e câmara municipal), obviamente, o processo não se resume a
essas pessoas, contudo, não se pode desconsiderar a importância desses nomes na
realização da TG. São eles:
Pelo governo eleito:
1. João Octávio Dagnone de Mello – Ex-Prefeito de São Carlos de 1983 a 1988,
e de 1997 a 2000. Seu genro venceu as eleições como vice-prefeito.
2. Luiz Donizetti Luppi – Advogado eleitoralista do Prefeito Eleito.
Pela administração municipal:
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3. José Carlos Artur – Assessor Especial do Prefeito e ex-Controlador Geral do
Município.
4. Marcio Block Berribili – Servidor Municipal e Secretário interino de Gestão e
Finanças à época.
Pela Câmara de Vereadores:
5. Antônio Carlos Catharino – Ex-vereador não reeleito e atual assessor especial
do prefeito.
6. Roselei Aparecido Françoso – Vereador reeleito.
Importante mencionar que ficou patente a liderança de duas pessoas indicadas
pelos representantes do executivo (eleito e sainte), João Octavio Dagnone de Mello e
José Carlos Artur, respectivamente, inclusive em detrimento do afastamento de Luiz
Donizetti Luppi no início do processo. Segundo S6:
[...] Na época quem ficava nessa coordenação pela Prefeitura era s enhor
José Carlos Arthur, uma pessoa muito digna, pessoa bastante correta, justa,
competente e que eu inclusive defendia pelo conhecimento pelo passado
histórico dele que viesse a integrar a gestão do Airton né (S6, 2018).

Esses papeis de liderança também foram verificadas por Pereira (2018).
Quanto ao perfil dos participantes das reuniões da CTG, mesclando os dados das
entrevistas com aqueles contidos no “Relatório Final de Transição de Governo 20162017” é possível apontar que os partícipes das reuniões em sua maioria eram chefes
de seção, diretores de departamento e secretários municipais, com considerável
participação de servidores públicos de diferentes setores da prefeitura. Um perfil mais
diverso quando comparado com aquele descrito pelo CEPAM (2011) e Cruz (2013),
onde a maioria observada era de representantes da área financeira e chefia de
gabinete.
Quanto à subcategoria Critérios de Seleção para a CTG, buscamos explorar
quais foram as motivações que levaram que os membros nomeados fossem
indicados, a partir das narrativas dos participantes da TG, emergindo justificativas de
natureza política e técnica, como também verificado por Pereira (2018). Segundo S1:
Isso é de livre escolha do prefeito, e ele achou interessante o Artur porque
era uma pessoa bem articulada, e conhece bem as coisas do município.
[...] Que eu me lembre bem, foi isso que pesou bastante. Foi pra ter um
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servidor de carreira, não tem porque colocar um cara ali que depois vai
embora. Achou interessante colocar porque seria um cara que daria
continuidade nos trabalhos, que estaria aí. [...] Na época eles tinham
participado da campanha, o Mello com a experiência que já foi prefeito,
o Luppi também já trabalhou na prefeitura. (S1, 2018, grifo nosso)

Quanto às pessoas convidadas para participar das reuniões, surge também a
transversal questão da continuidade administrativa (SPINK, 1987; NOGUEIRA,
2006ª), muito presente na maioria das entrevistas, que nesse caso específico se
relacionou com a convocação de servidores públicos para as atividades da TG, de
acordo com S3:
[...] eu evidenciei que eram muito servidores de carreira, muitos...eu achei
que é um fator importante. Volto a falar, fato de ter o servidor de carreira eu
acho que dá mais confiabilidade na continuidade, porque de repente uma
pessoa passa uma informação e ela não está mais na prefeitura eu acho que
é mais complicado também. Então tínhamos vários servidores de carreira e
aí eles pegaram os diretores né, um diretor de convênio, diretor da Fazenda
na parte de despesa, diretor da fazenda da parte da arrecadação. (S3, 2018)

Além do conhecimento acerca da administração pública municipal e
vinculações políticas evidentes, o entrevistado S6 também menciona elementos
conflitivos do ponto de vista político, que em sua visão foram critérios de seleção por
parte do prefeito eleito:

Já o Airton conforme eu disse, não se preocupou pelos critérios técnicos, pela
metodologia necessária [...] Então por conta disso na cabeça dele, eles vão
escarafunchar prefeitura, essa é a ideia do Airton, de tirar o máximo do
mínimo, eu pego esses dois malucos aí, o Melo que odeia o Altomani porque
foi vítima de uma coisa gravíssima no comando no passado, o Luppi que quis
caçar o Altomani. Então pega esses dois aí eles vão es carafunchar, que vão
me trazer tudo e eu vou ganhar com isso. (S6, 2018)

No que diz respeito à subcategoria Dinâmica de Trabalho, exploramos aspectos
gerais de como a rotina de trabalho da CTG ocorreu. Para o membro da comissão S1:
Tivemos algumas reuniões, as primeiras foram mais para apresentar a
equipe de transição, a gente se conhecer, e o pessoal do prefeito que ganhou
vinham com alguns questionamentos e a gente apresentava os relatórios, e
trouxemos todos os relatórios de finanças, de educação, os números. Já que
a própria lei determina alguns documentos que você já tem que
entregar. Aí fora esses documentos eles protocolaram pedidos extras, que
a gente entregou para eles na outra reunião. (S1, 2018)
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As atividades da CTG se deram de maneira centralizada, ou seja, focada nas
reuniões da CTG, que foram essencialmente reuniões fechadas (sem visitas técnicas
a repartições públicas). A reunião inaugural ocorreu no dia 19/10/2016, única com a
presença do prefeito eleito, onde os membros acordaram as próximas atividades da
comissão, assim como trocavam pedidos e respostas de informações acerca da
prefeitura. Válido ressaltar que o prefeito derrotado não compareceu em nenhuma das
reuniões da comissão.
Figura 16 - Foto da Reunião Inaugural da CTG em São Carlos

Fonte: Site São Carlos Agora34 (10/2016)

Ainda segundo essa categoria, indagados sobre se existia algum modelo de
organização próprio que orientava as atividades, conforme S6:
[...] não tinha dinâmica nenhuma , a gente se reunia lá. Chegávamos e: ‘eu
sou secretário de fazenda, nós temos tanto em caixa, temos essas verbas
aqui com tais rubricas, temos aquilo ali aplicado e o dinheiro que temos hoje
é esse, e mais nada’. Chegava lá secretário de administração: ‘eu tenho x
servidores no quadro, já tá extrapolando limite prudencial’. Pronto, não tinha
nada. Se fazia uma atazinha lá e pronto. (S6, 2018, grifo nosso)
[...] nós fazíamos uma ou duas reuniões semanais, e íamos chamando por
secretaria, entendeu!? O secretario ia lá e fazia uma explanação da situação
da sua secretaria e em seguida nós fazíamos uma série de perguntas sobre
os trabalhos desenvolvidos no período. (S5, 2018, grifo nosso)
E essa comissão foi convocando os secretários para fazer um apanhado de
qual era a situação da prefeitura naquele momento. Então eu fui convocada
e apresentei essa posição da secretaria naquele momento, foi essa minha
participação no grupo. [...] eu preparei apresentação mostrei tudo que tinha
sido feito durante 4 anos de gestão e o que estava para acontecer, as coisas
“Altomani se ausenta durante instalação de comissão de transição; Garcia vai assumir prefeitura
endividada”. Disponível em: < http://www.saocarlosagora.com.br/politica/altomani-se-ausenta-duranteinstalacao-de-comissao-de-transicao-garcia/79281/>. Acessado em> 05/12/2018
34
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que estavam em andamento que precisariam ser dado continuidade. Fiz uma
exposição aí de quase uma hora e depois teve conversa de perguntas de
uma série de questões. Então foram bem assim, a comissão de transição pelo
menos no meu caso, eu posso dizer que eles foram bem detalhistas de
perguntar às questões todas. (S7,2018)

A dinâmica de trabalho possui características semelhantes com o descrito por
Pereira (2018) em seu estudo de caso sobre a TG em Caruaru-PE, considerando a
ausência de um esquema ou metodologia de trabalho mais específica e delineada,
caracterizando-se por sua incrementalidade, destacando também a reatividade de
parte da comissão da prefeitura, assim como a importância balizadora do instrumento
normativo, conforme destacado por S1:

Foi a própria comissão mesmo, mas podemos dizer que é o governo que
estava entrando, eles que demandaram mais, o ritmo de trabalho, eles
que tinham o interesse. O que foi pedido, foi informado. Mesmo que tenha
escutado que faltou informações. De repente pode melhorar o processo. O
que a lei pedia, o que eles nos notificaram, tudo foi apresentado. De repente
faltou tempo pra analisar a quantidade dos documentos. O prazo é curto. (S1,
2018)
Na verdade nós copiamos [da transição de 2012], o que nós não sabíamos
muito bem como é que seria, como iria se comportar, o que que essa nova
administração ela ia solicitar, então nós focamos na lei e naquilo que foi
apresentado, só que tudo aquilo que foi solicitado a mais até onde eu
tenho conhecimento foi apresentado, em momento algum, olha, não vou
te apresentar por que não está na lei não vi nenhum momento esse tipo de
postura. (S3, 2018, grifo nosso).

Conforme as informações do relatório de transição e com o amparo das
entrevistas, podemos concluir que ocorreram 07 (sete) reuniões dos membros da
comissão, tendo início no dia 19/10/2016 e a última no dia 01/12/2016, ocorrendo uma
cerimônia de encerramento no dia 19/12/2016, em que o representante do prefeito
eleito leu o conteúdo do relatório final.
De acordo com a maioria dos entrevistados e as atas das reuniões, pode-se
dizer que em respeito à subcategoria frequência e duração das atividades, a comissão
se reunia semanalmente, no período da manhã, iniciando as atividades em torno das
09 horas da manhã, e com atividades que iam até meio dia ou 13 horas do período
vespertino. Conforme reforça S8 (2018): “Demorava bastante, começava lá pelas
nove horas e as vezes ia até meio dia, uma hora”.
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Em relação à subcategoria Temas Abordados, investigamos quais foram os
temas tratados, como foram subdivididos e inclusive as questões que porventura
ficaram de fora da discussão da CTG. Quando indagados sobre quais temas foram
tratados pela comissão, S1 destaca:

Secretaria de educação, fazenda, se eu não me engano planejamento e
gestão também teve foi muito importante para a saúde, educação lembro
bem, também gestão de pessoal. (S1, 2018)
Foi dividido para poder aproveitar esse período de praticamente dois
meses ou de um mês e quarenta e cinco dias, no máximo, foram divididos
em áreas, então nós tivemos reuniões com aquelas pastas maiores que
demandavam mais explicações como, por exemplo, juntamos a saúde,
educação e as fundações, tudo em um dia só. Depois tivemos outra reunião
com a assistência social e com o jurídico. As secretarias na verdade se
juntaram na medida que o período para apresentação de documentos , uma
apresentação uma espécie de um relatório daquilo que estava sendo
apresentado e aquelas questões que havia necessidade de uma ressalva
tinha um destaque maior. (S2, 2018, grifo nosso);

Quando questionados sobre outras secretarias como Esporte, Habitação,
Planejamento Urbano, Cultura e outras pastas “menores”:
Não, não teve nem tempo pra isso também. O tempo foi curto né, deveria
ter ocorrido isso aí, mas não aconteceu. Não teve todas não, mas quase
todas. Não vou lembrar o número, mas quase todas participaram. Não que
as outras não fossem importantes, mas eles elencaram o que eles [equipe
do prefeito eleito] achavam mais importante. (S1, 2018, grifo nosso)
É isso mesmo, identificaram as maiores secretarias e as maiores demandas
e focaram naquela, talvez pelo tempo curto, talvez. (S3, 2018)
Nesse caso aí foi mais superficial. (S8, 2018)

Ao aprofundar mais sobre essa questão, S5 é bastante esclarecedor:
Quase todas, quase todas secretarias...tem algumas secretarias que não tem
muito o interesse, elas são importantes pra administração pública, mas as
vezes o orçamento é pequenininho. (S5, 2018, grifo nosso)

Desta forma, podemos perceber que algumas secretarias ocuparam a maior
parte das discussões da comissão, principalmente as maiores secretarias, que
possuem maiores orçamentos, quadro de pessoal e atribuições.
Abaixo desenvolvemos um fluxograma que busca destacar pontos relevantes

107

da CTG estudada dentro de uma linha cronológica que vai das eleições até a posse
do prefeito.
Figura 17 – Cronologia de atividades formais da CTG em São Carlos

Eleições 1º Turno
02/10/2016

6ª Reunião CTG
30/11/2016
Pastas: Setor Jurídico e
Trabalho/Emprego

7º Reunião CTG
01/12/2016
Pastas: Fundações e
Autarquias

Decreto de Nomeação
da CTG
13/10/2016

5ª Reunião CTG
24/11/2016
Pastas: Guarda
Municipal e
Assistência Social

Reunião de
Encerramento e e
Entrega do Relatório
Final.
19/12/2016

1ª Reunião da CTG
19/10/2016
Apresentação dos
membros da CTG*

4ª Reunião CTG
17/11/2016
Pastas: Fazenda e
Administração

Posse do Prefeito
Eleito
01/01/2017

2ª Reunião CTG
26/10/2016
Pasta: Secretaria de
Saúde

3ª Reunião CTG
10/11/2016
Pastas: Fazenda e
Educação

Fonte: Elaboração própria.

Sobre quais foram os temas focais desse caso, podemos citar as secretarias
relacionadas a finanças públicas, patrimônio, gestão de pessoal e setor jurídico, os
núcleos mais técnicos da prefeitura. Assim como as secretarias estruturantes: Saúde,
Educação, Assistência Social35, Guarda Municipal e Emprego/Renda.
Também foram tratadas das 4 autarquias e fundações municipais: FESC
(Fundação Educacional de São Carlos), Prohab (Progresso e Habitação de São
Carlos), Fundação Pró-Memória de São Carlos e o SAAE (Serviço Autônomo de Água
e Esgoto).
Com o que foi explanado até aqui, podemos inferir que a CTG na cidade foi
relativamente abrangente em relação aos temas abordados, visto que mesmo
“Comissão de transição esclarece continuidade dos serviços das casas de acolhimento”. Disponível
em:
<http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/noticias-2016/170523-comissao-de-transicaoesclarece-continuidade-dos -servicos-das-casas-de-acolhimento. html>. Acessado em:15/12/2018.
35
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ocorrendo uma concentração em algumas áreas, foi possível verificar destacada
diversidade dos temas debatidos assim como sua relevância orçamentária e de suas
atribuições. Contudo, vale destacar que a não observância de outras áreas da ação
municipal despertam preocupação e importantes discussões.
Essa constatação dialoga com os resultados do CEPAM (2011), nas quais as
CTGs nos municípios pesquisados tinham características mais restritas em relação
aos assuntos abordados, com baixa participação de secretarias de “[...] áreas-fim
(educação, saúde, assistência social, obras, etc.)” (CRUZ, 2013, p. 14).
Em relação à subcategoria Resistências, Interrupções e Ambiente de Trabalho,
questionamos se durante a realização do processo, houve resistências dos partícipes,
assim como verificamos a ocorrência de interrupções e buscamos investigar de
maneira geral a percepção acerca do ambiente de trabalho da CTG. Segundo os
entrevistados:
Não, não houve isso não. Não houve porque como eu te disse éramos
todos servidores de carreira, da parte do executivo, que tavam contribuindo
pra isso e para ter continuidade nos trabalhos, por isso que é importante o
trabalho da transição, não houve conflito não. (S1, 2018, grifo nosso)
Não, como iniciei minha fala, acho que foi muito colaborativo. Tudo aquilo
que a lei determinava mas aquilo que foi isso que foram solicitados a
administração anterior foi apresentado dentro do prazo aquilo que não era
apresentado dentro do prazo havia uma ressalva, uma explicação do porque
na verdade não estava sendo atendido mas é posteriormente se
apresentaram os documentos para poder viabilizar um bom relatório. (S2,
2018, grifo nosso)
Olha, acho que problemas assim nós não tivermos do ponto de vista de
cooperação [...] os servidores nesse ponto eles são muito solícitos e
aqui vai uma crítica sobre isso porque, eles têm que é rei posto rei morto né?!
[...] ele tem que agradar o rei posto, eles têm que trazer tudo para ver se
continua né, principalmente aquelas pessoas que ocupam cargos em
comissão. (S6, 2018, grifo nosso)

Sobre essa questão, verificamos divergências minoritárias acerca da
percepção sobre existência de resistências ao processo e como elas foram
manifestadas:
Olha, você sabe que quem tá saindo do governo não quer expor os
pontos negativos, procura esconder o máximo o possível. E é assim
mesmo, faz parte do script. Muita resistência. (S4, 2018, grifo nosso)
Notou-se um certo interesse em omitir o total da dívida que a prefeitura
tinha, a prefeitura tinha dívida quanto a órgãos federais, e eles preferiram
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esquecer esses dados. Nós conseguimos parte desses dados por outros
meios que não a prefeitura. (S5, 2018, grifo nosso).

Essa questão da desconfiança perante alguns dados apresentados, sobretudo
aqueles relativos à situação financeira do município, mais especificamente em relação
à dívida foram um dos elementos de tensão averiguados. Contudo, verificamos
também uma posição majoritária em que os trabalhos se desenvolveram de maneira
cordial e sem interrupções, cenário também verificado por Pereira (2018).
No que se refere à subcategoria infraestrutura, objetivamos compreender quais
foram os recursos materiais disponibilizados para as atividades da CTG, em menor
medida, transpareceu à equipe do prefeito eleito a necessidade de um suporte maior
em relação à suporte técnico, vinculado à infraestrutura de recursos humanos.
As reuniões da comissão foram realizadas na “Sala dos Ex-Prefeitos”,
localizados no paço municipal e que possuíam os recursos audiovisuais necessários
para as atividades da CTG. Segundo os entrevistados:
Essa reunião assim, aconteceu em um salão lá na prefeitura, no salão dos
ex-prefeitos, mas era isso, tal dia, tal hora a reunião aqui e pronto. Tá aqui as
folhas de papel, anotava, respondia os questionamentos e mais nada, tomava
uma água e um café e só. Agora a precisamos trazer aqui um especialista
em Finanças Públicas, não, não tem, precisamos trazer um especialista em
saúde pública, precisamos trazer um especialista em gestão ambiental, não,
não tinha. (S6, 2018, grifo nosso)
A prefeitura cedeu a sala dos ex-prefeitos, uma sala com capacidade para
reunir número expressivo de pessoas que compunham a comissão de
transição, então foi cedido a sala e mais os funcionários capazes de dar
as informações necessárias prevista na lei. Era uma sala de reuniões
composta por equipamentos audiovisuais, era composta por mobílias,
cadeiras, mesas, equipamentos de refrigeração como ar condicionado e mais
os equipamentos audiovisuais. (S2, 2018, grifo nosso)
Nesse ponto eles foram bons, foi suficiente , foi cedido à sala dos exprefeitos e eles nos trataram com a maior educação, foi uma transição
absolutamente civilizada. (S5, 2018, grifo nosso)

Mesmo que a Lei de Transição municipal não preveja esse tipo de
disponibilidade de recursos materiais, em consonância com o apontado por CEPAM
(2011) e Cruz (2013), a maior parte dos entrevistados concordaram que a
infraestrutura física foi adequada para consecução das atividades da CTG.
Outra questão

também relacionada

à infraestrutura

foi agregada

na
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subcategoria de Remuneração, um tema sensível aos entrevistados, pouco debatido
pela literatura e recorrentemente vetado pelas legislações estaduais e municipais que
versam sobre a transição de governo.
No caso da Lei de Transição de São Carlos, não consta nenhuma menção a
essa questão, e a partir das entrevistas ficou patente que não houve nenhum tipo de
pagamento pelos trabalhos realizados. Procuramos saber também a visão dos
participantes sobre essa possibilidade:
Não, a comissão é totalmente voluntária apenas [...] nós temos nossos
salários por estar no mandato. E em relação aos indicados pelo prefeito eleito,
eu avalio que não, e os funcionários de carreira da prefeitura obviamente
tinham seu salário. (S2, 2018, grifo nosso)
[...] acho que teria que ter uma remuneração, mas algo por exemplo, as
reuniões, os membros da comissão de transição deveriam receber um ‘jeton’.
Jeton é uma remuneração por participação das reuniões. (S5, 2018, grifo
nosso)
Não, a remuneração era uma enchessão de saco bem grande . (S8, 2018,
grifo nosso)

A questão do financiamento da TG é um elemento relevante para avançar nos
estudos e discussões sobre essa prática no Brasil. Visto que no governo federal os
membros escolhidos pelo presidente eleito são remunerados, e em contraposição, a
maior parte dos Estados vetam completamente qualquer tipo de remuneração.
A situação descrita está alinhada com os achados do CEPAM (2011) e Cruz
(2013), onde os regramentos locais não versam sobre financiamento do processo e
nem possuem dotação orçamentária para tais atividades.
No nível municipal o financiamento das atividades da TG ainda é uma incógnita,
visto que os pagamentos pela administração pública necessitam de previsão legal e
orçamentária, e a maioria dos governos locais não possuem uma tradição em TG,
muito menos disponibilidade financeira e a intenção de facilitar e financiar a entrada
de novos prefeitos, ainda mais quando se tratar de adversários políticos.
Com esta última definição, encerramos as discussões que permeavam a
categoria

Aspectos

Organizacionais,

buscando

compreender

em

alguma

profundidade como as atividades da CTG são-carlense se deram no de 2016, suas
características e conduzimos algumas discussões sobre essas questões.
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4.1.1.2.

Aspectos Normativo-Legais

Outro ponto importante da investigação foi realizado e agregado em torno da
categoria Aspectos Normativo-Legais, por meio de 3 subcategorias (Influência do
Dispositivo Legal, Visão sobre a Regulamentação e Judicialização), buscamos
investigar a relação entre o instrumento normativo e o processo estudado a partir da
visão dos membros da comissão.

Aspectos Normativo-Legais

Figura 18 - Categoria "Aspectos Normativo-Legais" e suas subcategorias

Influência do
Dispositivo Legal
Visão sobre a
Regulamentação
Judicialização

Fonte: Elaboração própria.

A primeira subcategoria é Influência do Dispositivo Legal, onde os entrevistados
foram indagados a tratar sobre como a existência de uma Lei de Transição influenciou
as atividades da CTG. E segundo os respondentes:

Acho que é importante porque já tem um histórico né , dos outros
governos, inclusive já tinha dados da última transição do Barba pro Altomani,
isso acho que foi importante inclusive pra trazer uma discussão mesmo pra,
porque antigamente a gente via que o governo deixava, como o pessoal fala,
uma caixa preta, hoje em dia não pode isso. Temos a lei de responsabilidade
fiscal, a Lei de transparência, acho que ela tem um papel importante no papel
da democracia, da cidadania. (S1, 2018, grifo nosso)
A lei na verdade ela influencia porque administração sabendo que a
existência da lei, ela já se prepara para cumprir esse atendimento, todo
relatório já vem sendo preparado pela equipe de governo no último ano, hoje
com a lei de acesso à informação muitas informações tem que ser
consolidadas e ser colocada já no Portal da Transparência, então é de
extrema importância na verdade ter esse arcabouço jurídico para poder
balizar a fidelidade nas informações fornecidas pela administração pública.
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(S2, 2018, grifo nosso)
Acho que o fato de existir essa lei permitiu um processo de transição. [...]
acho que quando você tem pessoas sérias e bem-intencionadas o processo
de transição ocorre naturalmente, ou ganhou o fulano, vem cá, vamos sentar
situação é essa. A lei ela te impõe, você vai ter que fazer a transição, por
força do que dispõe a lei. Mas a lei, como um contrato, quando você não tem
né, pessoas bem-intencionadas ou bem preparadas, você pode ter lei, você
pode ter o que quiser, nesse caso da transição de São Carlos, foi prospectado
tudo, foi dado uma base ao prefeito, para que ele pudesse a partir dali projetar
os seus 100 dias de governo e realizar um trabalho profícuo para a cidade,
mas da maneira como ele pegou o caderno, disse que era o manual da
mentira, ele jogou no canto lá e sequer deu atenção. (S6, 2018, grifo nosso)
Sim, ele é a parte legal, então, vamos dizer assim, a viga de baldrame é isso
daí, em cima dele se constroem aquilo que você deseja[...]. (S8, 2018, grifo
nosso)

Com essas verbalizações é possível notar uma relação positiva entre o
instrumento normativo e a prática da TG, visto que os respondentes, de maneira geral,
elencam fatores positivos da existência da Lei de Transição na cidade, mesmo sob a
unanimidade de que o dispositivo carece de atualizações, essa necessidade de
atualização do dispositivo legal também foi elencada por Pereira (2018).
O entrevistado S1 destaca a importância da trajetória histórica das transições
na cidade, e a vincula com a existência do regramento. Esse trecho pode ser refletido
a partir de Hall e Taylor (2003), que tratam das três versões do neo-institucionalismo,
especialmente ao tratar do institucionalismo histórico e sobre o conceito de path
depent, que segundo os autores é “[...] causalidade social dependente da trajetória
percorrida” (HALL e TAYLOR, 2003, p. 200).
Aqui, cabe uma pequena reflexão que o termo institucionalismo é muito usado
nos estudos em TG, geralmente vinculado as normas que instituem e regulam a
prática num determinado local, afirmando que este estaria “institucionalizado”. Desta
forma, ainda de acordo com os autores supracitados, verifica-se vínculos entre essa
abordagem e o conceito de instituição utilizado pelos adeptos do institucionalismo
histórico, entendido “[...] como os procedimentos, protocolos, normas e convenções
oficiais e oficiosas inerentes à estrutura organizacional da comunidade política ou da
economia política” (HALL e TAYLOR, 2003, p. 196).
Procedendo com as considerações acerca dessa subcategoria, consta
destacar as sentenças em que os respondentes imputam ao dispositivo normativo

113

como condição para antecipação e até expansão dos trabalhos da TG, a expressão
“viga de baldrame”, verbalizada pelo respondente S8 nos fornece uma boa metáfora
para interpretação desses achados, que vão ao encontro com os resultados de Pereira
(2018) que coloca a norma como balizadora das atividades e forma de garantir a
transparência do processo.
A outra subcategoria explorada é Visão sobre a Regulamentação, onde
exploramos a opinião dos entrevistados acerca da existência e relevância de se criar
dispositivos legais que amparem o processo. Abaixo seguem algumas respostas:
Tem que ser resguardada por lei, se resguardada eles não dão o menor
reconhecimento, imagine se não fosse. (S5, 2018)
Eu entendo que sim, porque em que pese o que eu acabei de falar, pessoas
que não estão nem aí para lei, pode ter lei, pode ter tudo, a lei tem que ter um
regramento, se tem um regramento para tudo senão vira uma balbúrdia isso
aqui. (S6, 2018)
Acredito que sim, porque [...] quem tá entrando não sabe exatamente como
vai pegar município e o município precisa de uma continuidade, não dá para
viver de 4 em 4 anos, não é possível, nós como munícipes esperamos
que tenha uma continuidade das administrações. (S3, 2018, grifo nosso)
Não tenho dúvidas sobre isso, é de extrema importância que haja de fato
dispositivos que garantem toda fidelidade necessária, toda informação mais
real possível para o gestor dar continuidade [...]. (S2, 2018)

A partir dessas verbalizações é verificado um consenso em relação a uma visão
favorável à existência de um regramento que institua a TG, em que pese as ressalvas
acerca dos limites dos regramentos. Contudo, é relevante interpretar essa inclinação
pela objetivação do processo da TG dentro do contexto burocrático, de modo a se
amalgamar um sistema de incentivos e sanções em relação ao processo.
Por fim, mesmo com um crescente aumento dos problemas na administração
pública que são transferidos para a seara do judiciário, nossas investigações acerca
da subcategoria judicialização não resultaram em devolutivas, mesmo sob um
contexto de fortes pressões políticas, não houve necessidade de sair da esfera do
executivo ou da interferência do judiciário para realizar a TG.
A categoria Aspectos Normativo-Legais buscou discutir como as normas
existentes influenciaram o processo, coletar a visão dos respondentes acerca da
regulamentação e investigou também se houve necessidade de recorrer ao poder
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judiciário para realizar as atividades da TG.

4.1.1.3.

Dados, Informações e Transparência

A penúltima categoria foi agrupada em três questões relevantes, Dados,
Informações e Transparência, onde exploramos se houve algum tipo de trabalho
preparatório específico voltado ao processo, assim como a percepção dos
respondentes acerca da consistência das informações repassadas, visto que houve
um consenso que todas foram cedidas, suas percepções acerca dos prazos para
coleta, organização e repasse dessas informações assim como investigamos também
se a CTG utilizou-se de mecanismos de transparência como o Portal da
Transparência.

Dados, Informações e
Transparência

Figura 19 - Categoria "Informações e Transparência " e suas subcategorias.

Trabalho
Preparatório
Disponibilidade
e Consistência
Prazos

Transparência

Fonte: Elaboração própria.

A primeira subcategoria, Trabalho Preparatório, indagou os respondentes
acerca de atividades realizadas antes do resultado eleitoral que estivessem dedicadas
a antecipar o processo de transição. As respostas abaixo fornecem um panorama
sobre o tema:
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Houve porque a gente já sabia né. Mesmo se o prefeito ganhasse ou não já
teria transição. Isso faz parte do processo democrático. Então já se preparava
para isso, já tava com a lei, com o decreto. Quando chegasse no dia da
reunião já tava pronta essa documentação. [...] Então no primeiro dia já dá
após eleição já começamos a levantar documentação mandamos ofício para
todas as secretarias pedindo as informações e o que era legislação e de
relatório nós já disponibilizamos (inaudível) e arquivo em PDF e disquete
alguma coisa. A gente imprimiu para eles também, então o que tava na Lei já
tá mais ou menos preparado. Fomos legalistas né, vamos entregar o que tá
na lei, inclusive nos baseamos inclusive no portal da transição passado. (S1,
2018, grifo nosso)
Não houve porque o prefeito da época era candidato à reeleição , muito
provavelmente na cabeça dele: ‘vou me reeleger e não vou precisar disso’.
(S3, 2018, grifo nosso).
Não, não houve organização [prévia] porque tudo o que eles poderiam
perguntar que tava disposto entendeu, então não houve assim uma préelaboração do possível questionamento (S8, 2018, grifo nosso)

Essas respostas nos permitem inferir que não foram realizados grandes
esforços de preparação para realização do processo pela administração, ressaltando
o respondido pelo entrevistado S8 em que dada a tentativa do prefeito se reeleger, de
certa forma essa questão influenciou a não realização de tratativas antecipadas por
parte da administração municipal.
Entretanto, antes do início formal das atividades da CTG, a comissão do
prefeito eleito desenvolveu e protocolizou um pedido de informações extenso,
organizando anteriormente aquilo que era de interesse do governo eleito.
Consta mencionar também que esse cenário de não preparação antagoniza
substancialmente com o modelo de TG canadense desenhado por David Zussmann
(2013), em que nas fases pré-eleitoral e eleitoral haveriam uma gama de atividades
preparatórias para a TG, focadas no desenho de um “plano de transição”.
A partir das respostas não foi possível verificar atividades anteriores ao
resultado eleitoral, nem por parte da administração nem pela equipe do prefeito eleito,
onde um dos membros alegou ter sido nomeado “de surpresa”. Esses resultados
reforçam a ideia de reatividade da equipe da administração, também destacada por
Pereira (2018) em seu trabalho.
Quanto à subcategoria Disponibilidade e Consistência, nos debruçamos sobre
duas questões relevantes acerca do processo de transmissão de dados e
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informações, e a partir das entrevistas ficou patente que as informações solicitadas
foram cedidas, não havendo recusa em transmitir dados já produzidos.
Então nos voltamos para investigar a outra faceta dessa questão, a
consistência, que aqui apresentamos a partir da visão dos respondentes acerca da
fidedignidade dos dados repassados. A questão explorava se todas informações
solicitadas foram cedidas, e se essas seriam consistentes, conforme os respondentes:

A maioria sim porque já tinha passado pelo crivo do TCE, da Câmara
Municipal mesmo. Então eram informações importantes, informações
corretas. (S1, 2018, grifo nosso)
Sim, todas foram cedidas pela administração. Pelo o que foi checado, e
também pelo princípio da boa-fé até porque foi fornecido por servidores
de carreira, então não teve nenhum questionamento em relação à
veracidade das informações até porque depois ao assumir a
administração esses dados seriam colocados em evidência e
comprometeria os servidores que estavam fornecendo e muitas informações
que foram passadas na transição, também são informações que são
fornecidas ao próprio tribunal de contas, então não poderia ter
informações diferentes daquelas prestadas já pelos órgãos de controle
externo. (S2, 2018, grifo nosso)
São informações obtidas do nosso sistema, e são informações que são
transmitidas à AUDESP, para o Tribunal de Contas, entendo o que são
consistentes. (S3, 2018, grifo nosso)
Todas, indistintamente. Eu não me lembro de resistência oferecida nenhuma
informação. (S6, 2018)
Sim [todas foram cedidas], mas como eu falei, algumas não refletiam com
a realidade. [...] (S5, 2018, grifo nosso)
O que acontece é o seguinte, eles não passavam informação mentirosa, não
é isso, mas passava só um pedacinho das informações. Passava as
informações incompletas. (S4, 2018, grifo nosso)

Desta forma, é possível verificar acerca dessa subcategoria que não ocorreram
problemas em relação à disponibilização dos dados, e seria natural considerando todo
o arcabouço jurídico que organiza o processo.
Entretanto, no que se refere à consistência as divergências ficaram aparentes,
os fornecedores da informação atestam sua veracidade, reforçando o papel dos
servidores nesse aspecto de fidedignidade, e visto que essas informações são
repassadas para órgãos de controle e fiscalização como o TCE, a necessidade de
fidedignidade e o papel do tribunal também foram mencionadas por Pereira (2018).
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Na percepção dos respondentes da equipe do prefeito eleito, pode ter ocorrido
em alguns casos a distorção ou ocultação de informações, também se aventa a
diferença de interpretação acerca dos dados, principalmente aqueles relacionados
com as dívidas do município e perspectivas acerca de processos judiciais.
No que se refere à subcategoria Prazos, indagamos os entrevistados sobre a
sua percepção acerca dos prazos disponíveis para realização da TG. A maioria das
verbalizações segue um caminho parecido:
Foram suficientes, foram sim. O prazo foi tranquilo. [...] O prazo é curto. (S1,
2018)
Para requerimento sim, para a entrega das informações eu também entendo
que sim [...] (S2, 2018)
Eu achei apertado, acho que poderia ser um pouquinho...mas assim, ele foi
muito curto, são informações pesadas e acho que ele foi curto ... tivemos
que trabalhar vários dias além do horário. (S3, 2018, grifo nosso)
No meu caso, não tenho do que reclamar não, porque eu tenho as coisas
mais ou menos organizadas então, foi simplesmente pôr num formato que
era pra apresentar pra comissão. Não senti nenhum apuro com prazo. Eu
particularmente não. (S7, 2018)
É exíguo, muito exíguo, eu acho que ao invés de uma reunião por
semana tinha que ter mais né, duas reuniões pelo menos por semana. (S8,
2018, grifo nosso)

Uma gama de elementos chama a atenção nas verbalizações oriundas de
diferentes perspectivas sobre o processo. De maneira geral, há uma percepção em
que os prazos foram suficientes, mesmo sob queixas que este teria sido exíguo,
características também verificada por Pereira (2018). Assim como apontado pelo
CEPAM (2011) e Cruz (2013), a legislação local não trata dos prazos procedimentais
para repasse de informações.
Outro ponto relevante é se administração já possui o hábito de manter dados e
indicadores organizados para consumo próprio, no caso do respondente S7, isso foi
como fator de facilitação para enfrentar o prazo da TG. Em outros casos, verificamos
que alguns membros da comissão da administração tiveram que trabalhar mais do
que o usual, visto o acúmulo de funções durante esse período, somando as atividades
da TG e aquelas realizadas na prefeitura, especialmente no final do mandato.
Uma questão aventada que atravessa essa percepção foi a periodicidade das
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ações da CTG, visto que essas ocorreram semanalmente, pode ser que um ritmo mais
acelerado de atividades somados com uma preparação anterior pudessem mudar a
perspectiva acerca do prazo.
A última subcategoria trata da Transparência, um tema sensível às
administrações e que conflita com uma cultura de insulamento muito presente na
administração pública brasileira.
Nessa questão buscamos indagar mais especificamente sobre a transparência
ativa, ou seja, se a CTG utilizou de dados e informações já disponibilizados pela
prefeitura, em seu sítio eletrônico ou no portal da transparência municipal. De acordo
com os respondentes:
Informações do orçamento, as de arrecadação, elas estavam no portal.
Agora, tem informações, por exemplo, uma coisa muito específica na área
da saúde, educação que não estavam disponíveis né . Mas a maioria com
a gente hoje pretende né, tende fazer isso né, colocar a maioria das coisas
no portal. (S1, 2018, grifo nosso)
Sim por exemplo, os limites constitucionais. As leis de acesso a informação
já garantem que tem que estar fornecido, mesmo assim foi solicitado. (S2,
2018, grifo nosso)
São informações do sistema que talvez não no formato da Lei, mas são
informações que estão disponíveis no Portal da Transparência. (S3, 2018)
Não sei, eu sou um analfabeto digital, então não sou especialista nisso,
mas tem um site que é o portal da transparência onde os municípios são
obrigados a colocar tudo lá, mas não fazem isso. (S5, 2018, grifo nosso)
Eu particularmente não utilizei o portal como ferramenta , não, não utilizei.
(S6, 2018, grifo nosso)
Não tenho conhecimento. Tenho conhecimento quando ela chegava na
reunião, a solicitação chegava na reunião. (S8, 2018, grifo nosso)

A partir dessas respostas é possível apontar uma subutilização do portal de
transparência do município, mesmo que eventualmente informações de interesse
estivessem disponíveis, assim mesmo foram solicitadas formalmente nas reuniões e
repassadas também por vias formais.
Como informação adicional, apresentamos a pontuação da cidade de São
Carlos no Ranking de Transparência do MPF36 (Ministério Público Federal), realizado
36
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em 2016, e que basicamente avalia o cumprimento das exigências legais da LAI (Lei
de Acesso à Informação). O município tirou nota 4,60/10, ocupando a 461ª colocação
no ranking estadual que vai até 641.
Desta forma, temos um panorama de baixa transparência e consequentemente,
baixo uso dessas ferramentas também na CTG. Soma-se a isso a faixa etária dos
participantes da comissão, que por possuírem em média mais de 50/60 anos, e
chegaram a declarar pouca familiaridade com ferramentas digitais.
Sobre essa questão da transparência consta mencionar que desde 2012 a
cidade de São Carlos possui um “Portal da Transição”, e por meio dessa investigação
se apresenta mais como uma ferramenta passiva para depósito das normas e dados
exigidos pela legislação do que uma ferramenta de suporte às atividades da CTG. E
que as atas e o relatório da transição não apenas não estão disponíveis nesse portal,
como também tivemos considerável dificuldade para acessá-los, mesmo com todo
apoio da prefeitura e dos entrevistados.

4.1.1.4.

Visões sobre o Processo

Por fim, a última categoria tratada aqui é a Visões sobre o Processo, em que
nos debruçamos sobre como os entrevistados verificam a relação entre o processo
eleitoral e atividades da comissão, os possíveis efeitos da TG no início do governo,
assim como seus pontos positivos e propostas de melhoria do processo.
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Visão sobre o Processo

Figura 20 - Categoria "Visão sobre o Processo" e suas subcategorias
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Fonte: Elaboração própria.

Em relação à subcategoria Efeitos do Processo Eleitoral, buscamos verificar a
partir da visão dos entrevistados, se ocorreram e quais efeitos o processo eleitoral
causou nas atividades da transição. Segundo os respondentes:
A eleição é uma guerra né, sempre sobra farpa pra tudo quanto é lado. (S4,
2018)
Não, não teve porque apesar de suas diferenças ideológicas partidárias,
como te disse o que foi mais importante né, ter a Lei para cumprir. Então
como você tem uma lei que ela independe do partido ou da ideologia dos
participantes do processo. É importante ter uma legislação que determine,
que especifique e que crie esse dispositivo né. Então como já existia
isso, então foi um processo tranquilo. (S1, 2018, grifo nosso)
O processo eleitoral não afetou até por que ele é distinto né, o prefeito só
vai se preocupar na composição dessa comissão após a eleição sabendo que
ele é o prefeito que vai assumir, aí sim começa a se pensar nessa questão[...].
(S2, 2018, grifo nosso)
Ah, sempre afeta né. Porque se o governo que ganhou, que vai assumir é
de oposição ao que está saindo, é evidente que afeta negativamente. Se for
de oposição ao governo né, se for de situação acredito que não tenha
problemas. (S3, 2018, grifo nosso)
Olha, como eu digo para você eu tenho uma visão bem clara da coisa, é
evidente que quem perde não tá contente , mas, eu acho que tem a parte
política tem que ser separada a parte administrativa pública, na minha opinião
não afetou nada, porque o que está, estava, se eu fiz um risco nesse papel
branco e não vai sair mais, o que tá feito tá feito, então tinha esse problema,
tinha um problema desse sequestro que deixou restos a pagar, então foi
questionado isso ai, mas a política de perder ou ganhar não influenciou na
transição na opinião não. (S8, 2018, grifo nosso)
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As mensagens emitidas pelos respondentes dão indicações dúbias, contudo,
longe da dicotomia redutora em que há ou não, impactos ou efeitos advindos do
processo eleitoral, é possível coletar outras impressões também relevantes para
refletir essa questão.
Por exemplo, como a existência de um instrumento normativo, na visão de
alguns dos respondentes, é relevante para amenizar eventuais efeitos negativos das
disputas políticas no processo da TG. Ao mesmo tempo em que outras respostas
apontam certa naturalidade que essas rivalidades políticas cheguem de alguma
maneira nas atividades da comissão.
Outro ponto investigado, é como a realização da TG pode ter influenciado o
início da gestão, e sobre a subcategoria Início da Gestão, buscamos verificar como os
entrevistados enxergam a relação entre esses dois elementos. Segundo os
respondentes:
Acho que na verdade ajudou né, foi um fator importante, interessante né.
Porque quando começou a gestão ela não tava crua né, por assim dizer. Eles
chegaram aqui e já tem uma base de informação bem grande , então eu
acho que isso foi importante e acho que facilitou o início. (S1, 2018, grifo
nosso)
[...] acho que ela contribuiu com início do governo, até porque eu não
dava para alegar desconhecer, sabíamos o problema que era para Santa
Casa de Misericórdia, nós sabíamos o problema que tinha pro transporte
público, nós sabíamos o problema que tinha com a rodoviária, nós sabíamos
o problemas com o pátio de veículos, nós sabíamos que tinha as aulas que
tenho que iniciar meu plantão de férias logo no dia três de janeiro. [...] A
transição ajudou efetivamente na questão do plantão de férias, ajudou
efetivamente na questão de uma autonomia para administração anterior
realizar os pregões necessários pa ra o abastecimento da rede
municipal, contribuiu no sentido de esclarecer aos membros e o
governo que tinha a responsabilidade que tinha que ter porque não tinha
todo o dinheiro em caixa, foi tratado que íamos pagar o salário de janeiro e
as férias daqui uma semana para poder chegar o duodécimo que vem do
ICMS, então todas essas questões fiscais foram submetidas e tratadas e
amplamente divulgadas para os servidores para não trazer nenhum
transtorno iniciar como se tivesse já atrasando o pagamento, então
possibilitou uma comunicação ampla no sentido de uma certa confiança ou
passar uma certa confiança para os servidores e dar uma continuidade ao
processo. (S2, 2018, grifo nosso)
Então, nesse primeiro momento, como reflexo daquilo que se soube durante
a transição, é que a prefeitura precisava ter um controle fiscal muito bemfeito. Que eu acho que foi o que aconteceu durante o ano 2017. Eu acho que
se você pegar e todos os relatórios financeiros e de área de pessoal, tudo.
Houve realmente um trabalho bastante consistente de forma a reduzir essa
questão do ajuste fiscal da prefeitura. Devia muito, a folha de pessoal estava
acima do limite prudencial e tudo isso foi chegando aí num ponto que no final
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de 2017 chegamos numa situação bastante mais confortável. (S7, 2018)

Mesmo não verificando unanimidade nessa questão, as respostas supracitadas
nos dão indicativos de que de certa maneira, a TG influenciou positivamente o início
e o primeiro ano de governo, em questões pontuais e urgentes como férias e
pagamento de salários, e em questões estruturantes como a percepção da situação
fiscal do município.
Outro ponto de investigação, foi a visão dos entrevistados acerca da
subcategoria Importância da TG, onde os respondentes puderam explorar livremente
suas percepções sobre o processo. Segundo os membros da CTG entrevistados:
É muito importante! Eu na primeira vez que falar disso transição, eu acho
que foi no governo do Fernando Henrique pro Lula , acho que foi que a
gente começou a se falar mais disso, achei muito interessante e eu acho que
é uma prática tem que ser disseminada e tem que ser adotada por todos os
municípios né. Não dá para você assumir uma cidade e você não tomar pé
que tá acontecendo. (S1, 2018, grifo nosso)
Sim, ela é um processo extremamente valido, como já disse, se não
tivéssemos essa oportunidade de reunir a equipe que estava deixando o
governo com a equipe que estaria entrando no governo representada por
essas pessoas que compunham a equipe de transição, eu não tenho dúvidas
que teríamos problemas de omissão nas informações. (S2, 2018, grifo nosso)
Então, eu vejo que realmente a continuidade como já mencionado, pra gente
não ter nenhum tipo de interrupção ou de serviço, ou surpresas, acho
que a palavra boa também, quem está entrando ter uma surpres a porque ele
imaginava de um jeito e de repente estar não daquele jeito e ser uma outra
fotografia, então eu acho que é importante a transição, muito importante. (S3,
2018, grifo nosso)
Muito importante. Porque o problema é o seguinte, quem ganha ou perde com
isso é a cidade então, o Prefeito que tá saindo ele tem que ter a consciência
que quanto mais dados ele passar, mais correto, a nova administração tem
condições de ganhar mais tempo de fazer as coisas mais certas e quem
acaba sendo beneficiado com isso ou prejudicado é a cidade. (S4, 2018)
Olha, acho que não só valido como necessário né . Porque eu acho que eu
diria assim ó: poxa uma questão dessa a cada quatro anos parece que muda
né. Então, eu acho que o que falta muito no país, não é em São Carlos só,
isso é opinião minha, é uma questão de continuidade das políticas
públicas. Evidentemente que o governo que entra diferente do anterior, ele
quer mostrar sua marca, mas tem aquela questão de você assim dar
continuidade a algumas questões básicas. Então isso é importante entender.
Eu acho que essa transição ela serve, acho que grande parte, para mostrar
o que que vem andando, o que que vem caminhando, quais são os pontos
positivos daquilo que vem vindo. Se se entender que existem pontos positivos
em projetos que vem sendo executados, eu acho que eles devem ser
aprimorados, continuados para que se tenha uma continuidade na gestão
pública. O grande problema é esse. (S7, 2018, grifo nosso)
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Muito válido, claro, quem entra tem que conhecer aonde vai pisar, eu acho
importantíssimo. (S8, 2018)

Nessa questão, a relevância e validade da TG foi unânime entre os
participantes, foi salientado o quanto o processo não é apenas oportuno como
também necessário, não se restringindo ao nível local e sim a todas as entidades da
federação.
Um dos respondentes mencionou o caso paradigmático da transição federal de
2002 - que nos debruçamos nessa dissertação – e uma constante nas respostas foi o
desejo pela continuidade, que também tratamos como base teórica relevante para
compreensão do processo, mesmo que não tenhamos orientado o estudo para essa
questão, e nenhuma pergunta do roteiro semiestruturado sequer mencionasse a
palavra continuidade ou descontinuidade, a relação entre TG e continuidade
administrativa (SPINK, 1987; NOGUEIRA, 2006) mostrou conexões claras a partir dos
entrevistados.
Uma outra questão tratada com os entrevistados foi como estes percebiam os
acertos da CTG, pela subcategoria Pontos Fortes, onde foram induzidos a expor sua
opinião, como demonstrado abaixo:
Acho que foi importante porque todas as reuniões participaram
servidores de carreira, o Governo estava chegando conhecia os
servidores. [...] Eu acho que o ponto positivo é você mostrar, dar um
diagnóstico pro próximo prefeito, isso foi importante né, olha tá aqui, a
situação é essa. E o prefeito poder traçar já em pouco tempo, um as
estratégias porque a gente mostrou de fato qual era a real situação do
município. (S1, 2018, grifo nosso)
Olha, eu gostei muito da atitude do prefeito que saiu de não colocar
nenhum tipo de barreira [...] e eu percebi muito que na transição o governo
que estava saindo, ele não mediu esforços de passar as informações
solicitadas e necessárias para que o novo gestor pudesse dar continuidade.
Acho que foi um ponto positivo. (S3, 2018, grifo nosso)
Acho que o importante é o seguinte de uma forma de outra nós conseguimos
arrumar os dados para tocar os serviços. (S4, 2018)
Olha eu me lembro que a contribuição, um envolvimento, despojamento
do outro lado [membros da administração], são pontos de destaque que
merecem elogios, porque em momento algum eles omitiram quaisquer
informações, tudo que foi pedido eles entregaram [...] Tem um ponto positivo
ao final de todo o trabalho hercúleo trabalho, elaborasse um relatório, relatório
que se entende seja radiografia de pelo menos uma base, que foi entregue
ao Airton, foram os pontos positivos. (S5, 2018, grifo nosso)
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Essa subcategoria levantou elementos de sucesso da CTG segundo
participantes da CTG entrevistados. Um dos pontos levantados foi a aclimação entre
nova gestão e o funcionalismo público, iniciada pelas atividades da comissão.
Mesmo sob forte rivalidade político-eleitoral, a posição favorável do prefeito
Paulo Altomani em relação ao processo foi mencionada positivamente, como fator que
colaborou para as atividades da CTG, principalmente por não impor resistências.
Também foi elogiada a postura dos membros da CTG que representavam a
administração, mesmo em face de restrições de tempo, juntamente com os demais
membros da comissão, desenvolveram um diagnóstico situacional amplo da
prefeitura. A percepção do processo como cordial e relativamente bem-sucedido,
inclusive se desdobra no fato de que a maioria dos entrevistados declarou que
participaria novamente de uma transição de governo.
Por fim, a última subcategoria trata dos elementos que na visão dos
respondentes poderiam ser melhorados, assim como sugestões

para

sua

reformulação, agrupados na subcategoria Propostas de Melhoria, em que suas
respostas são verificadas abaixo:

Acho que até precisava ter mais tempo pra isso, acho que o tempo é muito
curto. [...] talvez tenha que se preparar já no último ano, preparar essa
documentação, disponibilizar esses relatórios, já começar a publicar no Diário
Oficial, os relatórios, já deixar isso pronto, independente se o prefeito for
reeleito ou não, a sociedade tem que ter esse diagnóstico, que estar
aberto pra todo mundo ver o que está acontecendo. [...]. Mais tempo e
mais gente envolvida, a sociedade civil, pessoas OAB, CRC, sociedade civil
participando disso também [...]. (S1, 2018, grifo nosso)
Entendo que, pode ter sido uma deficiência sim, porque a comissão de
transição ela se pautou em reuniões fechadas no paço municipal para
analisar aqueles relatórios apresentado pela comissão, pelos representantes
do prefeito anterior, então na minha avaliação essa equipe de transição
precisaria sim de visitas [técnicas]. (S2, 2018, grifo nosso)
[...] ela é muito técnica e acho que poderia ter alguma coisa mais sucinta,
alguma coisa mais gerencial, porque ela é muito detalhada e esquece um
pouco a parte gerencial. Dá uma planilha lá de 200 folhas, não significa muito,
agora dá uma tabelinha, um gráfico falando a dívida era tanto e hoje a dívida
é tanto, talvez fica mais fácil de ver né. (S3, 2018, grifo nosso)
Deveria existir também por lei um comprometimento do prefeito que assumiu
de pelo menos ler o relatório de transição para que não seja um trabalho
perdido. (S5, 2018)
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Eu entendo que a lei ela deva ser mudada, alterada, no sentido de ampliar
essa prospecção, facilitar essa prospecção, tá certo, aquele que vencer a
eleição ele já mostra o projeto que tem na transição, quando ele já tem uma
equipe definida. (S6, 2018, grifo nosso)
[...] você fica dependendo do que a outra parte pergunta, quando na
realidade eu acho que já devia ter um núcleo pronto, legal, normativa,
entendeu em cima daquilo como eu falei a parte entrante tem toda a liberdade
de acrescentar outras coisas, mas a parte que tá lá, no momento, já teria que
deixar pronto isso daí entendeu, que tá ali no decreto que regulamentou uma
lei, essa é minha opinião. (S8, 2018, grifo nosso)

Não é nosso objetivo aqui desenvolver um “manual de receitas para uma boa
transição”, até porque já existem uma série de publicações técnicas que
competentemente desenvolveram essas sugestões. Atentos às limitações desse
trabalho já descritos anteriormente, aqui buscamos discutir esses problemas a partir
da visão dos participantes do caso estudado .
Sobre a disponibilidade de dados e informações, um dos respondentes alertou
para necessidade de se consolidar o grande número de dados existentes e produzidos
diariamente pela administração municipal. Outro ponto aventado foi uma participação
ativa do prefeito eleito e de sua futura equipe de secretários, para aumentar o
aproveitamento das atividades da TG.
E uma das primeiras questões aventadas foi o tempo, sem dúvida os poucos
meses (2 a 3 meses dependendo do contexto) em que se geralmente conduz a
transição de governo são escassos visto a necessidade de compreensão da situação
político-administrativa da prefeitura.
Essa questão se relaciona com outra proposta de melhoria, que se baseia na
execução de atividades relacionadas à TG antes da eleição, e que permitam a
consolidação de uma diversidade de dados e informações também anteriormente
definidos para este fim. Assim como a previsão de visitas técnicas à estabelecimentos
públicos e aos almoxarifados, não se pautando apenas por relatórios e planilhas, e
também podendo executar uma verificação in loco das informações recebidas,
ampliando sua percepção. Recomendação também encontrada por Pereira (2018).
A participação da sociedade civil foi mencionada por um dos respondentes, a
questão da participação social não foi explorada por essa pesquisa em relação à TG,
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contudo, verifica-se que os processos de TG são comumente são fechados à
participação social assim como pouco transparentes, consta mencionar a dificuldade
de encontrar os relatórios de transição e as atas das reuniões.
Com essas quatro categorias e suas respectivas subcategorias, buscamos
descrever e analisar o caso da transição de governo em São Carlos no ano de 2016,
respondendo à pergunta de pesquisa e explorando como esse fenômeno ocorreu a
partir dos dados coletados.
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4.2. O Caso de Araraquara – Histórico e Contexto Político

Abaixo buscamos delinear um conciso histórico 37 e contexto político acerca
do município de Araraquara, recordando que no capítulo introdutório já iniciamos o
desenvolvimento de um perfil socioeconômico de ambas cidades analisadas.
Mais uma vez, se faz oportuno elencar o pleito eleitoral do ano 2000, visto que
de acordo com uma resposta à um pedido de informação da própria prefeitura aponta
para essa data como início das atividades de TG no município:
A transição de governo, no município de Araraquara, quando ocorre é feita
em comum acordo entre o prefeito eleito e o que está deixando o cargo.
Historicamente nos últimos 20 anos, a transição no município tem acontecido
de forma cordial, por exemplo, o processo de transição entre os governos de
2000 para 2001, 2008 para 2009 e recentemente de 2016 para 2017
(Resposta por e-mail da Prefeitura de Araraquara, 2018).

Naquele ano de 2000, o vencedor do pleito eleitoral foi o então vereador no
segundo mandato, Edinho Silva (PT), período onde podemos atribuir uma embrionária
experiência de TG no município caracterizada pela informalidade, e segundo
apuramos, se resumiu numa conversa entre os dois prefeitos (atual e eleito) onde
foram repassadas verbalmente algumas poucas informações em uma única reunião
ocorrida dias antes da posse. O petista conquistou sua reeleição em 2004. A
discricionariedade, ou seja, a não sujeição a uma legislação específica que institui e
organiza o processo, vai caracterizar o fenômeno na cidade até o ano de 2018, quando
foi aprovada a lei de transição no município.

Tabela 10 - Resultado das Eleições Municipais em Araraquara no ano de 2000

Candidato
Edson Antônio da Silva
Marcelo Fortes Barbieri
Roberto Massafera
Antonio Clovis Pinto Ferraz
Daury Amadeu Speranza

Partido
PT
PMDB
PPS
PSDB
PHS

Votos Válidos
35.355
26.010
19.804
14.330
898

Fonte: TSE – Tribunal Superior Eleitoral

Posteriormente, no ano de 2008, enfrentando Edna Martins, candidata do PT à

37

Para acessar a lista dos prefeitos de Araraquara desde 2000, ver Apêndice J.
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época e Waldemar de Santi (PP), Marcelo Barbieri (PMDB) vence as eleições de 2008
e nesse contexto tem continuidade as experiências discricionárias de TG no
município, ainda de maneira informal. Pelo que apuramos foram realizados relatórios
por secretarias e estes foram entregues à nova gestão, sem que houvesse a
nomeação de uma comissão de transição.
O peemedebista concorre à reeleição no ano de 2012, e junto ao candidato à
vice-prefeito Antônio Clovis Pinto Ferraz (Coca Ferraz), conquista mais um mandato
à frente do executivo municipal araraquarense. Consta mencionar que neste ínterim,
Edinho Silva foi eleito presidente estadual do Partido dos Trabalhadores em 2007, em
2010 o petista se elegeu como deputado estadual e em 2014 foi tesoureiro da
campanha presidencial de Dilma Rousseff, em março de 2015 assumiu a função de
ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
No ano de 2016, o pleito eleitoral diretamente relacionado com o fenômeno
estudado foi decidido novamente entre os atores tradicionais da política local. Pela 3ª
vez, o ex-prefeito Edinho vence as eleições municipais, tendo como principal
adversária Edna Martins, agora no PSDB e que tinha Coca Ferraz como candidato a
vice. O candidato governista foi o ex-vereador Aluísio Braz (Boi). Marcelo Barbieri, no
segundo mandato consecutivo, estava impedido de concorrer nas eleições
majoritárias por força da legislação. E como houve uma mudança do grupo político no
comando do município, podemos classificar o caso como uma transição com “T”
maiúsculo (SAVOIE, 1993 apud SPICER e GRAHAMS, 2016).
Tabela 11 - Resultado das Eleições Municipais de 2016 em Araraquara

Candidato
Edson Antônio Edinho da Silva
Edna Sandra Martins
Aluísio Augusto Braz
Orlando Mengatti Filho
Celio Peliciari de Paula Junior
João Siqueira de Farias

Partido
PT
PSDB
PMDB
PSB
PSOL
PRB

Votos
41.220
28.595
12.417
8.431
5.517
2.648

%
41,71
28,93
12,46
8,53
5,58
2,68

Fonte: TSE – Tribunal Superior Eleitoral

Consta atualizar que após a derrota eleitoral, dois políticos araraquarenses se
tornaram secretários do prefeito eleito em São Carlos, Coca Ferraz, que foi nomeado
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coordenador da CTG de Araraquara se tornou secretário de transporte e trânsito e
Nino Mengatti (Orlando Mengatti Filho) tornou-se secretário de educação.
Naquela ocasião, a CTG do município foi oficializada por meio da Portaria n°
24.503 de 17 de outubro de 2016, nomeando 20 membros, 10 representantes do
prefeito eleito e 10 representantes da administração. A portaria também determinou o
prazo de duração e as atividades da comissão. Desta forma, mesmo sem uma Lei
específica que institua o processo na cidade, com base em CRUZ (2013) refletindo
sobre os estudos do CEPAM (2011), Araraquara também faria parte da minoria dos
municípios paulistas que possuem instrumento de transição.
Após 18 anos, o município passa a regulamentar a TG com alteração na LOM
foi realizada por meio da Emenda Organizacional nº 46 38, de 07 de agosto de 2018 e
pela Lei Ordinária de 10 de setembro de do mesmo ano “define regras para o
procedimento de transição de governo no município de Araraquara”, mesmo que
formalmente as proposições constam como iniciativa do poder Executivo, estas foram
sugeridas pela vereadora Thainara Faria (PT).

4.2.1. O Caso de Araraquara – Descrição e Análise

Abaixo faremos a descrição e análise do segundo caso estudado, baseado em
categorias elencadas que buscam dar maior coesão aos dados coletados pelas
entrevistas e orientados dentro de uma narrativa cronológica, aqui iremos apresentar
e interpretar os fatos relacionados com a TG em Araraquara no ano de 2016.
Nas eleições municipais de 2016, os eleitores de Araraquara elegeram
novamente o cientista social Edinho Silva (PT) como prefeito, com somente 91 dias
para assumir a gestão pelo quadriênio 2017-2020, numa disputa também fortemente
marcada por forte acirramento político e ataques pessoais feitos publicamente,
EC nº 46/2018. “Acrescenta o inciso XLI ao art. 112 da Lei Orgânica do Município, de modo a incluir
nas atribuições do Prefeito a obrigação de instituir o procedimento de transição de governo findas as
eleições municipais, com a finalidade de coordenar e acompanhar os trabalhos relacionados à
transferência administrativa para a gestão eleita”. Disponível em: <http://www.camaraarq.sp.gov.br/Siave/Documentos/Documento/ 197731>. Acesso em 15/12/2018.
38
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cenário corriqueiro das eleições municipais.
O prefeito eleito sucedeu a Marcelo Barbieri (PMDB), que não podia concorrer
ao cargo por estar no segundo mandato. Consta mencionar que é a terceira vez que
Edinho Silva assume a prefeitura da cidade.
Desta forma, 15 dias após o resultado eleitoral foi publicada a instituição da
“Equipe de Transição de Governo” pela portaria nº 24.503 de 17 de outubro de 2016,
sem que houvesse até naquele momento nenhuma lei que organizasse o processo no
nível municipal.
Assim como no primeiro caso analisado, utilizaremos as mesmas categorias
em função das entrevistas terem sido realizadas a partir do mesmo roteiro, contudo,
isso não necessariamente conduz a resultados semelhantes como veremos abaixo.

4.2.1.1.

Para

tratar

Aspectos Organizacionais

da

categoria

“Aspectos

Organizacionais”,

utilizamos

8

subcategorias (Composição da Comissão; Critérios para seleção da CTG; Dinâmica
de Trabalho; Frequência e Duração; Temas abordados; Resistências, Interrupções e
Clima de Trabalho; Infraestrutura e Remuneração) para descrever e analisar os
principais aspectos dos trabalhos realizados pela comissão, assim como sua
composição.
Em relação à subcategoria Composição da Comissão, coletamos informações
acerca dos atores envolvidos no processo por meio das entrevistas, para além
daquelas pessoas indicadas no decreto municipal, buscando sua confirmação e
ampliação acerca de seu entendimento.
A portaria nº 24.503 nomeia os 20 membros da CTG, de forma paritária e
espelhada, 10 representantes da administração municipal e 10 indicados pelo governo
eleito, obviamente o processo não se resume somente a essas pessoas, contudo, não
se pode desconsiderar a importância desses nomes na realização da TG. São eles:
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Tabela 12 - Membros da CTG indicado pela Administração

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Representante
Antônio Clóvis Pinto Ferraz
Roberto Pereira
Delorges Mano
Alexandre Alberto Scabello Volpe
Valter Ricardo Léo Rozatto
Abelardo Ferrarezi de Andrade
Arary Aparecida Ferreira
André Guedes Beraldo
Fernando César Câmara
Guilherme Ferreira Soares

Secretaria(s)/Autarquias
Vice-Prefeito
Fazenda
Negócios Jurídicos e Administração
Esportes e Lazer
Obras e Serviços públicos
Saúde
Educação
Governo
Direitos Humanos e Participação Popular
Departamento Autônomo de Água e Esgoto

Fonte: Portaria municipal nº 24.503, de 17 de outubro de 2016
Tabela 13 - Membros indicados para CTG pelo Governo eleito

Nº

Representante

1

Damiano Barbiero Neto

2

Donizete Simioni

3
4
5

Clélia Mara dos Santos
Eliana Aparecida Mori Honain
Marcos Robison Isidoro da Silva

6

Manoel de Araújo Sobrinho

7
8
9
10

Wellington Cyro de Almeida Leite
Everson Miguel Inforsato
Sinval Alan Ferreira Silva
José Braz Scognamiglio

Secretaria(s)/Autarquias
Vice-Prefeito e
Trabalho e Desenvolvimento Econômico
Gestão e Finanças
(fusão de Fazenda, Administração e Governo)
Educação
Saúde
Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Morada do Sol Turismo, Eventos e
Participações S/A
Departamento Autônomo de Água e Esgoto
Esportes e Lazer
Chefe de Gabinete
Departamento Autônomo de Água e Esgoto

Fonte: Portaria municipal nº 24.503, de 17 de outubro de 2016

Esse tipo de composição vai ao encontro com os apontamentos do CEPAM
(2011) e Cruz (2013), ao tratar dos staffs mistos nas comissões, entretanto, neste caso
um outro critério aparece, que é a busca de pares (um membro da administração e
outro do governo eleito) em cada área de interesse da comissão. Além disso,
destacamos a existência de um perfil diversificado quando comparado com aquele
descrito pelo CEPAM (2011) e Cruz (2013), onde representantes se concentravam na
área financeira e chefia de gabinete.
É válido mencionar que a portaria define oficialmente dois coordenadores para
o processo, sendo indicados os respectivos vice-prefeitos para coordenação, o
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professor universitário Antônio Clóvis Pinto Ferraz (administração atual) e o
empresário Damiano Barbiero Neto (governo eleito), esse papel de centralização
também foi verificado por Pereira (2018). Como os prefeitos não participavam
diretamente das atividades da CTG, estes interagiam com a comissão a partir desses
coordenadores e de outros membros da comissão. De acordo com o entrevistado A2:
Eles estavam por dentro de tudo que tava acontecendo. Eles não
conseguiam estar presentes lá nas reuniões, mas eles falavam por
telefone com o Donizete. O Edinho falava muito com o Donizete, com o
Damiano. E o Barbieri também, com o Coca. Então, assim, eles estavam por
dentro de tudo. Mesmo eles não estando lá na hora. (A2, 2018, grifo nosso)

Em relação ao perfil dos membros da CTG, a maioria dos nomes indicados pela
administração eram secretários municipais. Por parte do prefeito eleito, uma
significativa parte dos membros se tornariam secretários a partir de 1º de janeiro. Isso
não pode nos levar a uma equivocada compreensão que os servidores não
participaram do processo, como podemos verificar:
Só os secretários, na verdade. [...] Mas na época não teve envolvimento
direto, entendeu? Que nem eu falei pra você, eles buscavam, levantavam os
documentos e davam secretários e os secretários levavam, né, até eles lá no
CEAR [Centro de Eventos de Araraquara e Região]. Não tinha nada
diretamente com o servidor. (A2, 2018, grifo nosso)

Quanto à subcategoria Critérios de Seleção para a CTG, exploramos quais
foram as motivações para indicação dos membros da comissão, com base nas
narrativas dos participantes da TG, encontrando justificativas de natureza política e
técnica. Segundo A3:
Basicamente eu acho, acho mesmo né, porque quem tem certeza sobre
processo é o próprio prefeito, se deveu a experiencia de cada um nas áreas
que demandaria um olhar atento do processo de transição. [...] Parte
significativa da comissão participou do processo de construção do
plano de governo e participou ativamente da campanha e isso me parece
um diferencial bastante interessante porque nós já tínhamos muitos dados
acumulados sobre a prefeitura e a cidade [...] (A3, 2018, grifo nosso)
Com exceção do vice-prefeito que era o Damiano que foi uma composição
política ali né, sobre partido essa coisa que tem um viés mais político, a
composição eu acho que ela foi técnica na parte do governo que assumiu
e também ficou técnica na parte do governo que estava entregando
administração para poder ter o mesmo nível de conversação, eu acredito
que a da parte do governo novo eles já eram pessoas que tinham trabalhado
na prefeitura porque a nossa administração assumiu a prefeitura desse
governo que entrou agora, então eles já tinham passado duas gestões na
prefeitura e iriam retomar agora, e a gente conhecia essas pessoas em
função disso, até porque eles tinham atuação na câmara , um vereador ou
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outro e daí a gente já sabia quem eram as pessoas, então foi um facilitador
porque a gente teve uma boa relação de troca de informação, esse tipo
de coisa. (A4, 2018, grifo nosso)

Um ponto interessante que surgiu foi em função de que vários membros da
CTG se tornaram secretários ou membros do 1º escalão do governo a partir da posse,
e indagados sobre se a composição possuía alguma relação com a formação do
governo, segundo A8:
Tinha, sempre tem, não adianta falar que não tem. Quando você nomeia uma
comissão de transição, não adianta negar, você já está desenhando o seu
governo, raramente isso não acontece. (A8, 2018)

Desta forma, podemos interpretar que critérios de natureza técnica como
experiência profissional e formação foram relevantes para a nomeação, assim como
critérios de natureza política, como a vinculação político-partidária, que se manifestou
inclusive na participação de alguns membros no desenho do plano de governo e
militância durante a campanha eleitoral. Esses resultados coincidem com o estudo de
Pereira (2018), ao tratar de um perfil híbrido dos membros da comissão, que também
participaram no plano de governo e compuseram a gestão.
Essas características de composição de equipe da CTG, sobretudo do governo
eleito, apresentam contrastes interessantes acerca com o modelo canadense, em que
as equipes de transição e campanha são distintas uma da outra (ZUSSMANN, 2013).
No que diz respeito à subcategoria Dinâmica de Trabalho, exploramos aspectos
gerais de como a rotina de trabalho da CTG ocorreu, investigando aspectos
organizacionais e operacionais. Segundo os entrevistados:
Todo mundo que compôs a transição do governo eleito tinha essa tarefa de
trabalhar e depois ajudar na redação final do documento de transição. Com
todos esses dados, primeiro houveram várias agendas conjuntas se
envolvendo o governo eleito e o governo que estava , que iríamos
suceder, também reuniões setorizadas para que pudéssemos entender e
também relatórios financeiros, de execução de atividades, essas questões
todas estavam presentes. (A3, 2018, grifo nosso)
A equipe funcionava da seguinte forma, uma equipe cuidava da parte...nós
dividimos mais ou menos por secretaria né, as pessoas envolvidas
conversavam com o governo anterior da secretaria e aonde fomos juntando
toda a questão documental com a questão da atualidade que est ava nesse
processo de transição. (A1, 2018, grifo nosso)
Então, mas eu acho melhor você pegar por área, você consegue fazer o
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diagnóstico de forma mais efetiva né, então eu, optei claro, algumas áreas
você aglutina, mas eu optei por fazer por área. (A8, 2018, grifo nosso)
Nós estipulamos assim, foi feito uma primeira reunião de apresentação e
de metodologia de trabalho como que a gente iria adotar, então é assim
depois dessa reunião foram feitas cinco outras reuniões centrais com
todo mundo junto e um local apropriado para se discutir das coisas. Fora
dessas cinco reuniões principais você tinha as reuniões setoriais, porque
nós dividimos os grupos entre as principais secretarias então tinha um par
que é do lado de lá, do governo novo, e um par que era do governo atual.
E aí esses faziam reuniões bem setoriais e nessas reuniões que estaria todo
o núcleo da transição aí você tinha uma reunião geral. [...] A troca de relatório,
a troca de informação, documentos via de regra era feita formal com
protocolo, etc. Mas também houve muita troca de e -mail, a comunicação
foi bem liberal depois dessa primeira reunião a gente estipulou que pode
abrir a gaveta que não tem nenhum problema, na minha visão foi nesse
sentido, algum e-mail lógico que trocou, enfim muita informação por telefone
o tempo todo, então foi uma carga bem assim, se você tinha uma carga de
trabalho que era pesada dentro da Prefeitura [...], passou a ser maior
ainda em função, é telefonema, pesquisa tem que ser feita, a resposta. (A4,
2018, grifo nosso)
[...] só não iam o Prefeito, né, nem o Edinho, que ia entrar, nem o Marcelo,
mas estavam os vices, estavam lá, o Coca ia sempre… Ele ficava bem pouco,
né, mas sempre deixava lá alguém representando. Mas sempre iam todos.
[...] essas reuniões que aconteciam uma vez por semana a gente já tirava
um cronograma de como ia ser os próximos dias, né? ‘Ó, assim, assim,
assado’ Se surgia alguma coisa de última hora... E uma coisa bem bacana
também é que todos eles, da equipe de transição do Marcelo, me pass aram
os contatos particulares. Se envolveram pessoalmente. Todos eles me
deram o celular, pessoal nosso também passou o celular para todos
eles. (A2, 2018, grifo nosso)

Desta forma, com as descrições cedidas pelos respondentes podemos verificar
que a estrutura da comissão foi organizada de maneira temática/departamentalizada,
e as atividades se davam de maneira pouco centralizada, ou seja, não restrita às
reuniões conjuntas da comissão. Em que pese haver uma reunião de toda a comissão
semanalmente, as atividades da CTG também ocorriam de maneira paralela entre os
pares do mesmo tema.
Assim sendo, esse processo possuía uma estrutura fixa da CTG no centro de
eventos, onde ocorriam semanalmente as reuniões de toda comissão e também
estava a estrutura de pessoal que colaborava para secretariar o processo, duas
pessoas responsáveis por compilar e dar coesão para a intensa e volumosa transação
de dados e informações, orientados para construção do relatório final.
Entretanto, além dessa estrutura mencionada, considerável parte

das

atividades da CTG ocorriam paralelamente com maior frequência entre os pares de
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determinado tema, em que estes se reuniam com os secretários da administração que
estava saindo, geralmente na sede das secretarias, coletando dados e informações
acerca daquela pasta/setor.
Mesmo sob dinâmicas de organização mais estruturadas, o processo também
possui traços característicos como os descritos por Pereira (2018), em que os
processos de TG não possuem uma metodologia de trabalho pré-definida,
caracterizando-se pela incrementalidade e também pela relativa reatividade por parte
da administração.
De acordo com os entrevistados e o relatório de transição, pode-se dizer que
em respeito à subcategoria frequência e duração das atividades, que a CTG como um
todo se reuniu em 5 oportunidades, semanalmente num primeiro período, nas quintasfeiras no período da manhã, iniciando as atividades em torno das 09 horas, e com
atividades que iam até às 13 horas do período vespertino. Posteriormente essas
reuniões ficaram mais espaçadas entre si. Segundo o Relatório de Transição:
Foram realizadas várias reuniões internas entre os membros da Equipe de
Transição que representa o Prefeito Eleito e futuros Secretários e Adjuntos e
outros futuros dirigentes, bem como 05 reuniões formais, com todos os
membros das Equipes de Transição do governo atual e futuro[...]. (Relatório
de Transição de Administração Municipal, 2018)

Sobre a frequência dessas reuniões e sua duração, podemos verificar os
depoimentos abaixo:
Entre os dois, o governo que assumiu e o governo que estava deixando a
administração, se não me falha a memória num período era semanal e depois
ficou acredito que a cada 10 dias, 15 dias, porque nós estamos fazendo
reuniões setoriais, e nós fizemos muitas reuniões setoriais com cada
secretaria. Foram quase 10. Sentei em diferentes momentos com a
equipe que estava na frente da Secretaria [...].Então ambas as partes, a
gente tinha semanalmente e depois quinzenalmente , porque a gente
passou a fazer conversas com a Saúde, com a Educação, com Transporte,
com a equipe de Desenvolvimento Urbano, Assistente Social.
Então
evidentemente que não dava para fazer semanalmente, porque já estamos já
no processo de coleta de informações e de diálogo sobre projetos em
execução de cada uma das áreas. (A3, 2018, grifo nosso)
A frequência era praticamente diária de reunião, com exceção dessas
cinco principais que eram mais pontuais, praticamente cada duas
semanas, ele teve praticamente dois meses para fazer né, então era isso.
(A4, 2018, grifo nosso)
A gente tinha reunião semanal, se não me engano, era toda quinta-feira na
parte da manhã, que aí iam todos os membros da comissão - do governo
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atual e do governo que ia entrar. [...] mas a gente já deixou fixa, era toda
quinta-feira, começava às 9 horas e ia até uma hora da tarde . (A2, 2018,
grifo nosso)

Mesmo com o apoio da prefeitura de Araraquara para essa investigação, não
foi possível ter acesso às atas das cinco reuniões formais com todos os membros da
CTG, comprometendo a descrição desses fatos. Em relação ao início e fim do
processo de TG, do ponto de vista formal, segundo o relatório de transição temos que:
[...] os trabalhos da Comissão de Transição tiveram início efetivamente em
03 de novembro de 2016, quando tivemos a oportunidade de entregar, por
meio do ofício requisitório nº 001/2016, as primeiras informações à
Administração Eleita. (Relatório de Transição de Administração Municipal,
2018)

Consta mencionar, que também a partir do relatório, consta que este foi lido,
entregue e aprovado no dia 28 de dezembro de 2016, há três dias da posse. Desta
forma, é possível delinear as principais datas acerca das atividades da CTG.

Figura 21 - Cronologia formal das atividades formais da TG em Araraquara

02/10/2016
Primeiro
Turno das
Eleições

17/10/2016
Portaria nº
24.503,
institui a
Equipe de
Transição de
Governo

03/11/2016
Primeira
Reunião
Geral da CTG

De 03/11 a
15/12/2016
Reuniões
gerais e
temáticas da
comissão de
transição

28/12/2016
Aprovação do
Relatório de
Transição e
fim das
atividades
formais da
CTG.

Fonte: Elaboração própria.

Contudo, é válido alertar que as atividades relacionadas com a TG não são
circunscritas a essas datas, sendo possível verificar a ocorrência de atividades
relacionas antes e depois das datas mencionadas, uma ponte com as fases préeleitorais e pós-eleitorais delineadas por Zussmann (2013).
Em relação à subcategoria Temas Abordados, pesquisamos quais foram os
assuntos tratados, como foram subdivididos e inclusive as questões que porventura
ficaram de fora da discussão da CTG. Quando indagados sobre quais temas foram
tratados pela comissão e se houve alguma priorização, contestaram da seguinte
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maneira:
É claro que as principais secretarias, sem prejuízo de demérito das outras,
mas obvio que você tem na administração tem uma estrutural pra composição
de recurso, pra composição de servidores, trabalhadores envolvidos tem
algumas Secretarias que tem peso. Saúde e Educação tem obviamente
muito peso pela importância que tem socialmente, pela importância que tem
para dentro de qualquer administração, elas respondem pelo principal
orçamento é disponibilizado nas administrações municipais, respondem
pelo maior contingente de trabalhadores obviamente então tem peso, então,
essas obviamente mereceram. E também a Secretaria de Administração e
Fazenda pela importância que tem de concatenar as informações de
subsídios não só financeiros, mas administrativo, da saúde, administrativo e
financeiro, dos principais problemas, das principais dificuldades, tem ou não
tem resto a pagar, qual o patamar desse resto, quanto isso influencia ou não
no orçamento vigente, se tem ou não consonância cada um deles com PPA
que foi e que nós estamos a cumprir no último momento, comprometimento
da Receita no período. Então essas questões obviamente receberam uma
atenção fortíssima nossa. (A3, 2018), grifo nosso).
Pelo pouco tempo né, passou primeiro pelas prioritárias, depois foi na
sequência. (A1, 2018, grifo nosso)
Todas. Nomeamos gente que pudesse levantar informações de todas as
áreas. (A8, 2018)

Ainda sobre o mesmo tema, buscando verificar lacunas na resposta dos
entrevistados, questionamos se haveriam áreas com menor atenção durante a
transição, as respostas condizem com a pergunta anterior:
Eu diria que não, acho que a gente fez um trabalho bastante interessante
porque a gente ouviu todo mundo, não ficou nada de fora, então eu acho que
o depois para dentro do governo eleito acho que o nosso relatório produzido
foi bastante consistente porque ele apresentou um quadro bastante
interessante de qual era a situação de cada uma das áreas pertencentes à
administração municipal. Então eu diria que não, acho que a gente fez uma
abordagem interessante. (A3, 2018).
Olha, eu acredito que tá bem próximo ali, viu? Porque eu via muitos assuntos,
assim, apesar de não estar diretamente ligada, não saber todas as vezes que
eles se reuniam. Tinha uma boa porcentagem ali, acho que fica bem
equilibrado em relação a educação e saúde, mesmo sendo grande. Porque a
questão financeira é muito importante, né, para a gente poder saber como
que ia estar a prefeitura, como que ia pegar, o que que tinha de pendência.
(A2, 2016).

A partir dos depoimentos assim como das informações constantes no relatório
de transição, é possível apontar que a TG de Araraquara abarcou todas áreas de
atuação da prefeitura. Entretanto, é relevante destacar que transversalmente os
elementos econômico-financeiros, gerenciais em relação aos servidores, e relativos a
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contratos e convênios são temas recorrentes nas diferentes pastas.
Para refletir essa subcategoria, também é necessário considerar as
complexidades e responsabilidades de cada setor, seu respectivo orçamento, quadro
funcional e competências. Também foram abordadas as autarquias e fundações
municipais: DAAE (Departamento Autônomo de Água e Esgoto), FUNDESPORT,
FUNDART, Morada do Sol S/A.
A partir do que foi apresentado até aqui, podemos inferir que a CTG na cidade
foi abrangente em relação aos assuntos e secretarias abordadas, visto que mesmo
ocorrendo uma atenção em determinados aspectos, foi possível verificar grande
diversidade dos temas debatidos, considerando também sua relevância orçamentária
e de suas atribuições. Esse cenário diverge com os resultados da pesquisa do CEPAM
(2011) e analisados por Cruz (2013), um panorama mais restrito onde houve pequena
presença de áreas-fim como educação, saúde e assistência social.
Na subcategoria Resistências, Interrupções e Ambiente de Trabalho,
investigamos a ocorrência de interrupções, resistências e aspectos gerais do
ambiente de trabalho durante as atividades da transição de governo. Quando
indagados se houve algum tipo de obstáculo ou dificuldades para realização dos
trabalhos, assim como para descrever o clima da comissão, responderam o seguinte:

Não, acredito que não. Questão de desentendimento não. Teve algumas
questões que nós conversamos né, aí chegamos a uma conclusão final. Tudo
que nós pedimos praticamente foi nos foi passado né, alguma coisa que não
nos foi passado nós tentamos conversar com ele novamente, mas, em
decorrer do pouco tempo também, pode ser que ficaram algumas coisas sem
o nosso conhecimento. [...] e logicamente algumas né, com autorização
deles, essas pessoas também iriam nas secretarias existentes, conversar
sempre né com o secretário através dos que estavam nomeados na
comissão, nós nunca passamos a frente de ninguém. (A1, 2018, grifo
nosso).
Não, nenhum tipo. Começou, fluiu tranquilamente, a gente não teve nem
porque ter interrupção. [...] Foi assim... Foi muito bacana. Fluiu conforme
planejado. Eu acho que, pela percepção de todos, foi até melhor. A gente não
esperava que fosse, assim, dar tão certinho, né? Todas as reuniões
aconteceram, nenhuma teve que ser cancelada, quando adiou a gente teve
o consenso de todo mundo e já agendou uma nova data. [...] Que nem eu
falei, tanto um lado como o outro estavam totalmente abertos. [...] E era
assim: a gente, eu pedia num dia, no mesmo dia à tarde ou no máximo no dia
seguinte vinha tudo etiquetado, tudo no envelope, com um CDzinho. Se eu
tivesse alguma dúvida, eles passavam o telefone, o contato, ‘ó, você fala com
a fulana’, ‘você procura a ciclana’. Então, assim, nem de servidor, nem dos

139

governantes. Dos dois lados não teve resistência nenhuma. Foi, assim, foi
muito transparente e foi muito bacana essa troca. (A2, 2018, grifo nosso)
Não, foi contínuo. [...] Eu não diria a você que houveram da parte dos atores
que estavam envolvidos do governo que estava deixando a administraç ão
Municipal algum tipo de resistência em fornecer dados. Os dados que nós
pedimos eles efetivamente trouxeram as nossas mãos. Eu não vi acho
que nenhuma negativa, interrupções, ausência de diálogo. A gente pôde falar
bastante com cada uma das pessoas que estavam ali para nos fornecer
informações. (A3, 2018, grifo nosso)
Não, nenhum tipo de ocorrência que que exigiu algum tipo de parada. [...]
Não, do que eu tinha conhecimento eu não consigo enxergar nenhuma
resistência até porque antes dessa primeira reunião que eu comentei cada
secretário acionou suas principais lideranças e nós passamos a instrução do
seguinte ‘olha, nós vamos fazer a transição, no entanto eles não vão vir nos
setores’, eles não entraram dentro dos setores, foi só troca de
informação, com exceção na tesouraria da prefeitura nas duas últimas
semanas, se eu não me engano, eu liberei a entrada física das pessoas
lá porque é no setor que tinha um gargalo maior. Então a gente acabou
liberando esse acesso direto fora isso a regra é daqueles pedisse a
informação e a gente dava em uma dessas reuniões setoriais que eles tinham
acesso em contato com cada divisão efetivamente. (A4, 2018, grifo nosso)

A partir de uma posição majoritária dos depoimentos é possível verificar que
mesmo sob uma transição não regulamentada, e também após um pleito eleitoral
bastante acirrado, o processo de transição aconteceu sem interrupções ou
resistências, e não somente isso, houve uma percepção de que o “ambiente de
trabalho” foi cordial e prestativo, como se espera em transições maduras e
organizadas. Resultado esse que coaduna com os achados de Pereira (2018).
Contudo, um aspecto chama atenção no depoimento do respondente A4, que
ao comunicar os demais secretários da administração acerca da TG, ressaltou o
seguinte: “olha, nós vamos fazer a transição, no entanto eles não vão vir nos setores”
(A4, 2018). A sensibilidade com que se tratou a questão da presença dos membros
da comissão do prefeito eleito nas repartições públicas, como se estivessem
“invadindo um território”. Mesmo sob uma transição pacífica, elementos subjetivos de
um certo “patrimonialismo” são também verificados de maneiras sutis.
Em relação à subcategoria infraestrutura, exploramos quais foram os recursos
materiais fornecidos e utilizados para as atividades da CTG, e também a opinião dos
respondentes acerca de sua suficiência.
Conforme consta no relatório de transição e a partir dos depoimentos, foi cedida
e amplamente utilizada algumas salas do CEAR (Centro de Eventos de Araraquara e
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Região), pertencente à Morada do Sol S/A, que possuíam os recursos eletrônicos e
audiovisuais necessários para as atividades da CTG. Segundo os entrevistados:

Nós nos reunimos lá no CEAR, então nós tínhamos uma sala, com
telefone, com tudo essa estrutura da prefeitura . [...] então esse período
depois das eleições até dezembro praticamente é o que nós trabalhamos
dentro do CEAR. [...] Nós tínhamos uma base né, um QG né, que supriu
as necessidades, as reuniões e ram feitas lá, tanto da nossa equipe
como juntamente com a equipe deles, então acredito que essa
infraestrutura estava satisfatória. (A1, 2018, grifo nosso)
Era a sala que eu ficava, que era uma sala que nem essa aqui [...], tinha uma
mesinha ali no canto e uma mesinha de reuniões onde o pessoal do governo
do Edinho se reunia e, às vezes quando vinha um pessoal de fora, pouca
gente, se reunia ali também. Mas quando eram as reuniões com mais
pessoas, tanto aquela dos dois lados, mais pessoas de fora, era numa sala
de baixo que ficava no CEAR também. Ficava dentro do mesmo prédio, só
que ficava no andar de baixo, era uma sala maior, tinha datashow, projetor,
tudo certinho. Então foi tudo, um espaço lá bem bacana. (A2, 2018).
Nós tínhamos uma sala bastante bacana, foi boa, com telefone, o básico que
nós serviu de modo bastante bom porque lá fazíamos as todas as reuniões
com a equipe de transição e lá também as agendas envolvendo os
secretários que estavam até então equipe técnica de execução de
programas, projetos e ações governamentais, então QG da transição foi lá,
acho do que posso dizer da infraestrutura nada faltou, o que precisamos
estava posto. (A3, 2018, 2018)
Nos foi cedido uma sala bem grande no prédio do CEAR. Lá trabalhamos
tranquilamente, recebemos documentos, fizemos as reuniões, tinha uma sala
menor que era para reuniões menores né e para ficar todo sistemas de
computador, comunicação mais a sala de reuniões, é uma sala bem grande
que ficou à disposição para fazer as reuniões principais. (A7, 2018)

Mesmo sem uma Lei de Transição que estipulasse a obrigação da prefeitura
prover infraestrutura para as atividades da CTG, os entrevistados apontaram a cessão
de uma estrutura fixa, que foi amplamente utilizada durante o período da transição e
que foi entendida como adequada e satisfatória para as atividades desenvolvidas.
Consta mencionar, que inclusive na portaria que institui o processo, não consta
nenhuma menção a essa questão.
A ausência de previsão de infraestrutura foi um dos resultados encontrados
pelo CEPAM (2011) e Cruz (2013), e neste caso, essa estrutura teve uma
característica diferenciada, por ser fixa, onde foi possível montar um “QG – Quartel
General” nas próprias palavras dos respondentes ou um “escritório de transição” como
é realizado no governo federal, permitindo que um grande volume de atividades e
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reuniões seja realizado sem custos para a comissão do prefeito eleito.
Outra questão também relativa à infraestrutura foi pesquisada na subcategoria
de Remuneração, um tema delicado aos respondentes, e que a portaria municipal
veta em seu inciso terceiro, em que pese reconhecer as atividades como “relevantes
seletivos prestados”. Em acordo com os achados de CEPAM (2011) e Cruz (2013),
onde as legislações sobre transição não preveem dotação orçamentária para
financiamento das atividades da TG.
A partir das entrevistas ficou evidente que não houve nenhum tipo de
pagamento pelos trabalhos relativos às atividades da CTG. Buscamos coletar também
a opinião dos participantes sobre essa possibilidade:

Nenhuma. [...] essa questão de remuneração eu acho que não porque já faz
parte do governo, como ela não foi remunerada antes e os que estão saindo
também não foram remunerados, ou seja, estão fazendo o trabalho deles.
Acho que seria, não sei se é a palavra correta, mas é obrigação, acho que
nós fazemos parte do processo. (A1, 2018, grifo nosso)
Não. Não é mesmo. É muito complicado falar. Porque, assim, como as
pessoas que estão [...] Mas como as pessoas já estão, já estão envolvidas
ali, elas vão, provavelmente, quando você escolhe para transição, você
vai levar para trabalhar junto no governo. Eu não sei se teria exatamente
que ser remunerado esse período, né? Não sei. Não sei se eu consigo opinar
muito sobre isso. No meu ponto de vista eu acredito que não [...]. (A2, 2018,
grifo nosso)
Os membros da comissão não foram remunerados para participar do
processo de transição. [...] Não, no meu ponto de vista não. (A3, 2018)
Não, nenhum teve remuneração, pela prefeitura, porque os que estavam
administração porque já eram funcionário da prefeitura e os que vieram do
governo novo porque tinha uma expectativa de continuar na Prefeitura como
exercer um cargo de confiança do prefeito. [...] Olha eu acho que para você
ter pessoas de um nível bom, esse assunto é bem interessante, você
precisaria ver como remunerar esse pessoal, porque você tem o nível
de transição bom de uma forma que ao iniciar um novo governo você já
tem um nível que a máquina continua andando da mesma forma [..] então
quando você fala de fazer uma transição e você tem bons profissionais esses
profissionais são caros, no entanto, e na contramão do que nós estamos
falando eu acho que é vedado no poder público efetuar qualquer numeração
se a pessoa não tiver o vínculo com a prefeitura, então essas pessoas que
vieram do governo novo começar a trabalhar dia 3 de novembro e terminar
os trabalhos delas no final de dezembro sem remuneração então no primeiro
entendimento e eu acho errado deveria ter remuneração, mas num segundo
momento eu acho que é vedado a prefeitura a remunerar. [...] Acho que tem
que existir porque senão você não tem um nível bom de pessoas dentro de
um momento tão importante né, você imagina o seguinte tem que explicar
mostrar relatórios para pessoas que não sabe nem o que tá lendo você vai
ter esse problema que dei exemplo [...]. (A4, 2018, grifo nosso)
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Imagina. E também sou contra, não acho que tem quer ser remunerado não.
Não tem nem sentido porque né, não tem acho que nem respaldo legal para
isso né. (A7, 2018, grifo nosso)

Majoritariamente, os entrevistados se colocam enfaticamente contra qualquer
tipo de remuneração dos membros da comissão de transição, especificamente
daqueles indicados pelo prefeito eleito, até pela perspectiva de integrar o novo
governo. Contudo, existiu um respondente a favor da remuneração, e assim como
aqueles que são contrários, há dúvidas em relação à legalidade desse tipo de
financiamento das atividades da transição.
Quando as leis de transição vedam abertamente qualquer tipo de remuneração
e financiamento, sem dúvidas essa questão fica menos complexa, todavia, a
discussão sobre o financiamento das atividades da comissão foi encarada pelo
governo federal através da criação de cargos temporários e pela constituição estadual
mineira pela contratação de consultorias, portanto, a discussão sobre o financiamento
da TG se consolida como uma agenda em aberto.
Com esta última apresentação, encerramos as discussões que permeavam a
categoria Aspectos Organizacionais, procurando entender em alguma profundidade
como as atividades da CTG araraquarense se deram no de 2016, suas características
e também realizamos algumas análises sobre essas questões.

4.2.1.2.

Aspectos Normativo-Legais

Outro eixo importante de análise do caso foi conduzido pela categoria
Aspectos Normativo-Legais, que se utilizou de três subcategorias (Influência do
dispositivo legal, Visão sobre a regulamentação e Judicialização), e a partir delas
investigamos, a partir do depoimento dos entrevistados, como a existência
dispositivos legais influenciou o processo e eventuais casos de envolvimento do
judiciário.
A primeira subcategoria é Influência do Dispositivo Legal, onde indagamos os
respondentes a refletir como a ausência de uma lei específica ou a existência da
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portaria pode ter influenciado a transição de governo. Segundo os entrevistados:

Não, não afetou porque os dois tanto ex -prefeito e atual né, são pessoas
cordadas né, independente de serem rivais políticos né, até porque quando
a gente saiu né, a gente saiu para o outro, para ele entrar a gente deixou o
relatório né, não teve comissão de transição, não teve isso, teve vários
encontros do prefeito e alguns secretários vieram e procuraram, mas, nada
formal da mesma maneira com que foi agora, mas, foi entregue um relatório
para ele toda a situação né dos maiores problemas né que foi. Aí foi o início,
o embriãozinho de um processo de transição, mas foi um relatório tá . E
aí cada um fez um relatório de sua área, de todos os problemas, o que estava
previsto etc e tal. Logo aí, em seguida né, teve essa proposta de ter uma
comissão de transição.
[...] porque se o ex-prefeito não quisesse ele não era obrigado, não tinha a lei
né. Então isso é uma disponibilidade mesmo né, uma democracia reinante
né, apesar de ter perdido as eleições né, porque não era o candidato dele.
[...] Eu acho assim, de muita parte de uma generosidade né, democrático,
generosidade democrática do ex-prefeito né, abrir para essa transição né,
com quase dois meses de antecedência né para a assunção do novo
governo. (A7, 2018, grifo nosso)
Eu acho que não que tenha influenciado, no negativo, mas eu penso que
quando você institucionaliza estabelece melhor as regras né, isso é
melhor, eu gosto. Sempre acho que quando você institucionaliza, você tira da
subjetividade, está lá, está na lei, está na regra, portanto tá lá que jeito vai
ser, qual o prazo será, quando que você institui, eu prefiro que seja assim,
acho que é um avanço. (A8, 2018, grifo nosso)
Não, a ausência dessa lei não teve nenhuma influência, mesmo porque foi
estabelecido no pós-eleição pelo prefeito daquele momento que ele faria uma
transição leal e transparente para o bem do município né, mesmo que no
ambiente como eu falei anteriormente de politicamente adverso né [...] Eles
conversaram né, no pós-eleição conversaram e aí vida que segue. (A4,
2018, grifo nosso)
Acredito que sim né, hoje você tem uma portaria que praticamente, você tá
designando certas pessoas que se envolvem nesse processo. Então eu acho
que tem que existir realmente isso pelo menos isso, que é o caminho que
você vai fazer, é uma discussão entre pessoas né. A gente não tinha
liberdade de falar com uma outra pessoa sem falar com essa comissão né,
isso de ambas as partes. Eu acho assim se não tivesse o acordo entre os
dois, entre os dois prefeitos, eu acho que não tem como você conduzir
uma coisa dessas. (A1, 2018, grifo nosso)
Eu acho que isso acabou passando uma confiança a mais, né? Você
saber que a secretária [...] vai tratar com o futuro secretário [...] Eu acredito
que a portaria foi essencial para poder manter até uma organização, uma
ordem, para poder saber quem falou com quem. Eu acredito que sim. Meu
ponto de vista, sim. Acho que foi importante. (A2, 2018)
[...] Me parece super importante que você dê publicidade a esse processo,
é de tanto quem sai quanto quem entra estão dialogando sobre a situação do
município de Araraquara, é o elemento da transparência, como elemento da
transparência acho que é super importante. (A3, 2018)

144

A partir dessas respostas é possível verificar uma série de elementos
relacionados com a subcategoria assim como um pouco da trajetória histórica das
transições de governo em Araraquara. Em que pese que o questionamento fosse
sobre o instrumento normativo, o fator político foi constante nas respostas, visto que
houve um acordo entre os prefeitos para viabilizar a comissão de transição,
formalizada por meio de uma portaria.
Esse acordo também possui laços com a transição ocorrida em 2008, quando
o grupo que estava saindo do governo (eleito em 2016) facilitou um processo inicial
de TG para a administração sainte, nas palavras de A8 (2019): “[...] o embriãozinho
de um processo de transição”.
Ao tratar especificamente da relação entre a portaria e o processo, foram
mencionados aspectos como institucionalização, confiança, regras, transparência e
publicidade, que segundo os respondentes seriam atribuídos à existência de uma
norma que organizasse a TG, conforme sugerido por CEPAM (2012a) e em acordo
com os achados de Pereira (2018).
Mais uma vez, como no outro caso, o uso do termo institucionalização possui
relações com a definição de instituição pelos adeptos do institucionalismo histórico
(HALL e TAYLOR, 2003).
A segunda subcategoria busca levantar a opinião dos entrevistados e partícipes
do processo de TG acerca da existência e relevância de dispositivos normativos que
subsidiem o processo. Sobre a subcategoria Visão sobre a Regulamentação, segue
os depoimentos abaixo:

Olha, sinceramente, eu sou contrário a fazer Lei sobre isso, ter a lei você
demonstra uma imaturidade, assim no meu pensamento político, mas muito
mais assim digo de cunho de administrador público mesmo né, você não
precisa ter uma lei que vai engessar procedimentos que que você precisaria
botar num governo de transição que é um assunto tão delicado e responsável
né, então eu acho que você não precisaria, isso daí você demonstraria uma
imaturidade o que eu acho que aconteceu no processo de Araraquara que eu
vivenciei foi um processo maduro, um processo onde as pessoas mantiveram
um alto respeito recíproco né. (A4, 2018, grifo nosso)

Em uma posição isolada, o respondente A4 se posiciona de maneira crítica em
relação ao estabelecimento de normas e regras para a TG, na visão do entrevistado
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isso seria um sinal de imaturidade, além de engessar o processo. Abaixo iremos expor
as respostas que possuem um uma posição favorável ao estabelecimento de normas:

Eu acredito que sim, eu acho que isso iria só engrandecer o município né. [...]
acho que um amparo jurídico, um amparo legal, seria muito melhor para
essa equipe que for fazer a transição. (A1, 2018, grifo nosso)
Eu acho que sim. Que nem eu falei para você, muita gente não tem noção de
como funciona, né? De como importante a transição para os dois governos,
né? [...] Deveria ter o que pode, o que não pode, tudo certinho. Porque a
transição é muito importante. Tanto para quem sai quanto para quem entra,
ela facilita muito. (A2, 2018).
Acredito que é sempre oportuno né. [...] Então se você tem um elemento
normativo legal dizendo que essas coisas devam acontecer e qual é a forma
né, minimamente preceituado para que elas ocorram, é sempre importante.
(A3, 2018)
Acho que isso é muito importante, acho que você tem que ter uma lei que dê
esse resguardo né [...] Eu acho uma outra coisa, tem que ter transparência,
ninguém pode assumir uma cadeira sem saber do que se trata, porque é
muito sério, a gente tá aqui para responder e atender as demandas da
população. Então assim, um documento é fundamental, uma lei que rege.
Primeiro porque assim, pode ter muitas rixas políticas né, que isso não pode
estar acima né, do atendimento e do papel que cada um cumpre que é
atender a população. [...] E para dar maior transparência, eu acho que tudo
tem que ser muito transparente né, e eu acho que isso é um processo muito
novo no Brasil, que é um processo que vai demorar para se concretizar
com a eficácia e eficiência que a gente espera né, mas, é um aprendizado e
que tem que ser concretizado. (A7, 2018, grifo nosso)

Com base nesses depoimentos é perceptível verificar o apoio que uma
legislação sobre a TG possui, mais uma vez é relevante considerar essa inclinação
pela materialização do processo da TG dentro do contexto burocrático, evitando
grandes alterações em detrimento dos dessabores políticos, amparando os
participantes da comissão na execução de suas atividades e proporcionando mais
transparência à administração pública.
A terceira subcategoria judicialização, vai ao encontro com os conflitos na seara
da administração pública que por sua não resolução pelos métodos políticos e
administrativos, são deslocados para o poder judiciário. No caso da TG de Araraquara
todos os respondentes foram unânimes em negar enfaticamente a necessidade de se
recorrer ao judiciário para realizar quaisquer das atividades relacionadas à
transmissão do poder.
A categoria aspectos normativo-legais procurou explorar e discutir como as
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os regramentos existentes se relacionaram com o processo, também coletamos a
visão dos respondentes acerca da regulamentação e também sobre a eventual
necessidade de se recorrer ao judiciário para realização das atividades da TG.

4.2.1.3.

Dados, Informações e Transparência

A próxima categoria busca investigar aspectos acerca da qualidade dos dados
que foram repassados, seus prazos, completude e meios de transmissão. Além disso
pesquisamos como as TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) foram
utilizadas numa perspectiva de transparência ativa, a partir do uso da página web da
prefeitura e do portal da transparência. Assim, a categoria Dados, Informações e
Transparência, foi dividida em quatro subcategorias (Trabalho Preparatório,
Disponibilidade e Consistência, Prazos e Transparência).
Sobre a primeira subcategoria, Trabalho Preparatório, questionamos os
respondentes acerca de atividades realizadas antes do processo e resultado eleitoral
que objetivavam preparação para a TG. As respostas abaixo colaboram para
esclarecimento dessa questão:

Olha, eu acho que a partir do plano de governo que já estava sendo feito
né, a comissão em si juntamente com o prefeito já sabíamos quais seriam
os pontos fundamentais para a gente poder solicitar alguma
documentação, para conhecer o interno. (A1, 2018, grifo nosso)
[...] eu acredito que sim, porque foi tudo tão, tão organizado tão, tão natural
que a gente até... Eu, ainda mais, que não tinha contato nenhum, até
estranhei. Eu falei para você a naturalidade com que aconteceu. Mas como
todos eles são muito experientes, já trabalham há muito tempo com a
política, já sabem como funciona. Então acredito que deve ter sido
programado, sim. Tanto um lado quanto o outro. (A2, 2018, grifo nosso)
Sim, sim. A gente fez várias reuniões lá, de produzir um roteiro entre nós, do
que nós não tínhamos desde o processo de construção do programa de
governo né, porque tínhamos muitas informações obviamente né, fomos
buscar nos portais e mesmo no diálogo com a população sobre a
execuções de algumas questões, mas, fizemos o exercício interno mesmo de
sentar né, de pegar o que é nós tínhamos, o que que tá faltando, o que é
falho. (A3, 2018, grifo nosso)
Não, eles fizeram antes do 3 de novembro que foi a data da portaria, eles
fizeram uma relação de documentos né que no dia da primeira reunião
a gente já entregou, então previamente foi só isso foi protocolado de uma
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Prefeitura um pedido de documentos e aí a gente entregou. (A4, 2018, grifo
nosso)

Esses depoimentos nos permitem interpretar que existiram dois esforços
principais antes do início formal da transição de governo no município. O primeiro
ocorreu no período pré-eleitoral e aconteceu por meio do desenvolvimento do plano
de governo, a partir do levantamento de dados nos portais públicos e pela escuta ativa
com a população iniciando um diagnóstico da prefeitura e dos problemas prioritários,
assim como propõe uma agenda para sua respectiva resolução.
Posteriormente, entre o resultado eleitoral e o início formal das atividades da
CTG, foi desenvolvido um ofício que solicitava um rol de informações subjacentes
àquelas já levantadas anteriormente, essas informações foram cedidas na primeira
reunião geral da comissão e posteriormente foi sendo complementada a partir das
atividades da TG.
Mais uma vez, essa subcategoria entra em diálogo e contraste com o modelo
teórico desenvolvido por David Zussmann (2013), em que nas fases pré-eleitoral e
eleitoral da TG haveriam uma gama de atividades preparatórias, focadas no desenho
de um “plano de transição” e que não verificamos nenhum paralelo no caso estudado.
A partir das respostas, não foi possível verificar outras atividades preparatórias
anteriores ao processo e resultado eleitoral, sobretudo por parte da administração.
Esses resultados reforçam a ideia de reatividade da equipe da administração, também
destacada por Pereira (2018) em seu trabalho, onde a administração municipal não
busca se preparar efetivamente para a transição, e também atua de maneira passiva
aos pedidos feitos pela equipe do governo eleito.
Em relação à subcategoria Disponibilidade e Consistência, exploramos sobre
aspectos importantes sobre a transmissão de dados e informações, e a partir das
respostas ficou evidente que aquilo que foi solicitado foi entregue pela administração,
desta forma, focamos a discussão na consistência desse grande volume de dados a
partir da visão dos respondentes. A indagação buscava compreender se todas
informações solicitadas foram cedidas, e se estas seriam consistentes. Segundo os
entrevistados:
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Olha, nós acreditamos que sim né, porque nós fizemos a transição baseada
nessas informações também. [...] Olha, veja bem, a questão de alguns itens
não é, eles passaram e vai da interpretação jurídica, então eu acho assim,
olha essa interpretação é dessa forma, mas, nós entendemos dessa. E foi
passado dessa, agora depois nós ficamos sabendo outras situações aí
também. (A1, 2018, grifo nosso)
Sim. Eram relatórios explicando tudo detalhadamente [...]. (A2, 2018)
Eram. Claro que quando você tem um relatório, os relatórios que recebemos
eram todos fidedignos, obviamente que eram, mas tem minúcias, como eu
te disse lá na nossa que segunda questão, que a gente só é capaz de
perceber na execução da política. Tem alguns gargalos que você percebe
só quando você tá lá escutando. Eles eram consistentes sim, tiveram
questões que no decorrer da gestão a gente percebeu que havia outros
dados, elementos, obviamente, mas isso é da execução. (A3, 2018).
Olha, que eu me lembro sim, todas as informações, porque estava aplicando
o critério da transparência total. (A4, 2018).
A gente sabia que a maior dificuldade que a gente tinha era em relação ao
atraso de pagamento de prestadores e fornecedores. Então era saber assim
o quanto né, a gente tinha, quanto a gente tinha de serviços executados
e não empenhados. [...] Mas não empenhou, essa foi a maior dificuldade
porque a gente tinha né, muita coisa verbal e não muita coisa
documentada né. (A7, 2018, grifo nosso)
Muitas sim, porque elas são informações que vinham de relatórios do
Tribunal de Contas ou dos balancetes da prefeitura, uma parte da
informação está consolidada, outra parte não está consolidada , aquilo que
você vai permitir, as informações, tirando essas estão sobre judice são
informações de reta final de governo né, que é isso, que é consolidação dos
restos à pagar, que você só consolida no mandato seguinte , você não
consolida restos a pagar em dezembro, são dados que na verdade você vai
consolidá-los no começo do ano seguinte. (A8, 2018, grifo nosso)

Com base nessas respostas, podemos verificar que de maneira geral não
ocorreram problemas para disponibilização dos dados solicitados, até em função do
acordo entre as duas gestões no sentido de conduzir uma TG efetiva, mesmo sem a
obrigatoriedade por um dispositivo específico que não a Lei de Acesso à Informação.
Mais uma vez, surgem duas questões de relevância para compreensão dessa
questão, que é a validação dos órgãos de controle externo como o TCE, assim como
as ressalvas quanto aos fechamentos de relatórios específicos, que observam
legislação própria e ultrapassam o período do último ano de gestão, com a
consolidação das contas anuais geralmente datada para o primeiro trimestre do ano
subsequente. A importância de informações completas e o papel dos órgãos de
controle e fiscalização também foram citadas por Pereira (2018) em seu estudo.
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Por fim, é necessário destacar que algumas informações não formais
apareceram a partir da posse, que se concentraram em casos de serviços executados
por prestadores, contudo, sem nota de empenho correspondente. Essa é uma
situação recorrente e delicada no cenário municipal, que emergiu também neste
trabalho.
A próxima subcategoria se debruça sobre a percepção dos entrevistados sobre
os prazos disponíveis para realização da TG e sua suficiência, a subcategoria Prazos
se desenvolveu a partir da indagação acerca dessa questão. E de acordo com os
entrevistados:
Sempre teve algum, como se diz, uma...quando não se conseguia cumprir o
prazo, eles nos falavam e a gente que aumentava o prazo e coisa assim, mas,
tudo foi tranquilo. (A1, 2018)
Sim. A gente ligava e pedia, porque eles também estavam com problema para
conseguir aqui, não lembro se foi por causa do sistema, mas, as sim, nada
estourou. Foi, assim, aos 45 do segundo tempo, mas nada ficou, assim,
perdido por falta de prazo. (A2, 2018, grifo nosso)
A gente recebeu a tempo, obviamente, mas tem algumas informações de
âmbito administrativo que obviamente elas demandam tempo né, numa
transição são tantos elementos que você tem que construir de todas as áreas
de governo né [...] o elemento do tempo é sempre escasso obviamente .
[...] Mas sim recebemos, o tempo nunca é suficiente para que você numa
transição tenha 100% de tudo né, como eu te disse é por isso que eu volto a
falar do retrato, da fotografia, ele me dá um indicador mais preciso do que
que a gente precisa ter. (A3, 2018, grifo nosso)
Eu acho que eles pediam, davam um prazo, a gente atendia, acho que o
prazo que eles pediram foi razoável o que nós entregamos também, o que eu
acho que não é suficiente é o tempo para você dominar certos assuntos né,
veja bem eu era secretário, mas eu tinha 100 funcionários na minha
retaguarda imagina o nível de informação que eu tô recebendo a todo o
momento, enquanto a transição foi feita eu e o secretário novo, então
não tinha 100 pessoas dando informação para ele, eu acho que o prazo
para pessoa tomar pé da situação é pequeno [...]. Então nesse processo
de transição de governo foi facilitado porque como eu falei o pessoal
que tava vindo já tem uma experiência na própria prefeitura [...] mas que
se você tivesse um tempo maior de transição eu não só dois meses né, mas
seria um prazo no meu ver mais ideal e também por outro lado em função
das posições políticas dos eleitos muito mais tempo que isso também a
relação poderia dar algum problema, nesse contexto aqui os prazos foram
todos suficientes. (A4, 2018, grifo nosso)
Eu acho que não, é muito pequeno né. É pequeno, o dia a dia consome. (A7,
2018).

A partir das verbalizações é possível verificar um consenso que o tempo é um
recurso escasso durante o período de transição, percepção também identificada por
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Pereira (2018), também encontramos divergências acerca de sua suficiência, em que
pese o fato dos membros da administração que compõem a comissão acumulem
funções num período atribulado da gestão municipal e enfrentando dilemas
profissionais individuais.
No caso em específico, alguns elementos precisam ser considerados para
refletir esse ponto, como o fato do governo eleito possuir quadros com larga
experiência, inclusive na prefeitura de Araraquara durante dois mandatos. Assim
como o desenvolvimento de um plano de governo que buscou estabelecer um
diagnóstico preliminar da situação do município.
Mesmo que a portaria que criou a CTG estabelecesse prazos iniciais e finais
das atividades da comissão, esta não determinou prazos para fornecimento das
informações, quadro semelhante ao encontrado por CEPAM (2011) e discutido por
Cruz (2013).
Chamamos atenção para o tempo transcorrido de um mês entre a eleição
(02/10/2016) e o início formal da TG (03/10/2016), desta forma, restaram apenas dois
meses para realização do processo, eventualmente, um início antecipado proveria
mais tempo para as atividades da CTG.
Válido destacar que no Brasil há a previsão constitucional para ocorrência de
2º turno nas eleições majoritárias municipais para cidades com mais de 200 mil
eleitores, nos casos em que o candidato mais votado não tenha somado mais de 50%
dos votos válidos. Não se aplicando aos casos aqui estudados.
Em 2016, segundo dados do TSE, apenas 92 municípios se enquadravam
nesses quesitos, menos de 2% dos municípios brasileiros e que concentram um
grande número de habitantes. No caso de ocorrência de segundo turno nessas
localidades, o tempo dedicado para as atividades da CTG é mais restrito do que para
a maioria das cidades.
A última subcategoria aborda um tema sensível as administrações e possui
controvérsias com a cultura burocrática das prefeituras, pouco abertas e responsivas.
A subcategoria Transparência investiga como o processo de TG se utilizou das TICs,
especificamente daquelas fornecidas pela prefeitura, como o próprio sítio eletrônico e
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o portal da transparência. E de acordo com os respondentes:

Olha, eu acho que pela internet nós não pegamos nada. Nós sempre fomos
por ofício, pede por escrito e manda por escrito. Nós não usamos a
internet para isso. (A1, 2018, grifo nosso)
Tinha. Tinha algumas que já estava na transparência, sim. [...] Pelo menos
pra mim, eles traziam todos. Para mim ninguém pediu para entrar no portal.
(A2, 2018, grifo nosso).
Uma parte delas sim, sobretudo das informações administrativa financeira, obviamente que sim. Especificamente da educação, o déficit não
porque ele não tinha até então. (A3, 2018, grifo nosso)
Então a utilização do portal foi por parte deles, nos trabalhos deles então a
gente só disponibilizava o acesso, a gente não tinha controle [...] Então se
você pensar em questão de gestão fiscal orçamento, finanças, contabilidade
isso daí a gente teria 90%, mas você pensar em gestão administrativa
operacional no dia-a-dia, chão de fábrica mesmo, isso daí não tem no
portal, tem que ser levantado, tem que sentar e conversar muito
entender muito bem. (A4, 2018, grifo nosso)
[...] por mais completo e mais transparente que seja qualquer gestão, por
mais acessível que seja o dado, a consulta pública ele é sempre a ponta
do iceberg, ele é sempre apenas uma faceta da informação porque aquilo
que é mais relevante para o gestor, não é necessariamente a informação, o
dado, mas sim a interpretação do dado e a interpretação é muito fria à partir
dos portais da transparência. são números, são estatísticas. (A5, 2018, grifo
nosso)
Não, não. O que tinha tem que pegar aqui dentro mesmo. (A7, 2018, grifo
nosso)

A partir dessas respostas, podemos apontar uma subutilização do portal de
transparência do município, que é restrito a informações de caráter administrativas e
orçamentárias, as últimas regidas pela Lei complementar 131/2009.
Assim como o indicativo de que muitas informações relevantes para o processo
não se encontram nesses portais e ainda muitas delas são produzidas e compiladas
manualmente, sem o uso de sistemas informatizados. Mesmo que eventualmente
outros tipos informações de interesse da CTG estivessem disponíveis pela internet,
assim mesmo foram solicitadas formalmente e repassadas também por vias formais.
Novamente, como informação adicional, apresentamos aqui a pontuação da
cidade de Araraquara no Ranking Nacional de Transparência do MPF (Ministério
Público Federal), realizado em 2016, e que basicamente avalia o cumprimento das
exigências legais da LAI (Lei de Acesso à Informação). O município tirou nota 8,20/10,
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ocupando a 83ª colocação no ranking estadual que vai até 641.
Com base nesse panorama, podemos considerar que mesmo com uma nota e
colocação no ranking, o município não atinge os critérios básicos exigidos pela
legislação de transparência aprovada em 2011, cinco anos depois de sua aprovação.

4.2.1.4.

Visões sobre o Processo

Por fim, a última categoria utilizada para análise do caso é a Visões sobre o
Processo, pela qual buscamos coletar a visão dos entrevistados sobre alguns
aspectos, como a relação entre o processo eleitoral e as atividades da CTG, efeitos
do processo eleitoral, influência da TG no início do governo, pontos positivos do
processo e propostas de melhoria para uma melhor transição de governo.
A primeira subcategoria é Efeitos do Processo Eleitoral, onde procuramos
verificar se existiram e quais os eventuais efeitos das eleições nas atividades da
comissão, e a partir da visão dos entrevistados:

No meu ver, o processo eleitoral não atrapalhou nada a transição. [...] Eu
não vi nenhum tipo de empecilho que isso acabou ocorrendo. Que nem eu
falei pra você, foi tudo tão tranquilo que a gente acabou até estranhando. (A2,
2018, grifo nosso)
Olha o processo eleitoral eu sinceramente acho que ele sempre afeta, óbvio
que ele afeta, afeta as circunstâncias onde estávamos. [...] E foi mesmo
respeitoso, a gente não teve embates, confrontos, não se deu nenhum
processo, mas é óbvio que na sensibilidade de produção de cada uma dessas
coisas né, que compõem o processo de transição, o elemento eleitoral
estava no local, obviamente estava colocada , até porque era um governo
que aqui permaneceu durante oito anos que tinha candidato para permanecer
que foi derrotado no processo né, com certeza isso tem influência. (A3, 2018,
grifo nosso)
O processo eleitoral poderia ter afetado, porque o ambiente era de aversão
política no total, mas ele acabou não afetando porque como eu te falei uma
maturação política e administrativa, e foi tudo conduzido com muita
responsabilidade ao meu ver [...] (A4, 2018, grifo nosso)
Ele sempre afeta quando a disputa eleitoral no município é muito pesada,
muito pesado, muito e muito pesada na [secretaria] porque é muita troca de
favor né [...] então assim, ele influencia mais no caso aqui não teve essa
influência né, [...] não teve não como me esconder isso não, porque eu tava
aqui dentro. (A7, 2018, grifo nosso)
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Eu não percebi isso. (A8, 2018)

As respostas majoritariamente apontam para a conclusão em que as eleições
não tiveram efeitos negativos evidentes para as atividades da transição, contudo, fica
patente nas mensagens a existência de um clima de tensão, oriundo das profundas
diferenças políticas entre os grupos que até então estavam concorrendo na disputa
eleitoral.
Não apenas nessa questão, mas ficou claro para o pesquisador durante a
condução das entrevistas a delicadeza em falar sobre a transição, em vários
momentos alguns entrevistados relutavam nas respostas ou ponderavam suas
considerações, a preocupação com o que “o outro lado” pensava também era
presente em algumas entrevistas.
Outra questão sobre a qual nos debruçamos foi como a realização da TG pode
influenciar o início da gestão, e por meio da subcategoria Início da Gestão,
investigamos como os entrevistados enxergam essa relação, de acordo com os
respondentes:

Não, não é questão de favorecer ou não, nós ficamos munidos daquilo que
nós pedimos e daquilo que foi nos passado. [...] Agora nós já viemos com
uma outra situação, nós já sabemos que existe isso, isso e isso. (A1,
2018, grifo nosso)
[...] a transição ajudou bastante, né, que nem eu falei para você. Muita coisa
eles já[ entraram aqui começando sabendo, né? Então você saber o que você
vai pegar dá para você trilhar os caminhos que você vai. (A2, 2018)
No caso específico da educação, janeiro é um mês muito importante porque
é mês de férias docente, o mês de férias de todo mundo, e no momento
seguinte você tem uma rede inteira voltando às aulas, então se não
soubéssemos de várias questões que já estavam colocadas teria sido
um desastre né, porque janeiro não tinha ninguém aqui a não ser a
equipe que estava assumindo o governo né [...]
Então monte de providências anteriores tinham que ser tomadas [...] se
assumir no dia 20 de janeiro, chega aqui não tem absolutamente ninguém,
equipe de supervisão tá de férias, equipe de coordenação pedagógica tá em
férias, você faz o que? E uns dias depois você tem mais de 20 mil alunos
voltando e três mil servidores assumindo os seus postos, se você não sabe o
que faz, não tem formações mínimas que te balizem, obviamente, aqui a
possibilidade de alguma coisa sair muito fora da rota grande é, não é?
Nós encaminhamos algumas questões bacanas em modo conjunto, uma
delas foi a questão inclusive das férias né [...] e pudemos inclusive
trabalhar conjuntamente ali com equipe de transição da secretaria,
corroborando iniciativas que elas tiveram para que a gente pudesse iniciar o
ano letivo. (A3, 2018, grifo nosso)
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Essa subcategoria se mostrou bastante profícua, pelo motivo que vamos
segmentar as respostas, para tratar de seus componentes de maneira mais
individualizada, dada a relevância de seu conteúdo para essa dissertação.
De maneira mais abrangente, a possibilidade de construir um diagnóstico mais
completo da administração, viabilizado por meio transição, permite aos tomadores de
decisão antecipar problemas e definir prioridades, traçando planos e mensurando
recursos ter um início de gestão sem grandes problemas.
No caso específico da educação municipal, a transição não se ateve apenas
ao repasse

de informações, visto que

algumas decisões

foram tomadas

conjuntamente, como o período de férias escolares e dos servidores, que são pontos
críticos para a gestão dessa pasta. E não somente nesse setor foram tomadas
decisões conjuntas, no âmbito da secretaria de administração isso também ocorreu:

[...] teve dois pontos centrais que eu posso te exemplificar, o lançamento do
IPTU ele é feito no final do ano [...] então isso foi feito de comum acordo,
aliás, foi feito de comum acordo não, foi atendido o que o governo novo
queria, ele diminuiu um pouco desconto que nós aplicávamos que era de
10% caiu para 8% na cota única, e ele mudou o vencimento que nós
aplicávamos no quinto dia útil ele mandou pedir pra 10. Então essa mudança
foi atendida pelo governo novo porque a gente que estava determinando
isso no decreto e de comum acordo.
E um segundo item importante que eu me lembro dentro de várias, mas o
segundo importante, foi a venda de um imóvel que a prefeitura tinha aberta
uma licitação para alienação de um bem que estava avaliado em seis milhões
de reais, tinha mercado por esse móvel, só que ele foi [...] objeto de
campanha do prefeito que venceu as eleições então na campanha ele falava
que daquele móvel e implantar um sistema de saúde. [...] o prédio já foi
também objeto enchente e tínhamos oportunidade de vender por 7 milhões,
que era um preço superestimado né e o governo novo já tinha ganhado
eleições, ele vem e decide que não, não quer porque ele prometeu na
campanha que ia fazer lá uma nova unidade de saúde e bateu o pé então nós
respeitamos, nós cancelamos. (A4, 2018)
Não, isso o prefeito fez. Claro que o índice do IPTU é ele que define (A8,
2018).

Desta forma, podemos verificar outros exemplos de decisões que foram
tomadas pela administração em conjunto com o governo eleito, alterações no índice
e aspectos da execução do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e o
cancelamento da venda de um imóvel da prefeitura que foi ponto importante no plano
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de governo do prefeito eleito. As decisões conjuntas também podem ser verificadas
nas situações descritas abaixo:

O prefeito, elaborou um projeto de financiamento junto ao BNDES, que é o
PMAT [Programa de Modernização da Administração Tributária e de Gestão
dos Setores Sociais Básicos], que era para a modernização administrativa,
era um valor alto que acabou não se viabilizando, mas ele me consultou. ‘Olha
você quer que eu mande a carta? Você tem interesse em dar continuidade a
esse programa?’ Eu fiz a carta, mandou para lá, depois pela incapacidade de
endividamento da prefeitura de Araraquara, o projeto não vigorou, mas isso
foi algo que eu fiz, uma carta para ele dizendo que eu tinha interesse em dar
continuidade a esse programa [...]
A Copa São Paulo de Juniores, que é o evento esportivo que acontece no dia
3 de Janeiro, ele me consultou se eu teria interesse em manter o evento em
Araraquara, eu falei que sim que ele podia manter e manteve porque era
algo que eu não teria condições de organizar porque dia 3 de Janeiro, na
verdade a abertura foi no dia 2 de Janeiro, então eu me lembro muito bem
desses dois projetos, um evento e o outro o PMAT que acabou não se
viabilizando. Nós demos continuidade, só que o problema é que nós
estamos dando continuidade com recurso próprio.
Pedimos para ele, que ele exonerasse todos os cargos comissionados e
funções comissionadas e isso ele fez. Ele ainda falou que haviam algumas
funções comissionadas, [...] até porque nos primeiros dias que convocamos
a câmara eu já apresentei uma reforma administrativa [...] então era
importante para mim que pegássemos a prefeitura sem nenhuma nomeação
e ele cumpriu. (A8, 2018, grifo nosso).

Com esse depoimento, é possível verificar que em algumas ocasiões a
transição de Araraquara foi além da transmissão de dados e informações,
desenvolvendo ações conjuntas em diversos setores da prefeitura. Contudo, nem em
todas as áreas isso ocorreu dessa forma:

Eles me chamavam muito sim, sim. Eu tomei muito cuidado né, olha, tá pode
ser, mas, assim, a decisão sempre era dele [antigo secretário]. Ele muitas
vezes me relatava o que ele ia fazer, o quê que a gente achava né, mas teve
coisas que decidiu né, que eu não concordei. Disse que eu não ia
concordar [...] esse era o jeito daquela administração, ele iria administrar da
maneira dele até o último minuto. (A7, 2018, grifo nosso)

Com esses depoimentos, é possível inferir que a transição afetou positivamente
diversos aspectos do início da gestão, por meio não apenas da transmissão de dados
e informações para construção de um relatório de transição, mas, também por meio
de decisões conjuntas em diversas áreas da administração municipal.
Outro ponto da pesquisa se concentrou na perspectiva dos entrevistados
acerca da subcategoria Importância da TG, onde os respondentes foram indagados a
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apresentar suas percepções sobre o processo e sua validade, e segundo os
entrevistados:

É, como eu já falei, é muito importante a transição, eu acho que ela tem que
existir né [...] é uma coisa que tem que ser feita, independente quem vai entrar
ou quem vai ficar, ela tem que ser feita. (A1, 2018)
Acho fundamental o processo de transição de governo, é fundamental para
Democracia porque dá essa ideia de que é o pleito eleitoral ele é algo
importante, é parte da construção desse processo da vontade popular, todo
poder emana do povo e em seu nome será exercido, estão é um prólogo né,
é uma premissa constitucional importante [...] você não tá aqui tomando
conta da sua casa, esta coisa que a gente pode chamar de
patrimonialismo, digamos assim, isso não existe no processo
Republicano democrático. (A3, 2018, grifo nosso)
Importância pela continuidade da qualidade da assistência à popula ção,
a gente não pode tá brigando politicamente, a gente tem que dar
continuidade, não dá para ter né, ruptura naquilo. [...] isso aqui não pode
ser uma caixa-preta [...] é uma responsabilidade muito grande. (A7, 2018,
grifo nosso)
[...] o importante para a cidade é você não ter descontinuidade . Temos
que parar com essa concepção de gestão em que você inventa a roda, a cada
governo. Não é verdade isso, uma cidade, ela é eficiente quando ela tem
continuidade nas suas políticas públicas. (A8, 2018, grifo nosso)

A percepção de relevância e validade da transição foram unânimes entre os
entrevistados, aqui selecionamos alguns excertos que buscam justificar também essa
visão positiva acerca do processo. Num primeiro momento, a relevância da TG foi
colocada como forma de fortalecimento da democracia e da República, assim como
uma forma de contraposição a práticas patrimonialistas.
Posteriormente, coincidiram duas respostas em vincular a importância do
processo vinculada com o desejo de continuidade, que tratamos na fundamentação
teórica dessa dissertação por meio dos conceitos delineados por Spink (1987) e
Nogueira (2006), mesmo que no roteiro semiestruturado utilizado para realização das
entrevistas não houve nenhuma menção ao termo continuidade ou descontinuidade.
Questionamos o entrevistado A8 para entender sua concepção de continuidade:

Eu penso o seguinte, eu repito, nenhum governante inventa rota, você recebe
a prefeitura com coisas boas e tem coisas que tem de ser corrigidas. Isso não
significa que você vai interromper programas para recriar programa, o
importante é que você dê continuidade, quanto menos a população sentir a
transição de governo melhor é. Claro, que tem bandeiras que você ganha
eleição se comprometendo, então, claro que você vai implantar né, mas
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isso equivale a 20%, 30% das políticas públicas, a maior parte das
políticas públicas você tem que dar continuidade e corrigir o que tem de
errado, mas a cidade não pode sofrer com pioras, ela pode sentir melhoras e
isso é positivo, mas nunca pioras. Então o conceito de continuidade, ou
seja, de não interrupção, isso é ruim, ah eu vou parar com tudo e vou
recomeçar, isso é terrível para uma comunidade né, o importante é que a
saúde continue funcionando e no decorrer do tempo você melhora aquilo que
você precisa melhorar. (A8, 2018)

Um outro aspecto que verificamos a partir dos entrevistados foram os pontos
positivos do processo de TG ocorrido naquele município, verificando quais foram os
acertos e boas práticas realizadas. Pela subcategoria Pontos Fortes, coletamos as
perspectivas dos respondentes conforme pode ser verificado abaixo:

[...] acredito que ela foi tranquila, existia algumas coisas a gente conseguiu
resolver antes, conhecemos o processo né, [...] não teve nem de um lado
nem do outro algum tipo de problema . (A1, 2018, grifo nosso)
[...] foi tudo natural e isso quebra um pouco aquela imagem de, por serem
partidos diferentes, havia uma rixa e precisa dificultar, né? Eu vi desde
quando eu cheguei aqui até porque eles comentavam, também, que foi muito
bacana essa entrega deles, né? Eles estavam saindo, mas em nenhum
momento eles esconderam nada, eles não passaram nada, muito pelo
contrário! (A2, 2018)
Acho que foi um processo maduro, sobretudo isso, acho que uma é uma
construção sempre muito premida pelas circunstâncias da vida como é que a
sociedade brasileira e Araraquara, como é que é nossa sociedade percebe
isso então é um momento importante, é olha momento eleitoral a
população definiu o que quer agora daqui para lá , então isso é sempre
algo importante de que esse diálogo exista para além das questões que
nos diferencia do ponto de vista político partidário ideológico [...]. (A3, 2018,
grifo nosso).
Os pontos positivos você ter a responsabilidade que foi estabelecida pelas
duas partes com relação ao município, porque o que interessa por uma
Prefeitura tratar bem os munícipes, esse é o ponto central né, não deixar
nenhum serviço público suspenso, descontinuado então isso foi feito
muito apropriadamente [...] e também até em função se você gera um
descontentamento com a máquina, com os funcionários, você tem
problemas de greve interna, de operação tartaruga, tudo isso só prejudica o
município então são dois pontos bem importante tem. (A4, 2018)
O positivo eu acho que é realmente você começar a criar esses laços, você
poder entrar precocemente, ter conhecimento mais detalhadamente a
fundo disso, certo?! Acho que esse é o grande ponto positivo né, da transição
acho que isso é fundamental. (A7, 2018, grifo nosso)

Essa subcategoria buscou reunir alguns fatores de sucesso da comissão de
acordo com os respondentes. Um dos pontos levantados o clima de cordialidade e de
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responsabilidade entre os dois grupos políticos antagônicos que se alternavam mais
uma vez.
É necessário reforçar o contexto de forte rivalidade político-eleitoral entre os
grupos do PT e do PMDB em Araraquara, e entre os prefeitos Edinho Silva e Marcelo
Barbieri, que se antagonizam eleitoralmente desde 2000. E que no pleito de 2016,
mesmo que o pemedebista não tenha concorrido, possuía candidato concorrendo pelo
mesmo partido assim como seu vice-prefeito, Coca Ferraz, era também candidato ao
mesmo cargo pelo PSDB.
Desta forma, poderia haver a expectativa de uma transição difícil ou uma “nãotransição”, visto a ausência de um dispositivo legal que regulamentasse o processo.
Assim sendo, a ocorrência de uma TG considerada bem sucedida, cordial e exitosa
contrasta com o cenário anteriormente delineado.
Outros dois pontos mencionados como elementos positivos, foi o fato de a TG
possibilitar a continuidade de serviços essenciais para a população, “entrando
precocemente” (A7, 2018) e podendo realizar os ajustes necessários, inclusive em
relação ao segundo ponto, o desenvolvimento de uma boa relação com o
funcionalismo, evitando percalços. A percepção do processo como exitoso, inclusive
se desdobrou no fato de que a maioria dos entrevistados declarou que participaria
novamente de uma transição de governo.
Finalmente, a última subcategoria trata de questões que poderiam ser
melhorados a partir da visão dos entrevistados, assim como sugestões para sua
reformulação, agregados na subcategoria Propostas de Melhoria, em que seus
depoimentos podem ser verificados abaixo:

[...] alguma documentação, algum fechamento ele tem que ser pratic amente
oficial [...]. Ser analisado por pessoas capacitadas que entendam de
contabilidade, [...] da questão jurídica, questão contábil, acho que isso é
fundamental.
Que também já é feito hoje também né, hoje o Tribunal de Contas né [...]
então eu acho que chegar numa transição, deveria estar pronto para
isso né. Agora chegou, terminou o mandato isso já devia casado né. Acho
que o processo já naquele momento, no mínimo de três anos já devia estar
pronto. (A1, 2018, grifo nosso)
Alguns setores do governo do Barbieri não conseguiram estar presentes, né?
[...] Deveria estar bem estipulado que a presença de todos é muito
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importante, porque era um encontro só por semana. Então, assim, todos
deveriam estar presentes. Tinham pontos que não conseguiam ser tratados
pela falta das pessoas do setor específico, né? E era aquela pessoa, era
secretário, não tinha um suplente. Era o secretário que estava lá. Então isso
acabou atrasando um pouquinho.
[...] a participação de alguns servidores mais envolvidos, também. Acho
que de repente seria até importante para o próprio servidor, né? [...] De
repente eles estando presentes para poder dar uma explicação a mais. Eu
acho que seria importante, também, trazer o servidor. Para não ficar tanto
uma coisa política, né? Deixar mais aberta. (A2, 2018, grifo nosso)
[...] mas eu acho que tem local que você precisa ter uma regra para que
a coisa não vire bagunça, mais uma sugestão, que todo político adote essa
posição ‘eu perdi a eleição, acabou. Deu meu tempo vamos reconhecer o
time vencedor é aquele vamos respeitar’ quando isso também vem de
encontro na mesma posição que aconteceu. (A4, 2018, grifo nosso)
Eu acho que nós precisamos apostar nesse modelo da
institucionalização da transição de governo, não apenas com uma prática
informal, mas sim como uma prática formal, seja a partir da normalização na
lei orgânica, seja a partir de uma normatização em lei ordinária ou qualquer
outro instrumento jurídico que exista [...]. (A5, 2018, grifo nosso)
O negativo ainda que a gente não tem essa capacidade ainda de abrir tudo,
acho que isso é um exercício que a gente tem que sair do nosso eu individual
para o coletivo [...]. Eu acho que o grande ponto negativo da transição é
que não se abre ainda a caixa inteira.
[...] O governo que vai sair ele tem que começar a começar a juntar
dados, situações, análises e começar a preparar esse processo. E aí no
final né, quando depois que tem o resultado né eleitoral né, aí você apresentar
tudo aquilo esses relatórios já prontos entendeu?! [...]. Se não é reeleição é
o meu candidato vai ganhar, porque você tem a máquina na mão, essas
coisas. Então as pessoas precisam né, porque o poder é algo que inebria
viu? As pessoas têm muita dificuldade de abrir mão do poder.
[...] nem todo mundo teve acesso ao relatório final né , então acho que isso
é ruim. Mais protocolar, você entendeu? Então eu acho assim que, por
exemplo, mais uma comissão de transição eu acho que não deveria se
vincular apenas as áreas, as áreas vão lá e coleta, mas, depois o todo do
governo tem que saber tudo.
[...] Muito superficial. Eu acho que foi uma coisa pró-forma [o relatório],
eu acho que faltou isso, faltou reuniões de discussão né, da equipe
analisando né, as equipes de transição falando de todas as áreas juntas,
ficou muito segmentado. (A6, 2018, grifo nosso)
Acho que institucionalizando, qual é a tendência?
É você ir
aprimorando o processo, acho que nenhum processo administrativo é
acabado e está pronto, acho que quanto mais você aprimora melhor é ,
e na concepção mesmo de evolução administrativa né, que sempre um
prefeito aprimore mais que o outro, sempre que um vereador aprimore mais
a legislação que a legislatura anterior, eu acho que isso que é importante no
espírito público. (A8, 2018, grifo nosso).

Novamente, não temos o intuito de desenvolver um “manual de receitas para
uma

boa

transição”,

até

pela

existência

de

competentemente desenvolveram essas sugestões.

publicações

técnicas

que

160

Considerando às limitações desse trabalho já descritos anteriormente, aqui
buscamos discutir essas questões a partir da visão dos participantes do caso
estudado que foram entrevistados.
O primeiro ponto levando foi a completude dos dados transacionados, além da
necessidade da prontidão de um conjunto de informações confiáveis para a transição
de governo, além da necessidade desses documentos serem analisados e validados
por técnicos. Um segundo ponto diz respeito a necessidade da participação de todos
os membros da camada de gestão da administração sainte, considerando a relevância
destes atores na passagem de gestão. Outra presença requisita foi a de servidores
municipais, visto que são eles que de fato produzem e organizam as informações para
os gestores públicos, além de que permitiria não apenas uma visão mais diversificada,
como também ampliar a aclimação entre o funcionalismo e a nova gestão. Outro ponto
levantado foi a necessidade de regulamentação a partir de dispositivos normativos
que regulem o processo de transição, que dê uma base formal para a prática assim
como permitir seu constante aprimoramento por meio de sucessivas experiências.
Uma última questão levantada critica a inexistência de um trabalho prévio por
parte da administração, assim como o método de organização da CTG e
desenvolvimento do relatório. Visto que se a divisão temática ajuda na execução dos
trabalhos, de certa forma aliena alguns participantes de um panorama geral, assim
como aponta a superficialidade do relatório final, que não teria sido disponibilizado a
todos participantes.
Com essas quatro categorias e suas respectivas subcategorias, buscamos
descrever e analisar o caso da transição de governo em Araraquara no ano de 2016,
respondendo à pergunta de pesquisa e explorando como esse fenômeno ocorreu a
partir dos dados coletados.
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4.3. Resultados e Discussão – Quadro Sintético

Para permitir uma visão mais ampliada acerca dos resultados coletados dos
dois casos estudados a partir das quatro categorias e das respectivas vinte
subcategorias observadas.
Quadro 4 - Categoria Aspectos Organizacionais

Nº

Subcategoria

1

Composição da
Comissão

2

Critério de
Seleção

3

Dinâmica de
Trabalho

4

Frequência e
Duração

5

Temas
Abordados

6

Resistências,
Interrupções e
Ambiente de
Trabalho

7

Infraestrutura

8

Remuneração

São Carlos
Composição Mista, tripartite e
formal. Verificamos também a
liderança de 01 representante da
administração e 01 do governo
eleito. Ausência dos prefeitos.
Critérios Técnicos e Políticos (perfil
híbrido), participação ativa de
servidores públicos.
Centralizada nas reuniões fechadas
por área/tema. Ausência de uma
metodologia
de
trabalho
(incremental).
Reatividade
da
Administração
Municipal.
Formalidade dos procedimentos
como característica.
Semanalmente, total de 7 reuniões
que duravam cerca de meio
período.
Abrangente, atingiu grande número
de áreas e setores da prefeitura.
Ausência de conflitos explícitos e
clima colaborativo. Mesmo com a
presença de um "clima de tensão",
houveram elogios entre as equipes.
Infraestrutura
considerada
adequada e não fixa, usada
somente para as reuniões gerais da
comissão.
Sem remuneração. Não há um
consenso sobre o tema.

Araraquara
Composição espelhada, bipartite e
formal. Verificamos também a
liderança de 01 representante da
administração e 01 do governo eleito.
Presença indireta dos prefeitos.
Critérios Técnicos e Políticos (perfil
híbrido), participação passiva de
servidores públicos.
Descentralizada,
ocorrência
de
reuniões gerais e reuniões temáticas.
Ausência de uma metodologia de
trabalho (incremental). Reatividade
da
Administração
Municipal.
Formalidade dos procedimentos
como característica.
Reuniões
gerais
quinzenais
e
reuniões temáticas frequentes, total
de 5 reuniões gerais que duravam
cerca de meio período.
Abrangente, atingiu grande número
de áreas e setores da prefeitura.
Ausência de conflitos explícitos e
clima colaborativo. Mesmo com a
presença de um "clima de tensão",
houveram elogios entre as equipes.
Infraestrutura adequada e fixa, por
meio de um “escritório da transição”.
Sem remuneração. Não
consenso sobre o tema.

há

um
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Quadro 5 - Categoria Aspectos Normativo-Legais

Nº
9

Subcategoria
Influência do
Dispositivo Legal

10

Visão sobre a
Regulamentação

11

Judicialização

São Carlos

Araraquara

Influência positiva e balizadora.

Influência positiva e balizadora.

Positiva. Salientaram a
necessidade de sua atualização
da legislação criada em 2000.
Não verificamos processo de
Judicialização relacionados.

Positiva. Ressaltaram a relevância
da legislação que foi aprovada em
2018.
Não verificamos processo de
Judicialização relacionados.

Quadro 6 - Categoria Dados, Informações e Transparência

Nº

Subcategoria

12

Trabalho
Preparatório

13

14

15

Disponibilidade e
Consistência

Prazos

Transparência

São Carlos
Não verificamos a ocorrência
trabalhos
anteriores
ao
resultado eleitoral voltados para
a TG. Exceto por um pedido de
informações à prefeitura.
Informações
disponibilizadas
integralmente e de maneira
passiva
por
parte
da
administração em sua maioria,
consistência questionada em
questões
específicas
financeiras. Importância do TCE
na
consistência
das
informações.
Prazo
considerado
exíguo,
porém, suficiente.
Trabalho
preparatório e maior intensidade
das atividades pode melhorar o
uso do tempo.
Portais
de
Governo
e
Transparência
subutilizados.
Manutenção do Portal da
Transição, contudo, sem grande
protagonismo da ferramenta.
Documentos da CTG não estão
disponíveis para consulta na
internet.

Araraquara
Não
verificamos
a
ocorrência
trabalhos anteriores ao resultado
eleitoral voltados para a TG. Exceto a
preparação do plano de governo e um
pedido de informações à prefeitura.
Informações
disponibilizadas
integralmente e de maneira passiva
por
parte
da
administração,
consistência
questionada
em
questões financeiras. Importância do
TCE
na
consistência
das
informações.
Prazo considerado exíguo, porém,
suficiente. Trabalho
preparatório
pode melhorar o uso do tempo
disponível.

Portais de Governo e Transparência
subutilizados. Não foi possível
acessar
as
atas
da
CTG.
Documentos da CTG não estão
disponíveis para consulta na internet.
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Quadro 7 - Categoria - Visão sobre o Processo

Nº
16

17

18

19

20

Subcategoria

São Carlos
Araraquara
Não verificamos efeitos
Não verificamos efeitos negativos
Efeitos do
negativos substantivos, apesar
substantivos,
apesar da existência
Processo Eleitoral da existência de um "clima de
de um "clima de tensão".
tensão".
Favorece o início da gestão por
Favorece o início da gestão por
Início da Gestão
antecipação de cenários e
antecipação de cenários e definição
definição de ações urgentes.
de ações urgentes.
Considerada relevante e
Considerada relevante e pertinente.
pertinente.
Em
sua
maioria,
os
Em sua maioria, os entrevistados
Importância da TG
entrevistados declararam que
declararam que participariam de
participariam de outra transição.
outra transição.
Clima colaborativo, participação
Clima colaborativo, decisões
ativa dos servidores públicos,
conjuntas, continuidade de serviços
Pontos Fortes
continuidade dos serviços
públicos e qualidade do relatório
públicos e qualidade do
final.
relatório final.
Desenvolvimento de ações para
Desenvolvimento de ações para melhorar a completude, prontidão e
melhorar a completude,
confiabilidade dos dados
prontidão e confiabilidade dos transacionados. Maior efetividade da
Propostas de
dados transacionados. Maior
participação da administração e dos
Melhoria
efetividade da participação da servidores públicos. Aprimoramento
equipe do prefeito eleito, da
continuado do processo.
câmara municipal e da
Necessidade de atividades
sociedade civil.
preparatórias para a TG e
metodologia de trabalho.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa dissertação objetivou responder à pergunta: “Como ocorreram e quais
são as dificuldades enfrentadas pelos municípios de Araraquara e São Carlos na
realização do processo de transição de governo ocorrido em 2016?”. Desta forma,
também buscamos atingir o objetivo de descrever e analisar os processos de transição
selecionados de maneira relativamente aprofundada e abrangente, ressalvada as
limitações anteriormente mencionadas. Assim como colaborar para os estudos sobre
a temática, que são esparsos e recentes, como a própria prática da transição nas mais
diferentes esferas governamentais no Brasil.
O contexto da TG está imbricado com o período da redemocratização brasileira,
que tem na década de 80 e na Constituição Federal marcos importantes de mudança
do sistema político nacional. Segundo Carvalho et al. (2007), a partir de 1985 ocorreu
uma grande expansão dos governos locais no país, sobretudo municípios com menos
de 20 mil habitantes nas regiões sul e nordeste, parte de um processo mais amplo de
descentralização. O processo de redemocratização e a ocorrência de eleições diretas
e periódicas também são elementos relevantes para compreensão desse contexto, e
os dados produzidos pela CNM (2009) apontam para uma queda na taxa de reeleição
dos(as) prefeitos(as) a partir de 2008, culminando na taxa mais baixa no ano de 2016
quando apenas 48% dos prefeitos conseguiram se reeleger, sugerindo um aumento
gradual nas trocas de comando dos executivos municipais.
No esforço de delimitar conceitualmente o tema, além de recorrer a autores que
publicaram sobre a temática e definições oficias do governo brasileiro, distinguimos
as definições de transição de governo/administrativa e transição política/democrática.
Enquanto o primeiro, tema dessa investigação, é entendido como “[...] a
passagem ordenada do poder, sem perda do ritmo, da continuidade e do comando da
ação governamental, em que as administrações que se sucedem demonstram ser
capazes de se organizar em relação ao interesse público” (CEPAM, 2012a, p. 7).
Por outro lado, ressaltamos as diferenças conceituais em acordo com CRUZ et
al. (2017), de que a transição política ou democrática “[...] consiste no intervalo entre
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um regime político e outro [...]” (O’DONNEL e SCHIMITTER, 1991, p. 247), termo
empregado em estudos na Ciência Política para tratar do processo de transição da
ditadura militar ao final da década de 70 até a instauração da Nova República no início
da década de 80 (SADER, 1990; SALLUM JUNIOR, 1994; O’DONNEL, 1987, 1988).
Contudo, ressalvamos a multiplicidade de contextos no qual se utiliza o segundo
conceito, tais como os processos de independência de países africanos, a mudança
de sistema político e econômico dos países do bloco soviético e nos casos de
mudança de sistemas autoritários para democracias.
A partir do desenvolvimento da fundamentação teórica e dos levantamentos,
esse estudo colaborou com algumas questões pontuais. Primeiramente, foi apontada
a partir das entrevistas com membros das comissões de transição a existência de
inter-relações entre o conceito de (des)continuidade administrativa (PETER, 1987;
NOGUEIRA, 2006) ao tratar da importância da TG e possíveis benefícios para a
continuidade da prestação de bens e serviços públicos, mesmo num cenário de
grande mudança política no comando da ação governamental.
Outro aporte desse levantamento foi a exploração de um panorama genérico
de como alguns países do continente americano estão realizando ou não a transição,
sobretudo no nível nacional, onde os achados permitem maior conhecimento sobre
experiências internacionais e também conduzem à reflexão sobre a primazia do Brasil
na institucionalização normativa do processo, considerando a existência de
regramento semelhante em Porto Rico, contemporâneo a experiência brasileira no
ano de 2002. Ainda no âmbito regional exploramos um pouco da literatura canadense
sobre o tema - levando em conta as grandes diferenças entre os países – lá foi
desenvolvida uma literatura acadêmica bastante robusta, porém esparsa, acerca da
transição de governo em diferentes níveis de governo (SPICER e GRAHAMS, 2016).
Apresentamos e discutimos brevemente o modelo teórico de transição desenhado por
David Zussmann (2013), baseado nas experiências daquele país e do próprio autor.
Em que é possível identificar tipos e fases para uma transição de governo, esse
modelo adaptado ao contexto canadense pode ser útil para refletir as experiências
brasileiras e até o redesenho de um modelo mais adequado ao cenário nacional.
Também conduzimos uma síntese da experiência nacional ocorrida em 2002,
com base em Lobato e Calvo (2002), Costa e Andrade (2003), Valverde (2016) e
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Pereira (2018). Transparecendo a necessidade de uma maior pluralidade de fontes e
estudos sobre a paradigmática experiência do governo federal, também mencionada
em estudos latino-americanos. Sobre esse mesmo tema a transição de Lula para
Dilma Rousseff ocorrida em 2010, assim como a recente transição de governo
ocorrida no ano de 2018, entre Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PSL), se
constituem como relevante oportunidade de pesquisa e compreensão da evolução
desse processo no âmbito federal nacional.
No nível estadual, desenvolvemos um levantamento sobre como estão
instituídas e regulamentadas as transições de governo, e com base nos estudos de
Pereira et al. (2018), Pereira (2018), Lopes (2017) e Silva (2016) que serviram como
baliza para nosso levantamento e análise, reafirmamos e atualizamos resultados
encontrados pelos autores, como a constatação de que o panorama regulatório desse
tema é recente, sendo mais comum a partir da década de 2000 e a importância dos
órgãos de controle nesse cenário. Os Tribunais de Contas do Estado e de Municípios
(TCEs e TCMs) desenvolveram não apenas cartilhas orientadoras para amparar o
processo, mas também emitiram uma série de Resoluções/Instruções Normativas a
governos estaduais e municipais orientando para a realização da transição, sob risco
de punições previstas em Lei. As motivações dos tribunais de contas e como eles
avaliam o cumprimento desses atos administrativos também é de interesse
acadêmico.
Em nosso levantamento foi possível que 26 (96%) das 27 unidades federativas
possuem

algum

instrumento

normativo

de

transição,

excluindo-se

cartilhas

orientativas, e que em 21 unidades federativas (UFs) também existe algum dispositivo
legal que se estende aos municípios daquele Estado. Apontando para um cenário de
forte espraiamento normativo da transição de governo em todas as regiões e níveis
federativos no país. No ano de 2018 ocorreram uma série de mudanças nos
executivos estaduais do país, essas mudanças podem ter suscitado uma gama de
experiências de transição de governo que se colocam como importante agenda de
pesquisa, num âmbito ainda pouco estudado em profundidade. A exemplo da
experiência de Minas Gerais que se utilizou de grandes consultorias e profissionais
voluntários para apoiar o processo de sucessão governamental de Fernando Pimentel
(PT) para Romeu Zema (Novo). O caso gaúcho também pode ser promissor, visto que

167

o Estado do Rio Grande do Sul manteve a tradição de nunca reeleger um governador
desde 1994, tal frequência nas mudanças de governo pode ser verificada sob a
perspectiva da transição governamental.
Acerca do contexto municipal paulista, nos debruçamos sobre os estudos
realizados pelo CEPAM (2008, 2011, 2012a, 2012b, 2012c), que foram tratados
também por Cruz (2013), CRUZ et al. (2017), Seixas (2013), Franco (2013) e Coelho
(2014). Esses achados possuem uma série de convergências e divergências que
foram exploradas na apresentação dos casos e resultados no capítulo 4, onde
também ampliamos qualitativamente os pontos de análise do estudo do CEPAM.
A partir das escolhas metodológicas, foi realizado um estudo de tradição
qualitativa, característica aplicada e finalidade exploratório-descritiva. Para tanto, se
utilizou de dois estudos de caso (STAKE, 1998) como estratégia global, para análise
dos dados primários utilizamos a análise de conteúdo (BARDIN, 2008), e a análise
dos dados secundários (relatórios e atas da comissão de transição) e documentos de
domínio público (leis, decretos e portarias) foi realizada pela análise documental
(BELTRÃO E NOGUEIRA, 2011). A escolha metodológica resultou adequada para o
objetivo do estudo, contudo, outras abordagens e uma maior pluralidade de contextos
se fazem necessárias para ampliar os resultados desse estudo exploratório. Para
análise dos casos foram desenvolvidas quatro categorias conforme os preceitos de
Bardin (2008), são elas: Aspectos Organizacionais, Aspectos Normativo-Legais,
Informações e Transparência; e Visões sobre o Processo. As vinte subcategorias
foram utilizadas para dar forma e limites claros para as categorias supracitadas. A
análise teve no estudo do CEPAM uma importante fundamentação, de forma que
analisamos todos os aspectos avaliados naquele estudo e também ampliamos em
abrangência e profundidade outros elementos considerados importantes.
No caso de São Carlos, mesmo em detrimento da Lei de Transição datar do
ano 2000, não verificamos a existência de um processo de acúmulo institucional de
experiências e aprendizados, isso se manifesta também pelo fato da Lei não ter sido
modificada desde 2000 e a necessidade de sua atualização ser unânime entre os
entrevistados. Outra questão relevante é a subutilização do Portal da Transição e da
Transparência, aparentemente entendido mais como um repositório do que como
mecanismo de facilitação da transição. Mesmo assim, as atas e o próprio relatório de
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transição não estão disponíveis nesses portais, em que pese o portal continuar ativo
desde 2012, quando foi criado no período de transição anterior.
Por outro lado, a transição na cidade abarcou um significativo número de áreas
e secretarias, assim como diversidade de participantes (servidores e gestores
públicos), abordou temas e problemas sensíveis à comunidade e apresentou um clima
colaborativo entre as equipes. A administração municipal não infligiu resistências ao
processo, e de maneira geral respondeu a todos os questionamentos da CTG de
maneira célere

e

consistente, caracterizando

também sua

reatividade. As

contribuições para o início da gestão foram restritas, assim como o papel da Câmara
Municipal, e o baixo envolvimento do prefeito eleito no processo pode ter influências
na primeira situação. Destacamos a importância de se revisar a Lei de Transição na
cidade, observando suas deficiências e buscando evitar engessamento do processo,
já caracterizado pela sua formalidade.
No caso de Araraquara, mesmo que não houvesse uma Lei que obrigasse a
realização da TG, o bom relacionamento entre grupos políticos antagônicos que se
alternaram no Executivo municipal em 2008 e 2016 permitiu a realização do processo
e de sua formalização por meio de uma portaria. A transição na cidade também foi
abrangente, tratando da maioria absoluta dos temas e secretarias do município,
abordados em profundidade. Chama a atenção que neste caso em específico, em que
houve sintonia entre os grupos políticos, a baixa participação direta dos servidores
públicos nas reuniões gerais da CTG, em que pese que estes produziram e
organizaram os dados e informações relevantes para o processo. Mais uma vez,
apontamos para uma subutilização do portal da transparência e da prefeitura durante
a transição. O que se soma ao fato de a prefeitura não disponibilizar ativamente as
atas de reunião da CTG e o próprio relatório final.
Temos que a TG do município em 2016 também foi caracterizada pela
colaboração entre os membros da CTG, um considerável envolvimento do prefeito
eleito por meio de seus membros nomeados e principalmente, pelas experiências de
decisões conjuntas em temas que afetariam a próxima gestão. Uma característica
específica deste caso também foi a existência de um “escritório de transição” num
espaço cedido pela administração e que pode ter influenciado uma maior intensidade
dos trabalhos e, por consequência, dos resultados da TG. A possibilidade da tomada
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de decisões conjuntas no período da transição para questões que ultrapassem o
mandato é um dos pontos mais significativos desse caso e dessa pesquisa. Soma-se
a esse fato a consequente institucionalização normativa da TG na cidade no ano de
2018, que coloca novos parâmetros para realização das transições na cidade.
Para facilitar a apresentação de como cada objetivo específico dessa pesquisa
foi alcançado, desenvolvemos um quadro sintético que faz apontamentos diretos onde
pode-se encontrar no texto resultados e evidências relacionadas com cada objetivo.
Quadro 8 - Indicação dos Objetivos e respectivos Resultados da Pesquisa

Objetivos da Pesquisa

Resultados

Descrever como a transição de governo
ocorreu nos casos selecionados.
Descrever a composição da comissão de
transição e o perfil dos participantes.
Identificar como se organizam as atividades
da CTG.
Verificar quais

temas

e

assuntos

são

abordados durante o processo.
Identificar dificuldades para consecução da
transição de governo.
Identificar técnicas e metodologias utilizados
para consecução do processo
Verificar a influência dos dispositivos legais

Verificar a influência da transição de governo
no início de gestão.
a

visão

dos

partícipes

do

processo.
Analisar o processo de transição de governo
sob as referências bibliográficas.
Ampliar conhecimentos sobre a transição de
governo no nível local.
Fonte: Elaboração própria.

Subcategoria “Composição da Comissão”.
Subcategoria “Dinâmica de Trabalho”.
Subcategoria “Temas Abordados”.
Subcategoria “Propostas de Melhoria”.
Subcategoria “Dinâmica de Trabalho.
Subcategoria “Influência dos Dispositivos
Legais”

relacionados ao processo de transição.

Identificar

Capítulo 4

Subcategoria “Início de Gestão”,
Subcategoria “Visão sobre o Processo”

Capítulo 4 e 5.

Capítulo 2, 4 e 5.
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Desta forma, respondendo à pergunta inicial que consta na introdução desse
trabalho, verificamos que é possível realizar alternâncias de poder evitando prejuízos
ao erário público e descontinuidades dos serviços, a transição de governo é um dos
mecanismos que pode não apenas ajudar na redução de danos assim como favorecer
o início da próxima gestão. Aparentemente, Estados Unidos e Canadá possuem
modelos interessantes de TG que devem ser observados, assim como a experiência
brasileira em diversos níveis pode apresentar boas práticas que devam ser estudadas,
difundidas e replicadas.

5.1. Contribuições do Estudo

Essa dissertação buscou colaborar para um melhor entendimento acerca da
transição de governo no Brasil, especificamente no contexto subnacional. E também
almeja contribuir para o desenvolvimento de estudos futuros sobre essa temática,
assim como para aprimorar a prática da transição nos governos e da gestão pública.
Esse estudo buscou tratar de um tema importante para a administração pública,
sobretudo para a gestão municipal, e dentro deste panorama também contribui para:

1) Colaborar com os estudos acerca do processo de Transição de Governo no contexto
brasileiro.
2) Descrever como os processos de transição atualmente são realizados nos casos
selecionados e discuti-los com base na bibliografia levantada.
3) Entender os principais problemas para consecução do processo de transição nos
municípios estudados.
4) Ao pesquisador: aprimorar as atividades de pesquisa já realizadas na iniciação
científica durante o curso de graduação, desenvolvendo as habilidades de
pesquisador e a qualidade da pesquisa. Também há vistas para realização de
doutorado, prática docente e motivações pessoais para contribuir na construção e
popularização acerca da temática.
5) Às prefeituras: permitir a publicização e difusão de referenciais acerca da temática, de
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maneira com que permita que atores políticos engajados nesse sentido possam
recorrer a demais experiências e ampliar sua prática no setor público.

5.2. Limites da Pesquisa

Oportunamente, é válido destacar de maneira explícita os limites dessa
investigação antes da apresentação de seus resultados e considerações. As primeiras
fronteiras aparecem em detrimento da experiência do pesquisador, iniciante na
carreira acadêmica.
Outra questão de destaque é a ausência de uma bibliografia consolidada
acerca do tema de estudo, as duas primeiras dissertações sobre o fenômeno da TG
foram publicadas em 2017 e 2018. Assim como é também relativamente recente a
publicação de artigos acadêmicos sobre a temática, com maior popularização desse
tipo de publicações a partir do ano de 2010. Consta mencionar que inclusive no
contexto prático e legal da administração pública brasileira o tema se popularizou a
partir da década de 2000, como buscamos demonstrar anteriormente.
Ademais, as escolhas metodológicas cerceiam o alcance dos resultados
encontrados, visto que se tratam de dois estudos de caso em cidades com mais de
200 mil habitantes do interior do Estado de São Paulo, o que restringe a não
intencionada generalização de seus resultados e conclusões. Destacamos também
que os dados primários foram coletados a partir de entrevistas com uma significativa
parte dos muitos atores envolvidos nos processos estudados, sem que isso
represente necessariamente uma amostra estatística. Estas coletas foram feitas cerca
de 1 ano e meio após a ocorrência dos fatos investigados, que somados à delicadeza
e o potencial polêmico em função da esfera política do tema, também infligem
questões a serem consideradas.
Por fim, necessário alertar que ciente dessas questões, o pesquisador buscou
aplicar vacinas para amenizar seus impactos durante toda a condução da
investigação, ao mesmo tempo que considera natural os limites impostos,
transparecendo que os resultados para ser bem interpretados, precedem desses
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esclarecimentos. Entretanto, incentivamos e agradecemos ao leitor e avaliador pela
leitura crítica dessa dissertação, de forma a contrapor e questionar as informações
levantadas por esse estudo, assim como buscamos fazer com os estudos que
embasaram essa investigação.

5.3. Agenda de Pesquisa

Com base no perfil exploratório desse trabalho que busca colaborar para
estudos posteriores relacionados à transição de governo em diversos níveis,
sobretudo no contexto municipal, elencamos outras questões que podem originar
novas agendas de pesquisa, tais como:

a) Como o governo federal realizou as transições de governo desde 2002? Em
especial, como aconteceu a transição 39 de 2018?
b) Os municípios que realizam a TG têm menor ocorrência de problemas
orçamentários e contratuais do que aqueles que não praticam a transição?
c) Como a TG pode se relacionar com mudanças em cargos de gestão (secretarias)
durante o mandato?
d) Nos casos de reeleição, os municípios têm realizado a transição de governo? Se
sim, como tem sido feita?
e) Como se dão as negociações políticas com a Câmara de Vereadores, grupo político
e sociedade civil no período da transição?
f) Como os municípios de pequeno porte estão fazendo a transição de governo?
g) Como as capitais dos Estados brasileiros estão realizando a TG?
h) Como os Estados Brasileiros estão fazendo a TG?
i) Quais fatores levaram com que os Tribunais de Conta se empenharem para
institucionalização normativa da TG? Como tem sido feito esse acompanhamento?
j) O poder legislativo (nos três níveis) pode propor leis de transição sem incorrer em

39

Recentemente, um artigo jornalístico do qual participamos e tratou sobre a transparência na transição
no governo federal teve grande repercussão, ver Apêndice K.
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“vício de iniciativa40”?
k) As assembleias legislativas estaduais podem propor leis de transição que tenham
os municípios sob sua abrangência?
l) Como o STF e os TCEs tem julgado temas relativos à transição de governo?

5.4. Recomendações para os Governos Municipais

Buscando colaborar com a realização de transições de governo efetivas no
nível municipal, buscamos elencar algumas sugestões a serem consideradas por
gestores e servidores públicos, levando em consideração as especificidades do
contexto local. Aqui também reforçamos indicações realizadas por CEPAM (2008,
2011, 2012a e 2012b), Seixas (2013), Cruz (2013), Cruz et al. (2018), Pereira (2018)
e Brasil (2008, 2012 e 2016). Abaixo elencaremos as indicações aos municípios:
1. Desenvolver uma legislação abrangente acerca do processo que trate de questões
como:
1.1. Composição da Comissão: sugerimos que a composição seja paritária, formada por
membros da administração e do governo eleito. Que se defina coordenadores em
cada uma das equipes e a divisão do grupo por secretarias/áreas da prefeitura.
1.2. Prazos Procedimentais: indicamos que a transição comece o mais breve possível
após as eleições e não finalize as atividades tão próximo da posse para reservar
tempo para leitura e discussão da situação da prefeitura.
1.3. Estrutura Física: é oportuno que a legislação defina a necessidade de a prefeitura
oferecer a estrutura necessária para a execução das atividades, especialmente,
sugerimos a disponibilização de uma estrutura fixa onde pode ser montado um
“escritório de transição”.
1.4. Recursos Humanos: é necessário que a legislação aponte que a disponibilidade dos
servidores públicos para atividades concernentes à transição, com a possibilidade de
se contratar especialistas para amparar o processo assim como a inclusão de
voluntários.

40

Entendido como usurpação da competência, vício formal de constitucionalidade.
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1.5. Financiamento da TG: previsão legal para que a prefeitura possa destinar dotação
orçamentária para custear o processo (deslocamentos para visitas técnicas,
impressões, etc.), e com a possibilidade de remunerar os membros nomeados pelo
governo eleito e especialistas/consultorias para amparar a transição.
1.6. Registro e Arquivamento: determinação que todas as reuniões/atividades sejam
devidamente transcritas em atas, e que estas sejam devidamente arquivadas e
divulgadas. O mesmo procedimento deve ser adotado pelo relatório de transição.
1.7. Transparência: mesmo que a LAI já estipule que os atos da administração pública
estejam sob transparência ativa, mesmo assim, indicamos que a legislação indique a
criação um “portal da transição” para divulgar todas as atas, leis e inclusive o relatório
de transição.
1.8. Preparação Antecipada: que a prefeitura se organize e compile um rol de informações
gerenciais relevantes para a tomada de decisão por secretaria/setor, consolidado por
ano e atualizado até o período da transição, que deve ser entregue na primeira
atividade da transição de governo.
1.9. Informações Customizadas: a prefeitura deve organizar antecipadamente relatórios
específicos como aqueles utilizados no âmbito federal (Glossário de Siglas, Agenda
100 dias, iniciativas não-implementadas e guia do serviço público).

Uma ressalva importante é que o processo não fique preso a aqueles
procedimentos indicados na legislação, reservando espaço para o incremento de
novas atividades e formas de organização que possam melhor a transição.
Do ponto de vista da equipe do prefeito eleito, recomenda-se que o candidato
ao executivo municipal tenha ao menos um bom número de profissionais para
composição da comissão antes mesmo do fim do processo eleitoral. E nesse mesmo
sentido, a construção de um bom plano de governo permite não apenas encontrar
bons quadros assim como antecipar parte das constatações e dúvidas acerca da
situação do município.
Por fim, e não menos importante, recomendamos que todas as decisões que
possam afetar significativamente o próximo mandato sejam, no mínimo, devidamente
comunicadas aos representantes do novo governo e preferencialmente que essas
decisões sejam tomadas conjuntamente.
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APÊNDICE A - Remuneração Cargos Especiais de TG em 2002

CÓDIGO

VALOR UNITÁRIO

QTDE.

CETG – VII
CETG – VI
CETG – V
CETG – IV
CETG – III
CETG – II
CETG – I

8.000,00
7.500,00
6.300,00
4.850,00
1.560,00
1.390,00
1.220,00

1
4
10
25
2
3
5

TOTAL

50

Fonte: Lei nº 10.609, de 20 de dezembro de 2002 que teve os valores alterados
pela Lei nº 11.526, de 4 de Outubro de 2007.
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APÊNDICE B – Membros da Comissão de Transição Federal em 2002

Composição da Comissão de Transição de Governo do Presidente Eleito - 2002
Coordenação Geral
Antônio Palocci Filho
Coordenador-Adjunto
Luis Gushiken
Equipes do Grupo de Transição
Membros
Luis Gushiken (Coordnador)
Antônio Palocci Filho
Gestão e Governo
Gleisy Helena Hoffmann
Matilde Ribeiro
Luiz Eduardo Soares
Tânia Bacelar (Coordenadora)
Maurício Borges Lemos
Desenvolvimento Econômico
José Graziano da Silva
Ildeu de Castro Moreira
Humberto Costa (Coodenador)
Luis Gushiken
Ana Fonseca
Políticas Sociais
Swedenberger Barbosa
Francelino Grando
Márcio Meira
José Sérgio G. de Azevedo
(Coordenador)
Sérgio Rosa
Empresas Públicas e Instituições
Arno Augustin
Financeiras do Estado
Ermínia Maricato
Tereza Campello
Antoninho Marmo Trevisan
Dilma Rousseff (Coordenadora)
Ermínia Maricato
Infraestrutura
Heitor Miranda
José Augusto Valente

Fonte: Adaptado de Costa e Andrade (2003) e
https://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2002/governolula/futuro_governotransicao.shtml
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APÊNDICE C – Resultados do Levantamento de Transição Estadual

Região

Estados

Regulamenta
a Transição?

Norte

Acre

Sim

Nordeste

Alagoas

Sim

Norte

Amapá

Sim

Norte

Amazonas

Sim

Nordeste

Bahia

Sim

Nordeste

Ceará

Não

CentroOeste

Distrito
Federal

Sim

Sudeste

Espírito
Santo

Sim

CentroOeste

Goiás

Sim

Tipo de
Regula
Data de
Dispositivo
Numeração
o Nível
Promulgação
Legal
Local?
Resolução
nº 42
2000
Normativa TCE
Resolução
nº 50
2004
Normativa TCE
Sim
Resolução
nº 101
2016
Normativa TCE
Decreto
nº 9.763
Executivo
18/12/2018
Decreto
36.671
03/11/2014
Não
Resolução
nº 003
16/02/2016
Normativa TCE
Resolução
nº 135
29/03/2005
Sim
Normativa TCE
Resolução TCE
nº 11
2016
Emenda
nº89
22/12/2014
Sim
Constitucional
Decreto
nº 38.175
28/08/2017
Decreto
nº 10.158
16/11/2006
Decreto
nº 15.622
29/10/2014
Sim
Decreto
nº 15.624
29/10/2014
Resolução
nº1.311
29/08/2012
Normativa TCE
Instrução
nº 01
29/09/2016
Sim
Normativa
Decreto
nº 32.290
30/09/2010
Decreto
nº 32.311
06/10/2010
Não se
Decreto
nº 32.616
17/12/2010
aplica.
Lei
nº 5.647
22/03/2016
Lei
nº 930
08/08/2017
Complementar
Emenda
nº 96
16/12/2013
Sim
Constitucional
Emenda
nº 44
10/11/2009
Constitucional
Resolução
nº 005
2000
Sim
Normativa TCM
Resolução
nº 011
27/10/2004
Normativa TCM
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Nordeste

Maranhão

Sim

CentroOeste

Mato
Grosso

CentroOeste

Mato
Grosso do
Sul

Sudeste

Minas
Gerais

Sim

Norte

Pará

Sim

Sim

Sim

Nordeste

Paraíba

Sim

Sul

Paraná

Sim

Nordeste

Pernambuco

Sim

Instrução
Normativa TCM
Instrução
Normativa TCM
Constituição
Estadual
Lei
Instrução
Normativa
Decreto
Resolução
Normativa TCE
Emenda
Constitucional
Decreto
Lei
Emenda
Constitucional
Lei
Decreto
Instrução
Normativa TCM
Decreto
Constituição
estadual
Lei
Lei
Decreto
Lei
Complementar
Decreto
Resolução
Normativa TCE
Lei
Instrução
Normativa TCE

nº 014

07/11/2012

nº 013

07/11/2012

artº 156;

Não se aplica.

nº 10.219

31/03/2015

nº 45

09/11/2016

nº 2.565

2014

nº 19.434

21/06/2016

nº 56

18/06/2013

nº 14.070
nº 4.612

06/11/2014
18/12/2014

nº 80

17/07/2008

nº 19.434
nº 46.633

11/01/2011
24/10/2014;

Sim

nº 01

06/10/2016

Sim

nº 2.235

06/11/2018

Sim

art. 268

11/06/1905

7.865
9.294
11.397

18/11/2005
22/12/2010
16/10/2018

nº 260

06/01/2014

nº 41.273

07/11/2014

nº 27

13/12/2017

nº 6.253

22/08/2012

nº 01

08/11/2012

Sim

Sim

Sim

Sim
Não

Sim

Nordeste

Piauí

Sim

Sudeste

Rio de
Janeiro

Sim

Decreto

nº 32.027

16/10/2002

Não

Rio Grande
do Norte

Sim

Decreto
Decreto
Resolução
Normativa TCE

nº 21.955
nº 24.778

25/10/2010
03/11/2014

Sim

nº 034

03/11/2016

Rio Grande
do Sul

Sim

Decreto nº
44.716

06/11/2006

Nordeste

Sul

Decreto

Sim

Não
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Decreto

Norte

Norte

Rondônia

Roraima

Lei
Decreto
Executivo
Decisão
Normativa TCE
Emenda
Constitucional
Instrução
Normativa TCE
Decreto
Decreto
Lei
Decreto
Decreto
Decreto
Resolução TCE
Decreto
Instrução
Normativa TCE

Sim

Sim

Sul

Santa
Catarina

Sim

Sudeste

São Paulo

Sim

Nordeste

Sergipe

Sim

Norte

Tocantins

Sim

Estados
Com TG
Regulamentada
Sem TG
Regulamentada

Estados com Municípios*
Com TG Regulamentada
Sem TG Regulamentada

Decreto nº
39.007
nº 3.139

10/11/2010

nº 001

18/02/2016

nº 40

11/12/2014

Sim

Sim
nº 001

10/09/2008

nº 5.934
nº 4.931
nº 16.449
nº 51145
nº 56367
nº 21151
nº 301
nº 5.148

21/11/2002
30/11/2006
08/08/2014
02/10/2006
02/11/2010
28/10/2002
20/10/2016
14/11/2014

nº 02

28/09/2016

100%

24

89%

3

11%

*O Distrito Federal não possui municípios.

17/07/2013

nº 15.498

27

26
21
5

09/11/1998

100%
81%
19%

Sim

Não
Sim
Sim
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APÊNDICE D – Carta de Apresentação

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO
CURSO DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GOVERNO

São Carlos, XX de XXXX de 2018.

À Prefeitura Municipal de XXXXXXXX/SP

Meu nome é Guilherme José Rodrigues Rezende e, atualmente, sou mestrando
em Administração Pública e Governo pela Escola de Administração de Empresas de
São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV), sob orientação do Professor
Marco Antônio Carvalho Teixeira.
Estamos conduzindo uma investigação com o objetivo de compreender como
ocorreram os processos de transição de governo nesta municipalidade. A pesquisa é
financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq).
Assim sendo, estamos elaborando um contato inicial para a coleta de dados
por meio de entrevistas com membros que participaram desse processo no ano de
2016.
As informações levantadas serão utilizadas exclusivamente para a consecução
da pesquisa. Os dados serão trabalhados com o sigilo necessário para atingir os
objetivos da investigação.

Por fim, assumimos o compromisso de lhes enviar um relatório com os
resultados obtidos na pesquisa, no caso de interesse manifestado.

Quaisquer eventuais dúvidas ou esclarecimentos, sigo à disposição.

Guilherme José Rodrigues Rezende
Mestrando em Administração Pública e Governo – Bolsista (CNPq) – EAESP/FGV
gui.jrrezende@gmail.com/(016) 9 8207 2217
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APÊNDICE E – Termo de Confidencialidade e Consentimento

Prezado(a) participante,
Sou estudante do curso de mestrado da Fundação Getúlio Vargas de São
Paulo. Estou realizando uma pesquisa cujo objetivo é compreender como ocorreu o
processo de transição de governo neste município no ano de 2016.
Sua participação envolve uma entrevista, que será gravada se assim você
permitir, e que tem a duração aproximada de uma hora. A participação nesse estudo
é voluntária e se você decidir não participar ou quiser desistir de continuar em qualquer
momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo.
Será utilizado gravador de voz e os dados serão aproveitados somente para a
pesquisa. As informações levantadas serão utilizadas exclusivamente para a
consecução da pesquisa. Os dados serão trabalhados com o sigilo necessário para
atingir os objetivos da investigação.
Por fim, assumimos o compromisso de lhes enviar um relatório com os
resultados obtidos na pesquisa, no caso de interesse manifestado.
Aproveitamos, também, para agradecer por sua valiosa colaboração.
Quaisquer dúvidas

relativas

à

pesquisa

poderão

ser esclarecidas

pelo(s)

pesquisador(es) pelos contatos abaixo elencados.

Atenciosamente,
Guilherme José Rodrigues Rezende
Mestrando em Administração Pública e Governo – Bolsista (CNPq) – EAESP/FGV
gui.jrrezende@gmail.com/(016) 9 8207 2217
Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste
termo de consentimento.
_____________________________
Nome do Participante
______________________________
Assinatura do Participante

______________________________
Local e Data
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APÊNDICE F – Roteiro Estruturado para Entrevista

Horário de Início:
Horário de Fim:
Nome Completo:
Sexo:

Idade:
Formação:
Trajetória no Poder Público:
Atual ocupação:

BLOCO ORGANIZACIONAL

1.

Como foi sua participação durante a transição de governo?

2.

Quando se iniciou a transição? Quando encerraram os trabalhos? Houveram

interrupções do processo de transição?
3.

Como funcionou, em termos gerais, os trabalhos durante a transição de

governo? Houveram problemas no decorrer da transição? Quais?
4.

Com que frequência os membros da equipe se reuniam? Como aconteceu a

dinâmica de trabalho? Houve resistência à realização da transição?
5.

Quais foram os temas abordados durante o processo?

6.

Qual foi a composição dos membros da equipe de transição? Quem eram?

Qual foi o motivo para escolha dessas pessoas?
7.

Qual foi a infraestrutura cedida pela prefeitura para realização da transição?

Houve algum tipo de remuneração dos participantes?

BLOCO NORMATIVO-LEGAL

8.

Quais

dispositivos

normativos

(leis, decretos, portarias) instituíram

e

regulamentaram a transição?
9.

Como a existência/ausência de um dispositivo legal pode influenciar/influenciou

o processo? Na sua opinião, é desejável que o processo seja resguardado por Lei?
10.

Em algum momento foi necessário recorrer ao judiciário/MP para obter

informações ou outros encaminhamentos durante a transição?
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BLOCO INFORMACIONAL E TRANSPARÊNCIA

11.

Quais foram os documentos/informações solicitadas? Todas foram cedidas?

As informações eram consistentes? Os prazos foram suficientes?
12.

As

informações

transacionadas/manejadas/utilizadas/solicitadas

foram/já

estavam disponibilizadas ao público? Quais?
13.

Houve algum trabalho prévio de organização dessas informações voltados para

realização da transição de governo?

BLOCO AVALIATIVO

14.

Como o processo eleitoral afetou o decorrer da transição?

15.

Como a realização da transição afetou o início do governo?

16.

Qual a sua opinião sobre a importância da transição? É um processo válido?

17.

Quais foram os pontos positivos e negativos do processo?

Você participaria de outro processo de transição?
Em caso positivo, quais as três sugestões para realização de um processo de
transição melhor?
18.

Há alguma outra informação que o senhor(a) crê ser relevante para

compreensão do processo que não abordamos até agora?
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APÊNDICE G – Perfil dos Entrevistados – Caso São Carlos

Todas entrevistas foram feitas presencialmente, gravadas e posteriormente
transcritas. Todos os entrevistados participaram direta e indiretamente da transição
de governo.

Gênero
M
M
M
M
M
M
F
M

Idade
46
42
50
69
69
53
72
75

Representante
Anterior
Câmara
Anterior
Atual
Atual
Atual
Anterior
Anterior

Data
12/07/2018
13/07/2018
13/07/2018
16/07/2018
19/07/2018
10/08/2018
21/08/2018
30/08/2018

Tempo
0:36:13
01:01:28
0:38:26
00:06
01:20:58
01:09:47
00:20:56
00:43:27

Soma do tempo das entrevistas: 05:57:5
Número de entrevistados: 08
Número de páginas transcritas: 107

Páginas
10
16
16
3
15
20
8
19
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APÊNDICE H – Perfil dos Entrevistados – Caso Araraquara

Todas entrevistas foram feitas presencialmente, gravadas e posteriormente
transcritas. Todos os entrevistados participaram direta e indiretamente da
transição de governo.

Gênero
M
F
F
M
M
M
F
M

Gestão
Atual
Atual
Atual
Anterior
Atual
Atual
Atual
Atual

Data
09/08/2018
09/08/2018
17/08/2018
20/08/2018
24/08/2018
12/11/2018
07/12/2018
11/12/2018

Tempo
00:24:59
00:49:11
01:06:00
01:02:07
00:28:54
01:15:00
00:42:39
00:27:41

Páginas
11
27
14
15
10
15
17
11

Soma do tempo das entrevistas: 06:16:35
Número de entrevistados: 08
Número de páginas transcritas: 120
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APÊNDICE I – Lista dos ex-prefeitos de São Carlos desde 2000

Prefeito

Partido

Início da Gestão

Fim da Gestão

Situação

João Octávio Dagnone

PFL

1º de janeiro de 1997

31 de dezembro de 2000

Eleito

Newton Lima Neto

PT

1º de janeiro de 2001

31 de dezembro de 2004

Eleito

Newton Lima Neto

PT

1º de janeiro de 2005

31 de dezembro de 2008

Reeleito

Oswaldo Barba

PT

1º de janeiro de 2009

31 de dezembro de 2012

Eleito

Paulo Roberto Altomani

PSDB

1º de janeiro de 2013

31 de dezembro de 2016

Eleito

Airton Garcia Ferreira

PSB

1º de janeiro de 2017

31 de dezembro de 2020

Eleito

de Melo

Fonte: TSE – Tribunal Superior Eleitoral
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APÊNDICE J – Lista dos ex-prefeitos de Araraquara desde 2000

Prefeito

Início da Gestão

Final da Gestão

Waldemar de Santi

1 de janeiro de 1997

31 de dezembro de 2000

PPB

Eleito

Edinho Silva

1 de janeiro de 2001

31 de dezembro de 2004

PT

Eleito

Edinho Silva

1 de janeiro de 2005

32 de dezembro de 2008

PT

Reeleito

Marcelo Barbieri

1 de janeiro de 2009

31 de dezembro de 2012

PMDB

Eleito

Marcelo Barbieri

1 de janeiro de 2013

31 de dezembro de 2016

PMDB

Reeleito

Edinho Silva

1 de janeiro de 2017

31 de dezembro de 2020

PT

Eleito

Fonte: TSE – Tribunal Superior Eleitoral

Partido Situação
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APÊNDICE K – Repercussão na mídia nacional

Publicação original no Jornal Estadão: Governo federal decreta sigilo sobre gastos
com equipe de transição, disponível em:
https://politica.estadao.com.br/blogs/publicos/governo-federal-decreta-sigilo-sobregastos-com-equipe-de-transicao/

Outros jornais que repercutiram a matéria:
UOL: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2018/12/20/governodecreta-sigilo-de-gasto-com-transicao.htm
VEJA: https://veja.abril.com.br/brasil/governo-decreta-sigilo-por-prazoindeterminado-de-gastos-com-transicao/
EXAME: https://exame.abril.com.br/brasil/governo-federal-decreta-sigilo-de-gastocom-a-comissao-de-transicao/
Correio Braziliense:
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2018/12/20/interna_politica,
726512/governo-decreta-sigilo-de-gasto-com-transicao.shtml
Blog do Noblat:
https://twitter.com/BlogdoNoblat/status/1075764728515837952?ref_src=twsrc%5Ego
ogle%7Ctwcamp%5Enews%7Ctwgr%5Etweet
Metrópoles: https://www.metropoles.com/brasil/politica-br/governo-decreta-sigilosobre-gastos-com-transicao
Tribuna do Norte: http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/governo-decreta-sigilode-gasto-com-transia-a-o/433689
Brasil 247: https://www.brasil247.com/pt/247/brasil/378159/Temer-decreta-sigilosobre-gastos-da-equipe-de-transi%C3%A7%C3%A3o-de-Bolsonaro.htm
Diário do Centro do Mundo:
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/governo -temer-decreta-sigilosobre-gastos-com-equipe-de-transicao-de-bolsonaro/
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APÊNDICE L – Atores e Autores que participaram das entrevistas
exploratórias.

1) Maria do Carmo Meirelles Cruz - Doutora em Administração Pública e Governo
pela FGV-EAESP. Foi técnica da Fundação Prefeito Faria Lima - CEPAM.
2) Silvia Maura Trazzi Seixas - Socióloga, pós-graduada pela Escola de Sociologia
e Política de São Paulo. Ex-técnica do CEPAM na área de projetos.
3) Márcio Block Berribilli - Servidor municipal da área de tributos da Prefeitura de
São Carlos, atuou como Secretário Municipal de Planejamento e Gestão em
2016.
4) Roselei Aparecido Françoso – Vereador da Câmara Municipal de São Carlos e
membro nomeado da comissão de transição ocorrida em 2016.
5) Ademir Martins de Oliveira (PMDB) – Contabiliza e ex-vereador da Câmara de
São Carlos, foi autor da Lei de Transição no município promulgada em 2000.
6) Damiano Neto – Empresário e eleito Vice-Prefeito de Araraquara em 2016.
7) Donizete Simioni – Ex-vereador e atual Secretário de Gestão e Finanças de
Araraquara. Participou de todos os processos de transição desde 2000.
8) Luciano Pezza Cintrão – Empresário de Araraquara e consultor em Gestão
Pública Municipal, atuou com vários casos de transição de governo.
9) Agnaldo Aparecido Rodrigues Garcia – Secretário Adjunto (Diretoria de
Expediente e Comunicações) e Servidor Efetivo da Prefeitura Municipal de
Taquaritinga.
10) Vanderlei Marsico – Prefeito Municipal de Taquaritinga eleito em 2016.
11) Ricardo José Henriques – Secretário Municipal de Fazenda de Taquaritinga
12) Rômulo Rippa – Prefeito Municipal de Porto Ferreira eleito em 2016.
13) Mírian Lucia Pereira – Mestre em Administração Pública pela UNIVASF
estudando a transição de governo no município de Caruaru-PE.
14) Gustavo Rodrigues Mattar – Analisa de Contabilidade no DAAE/Araraquara e
professor universitário.
15) Soraya Regina Gasparetto Lunardi – Professora Universitária de Direito
Constitucional

