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Resumo: Este trabalho tem como premissa a intrínseca relação existente entre as pro-
postas defendidas pelos candidatos a Chefe do Poder Executivo durante o pleito eleitoral e 
o Plano Plurianual (PPA), à luz da governança pública, do compliance e da accountability 
exercida pelos Tribunais de Contas. A demonstração do planejamento para implementação 
dessas propostas nessa peça plurianual, torna-se, portanto, cogente, em respeito aos prin-
cípios basilares que regem a democracia, destacando-se a conjugação entre o princípio da 
soberania popular e do princípio da indisponibilidade do interesse público.
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GOVERNANÇA ELEITORAL: 
A COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE O 

PROGRAMA DE GOVERNO E O PPA

ELECTORAL GOVERNANCE:
COMPATIBILIZATION BETWEEN THE GOVERNMENT

PROGRAM AND THE PPA

1. PERSPECTIVAS DA GOVERNANÇA PÚBLICA, ACCOUNTA-
BILITY, COMPLIANCE E INTEGRIDADE NO PODER PÚBLICO

O objetivo do presente trabalho é demonstrar a intrínseca relação existente entre as pro-
postas defendidas pelos candidatos a Prefeito Municipal, a Governador de Estado e a Presi-
dente da República durante o pleito eleitoral e a compatibilização do Plano Plurianual (PPA), 
elaborado pelo governante, sob a perspectiva da governança pública e da accountability 
exercida pelos Tribunais de Contas.

A partir de tais premissas, será evidenciada a importância do papel dos Controles In-
ternos, bem como dos Tribunais de Contas como agente de Controle Externo, no exercício 
da accountability, vez que atuam como fiscalizador da gestão pública, ora sob o prisma da 
conformidade e legalidade da aplicação dos recursos públicos, ora com vistas a aferir o de-
sempenho e o resultado das políticas públicas implementadas e o consequente retorno à 
sociedade – titular originário do poder público.

De forma preliminar, e sem a intenção de aprofundar ou esgotar o tema, se exprime al-
guns conceitos aplicados às perspectivas da governança pública, compliance e integridade 
no poder público, e o accountability.

A origem da governança está associada ao momento em que organizações deixaram de 
ser geridas diretamente por seus proprietários e passaram à administração de terceiros, a 
quem foi delegada a autoridade e o poder para administrar recursos pertencentes àqueles, 
baseados sempre nos princípios básicos que norteiam as boas práticas de governança nas 
organizações públicas (IFAC, 2001): transparência, integridade e prestação de contas.

A Governança Pública é fundada no processo e no resultado, integrando a organização 
como um todo e acompanhando todo o planejamento. Ao longo do tempo foram criadas uma 
série de normas infraconstitucionais a fim de garantir a transparência e a integridade nos 
negócios públicos, configurando uma nova governança pública. Ela reúne um conjunto de 
mecanismos de liderança, estratégia e controle para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, 
visando à condução das políticas públicas e a prestação de serviços à sociedade.
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Esses conceitos são oriundos do Decreto Federal nº 9.203/2017, que dispõe sobre a 
política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 
Em seu artigo 3º o referido decreto elenca os princípios da governança pública, sendo eles: 
capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de con-
tas, responsabilidade e transparência. 

Sequencialmente em seu artigo 4º estabelece as diretrizes da governança, ressaltando 
o seu objetivo em direcionar as ações na busca de resultados para a sociedade; promover a 
simplificação administrativa e a modernização da gestão pública; monitorar o desempenho 
e avaliar as ações garantidoras do alcance das estratégias; incorporar padrões elevados de 
conduta da alta administração para orientar o comportamento dos agentes públicos e imple-
mentar controles internos baseados na gestão de risco, privilegiando ações de prevenção 
antes dos processos sancionadores.

O Decreto estabelece ainda, a renovação do conceito da governança pública, baseada 
em condutas inerentes a um Sistema de Integridade caracterizado pelos conceitos de trans-
parência, ética, controle de riscos, monitoramento, sustentabilidade e resultado para a so-
ciedade. Importante enfatizar que a liderança eficiente e o monitoramento contínuo são o 
segredo para a implantação de um sistema de Governança. Ter servidores   com capacitação 
técnica necessária para as atividades desenvolvidas e responsabilidades recebidas, bem 
como monitorar pessoas e processos, são de extrema importância para a efetividade desse 
sistema. Nesse contexto, se evidencia a importância do Controle Interno, que é quem exerce 
o monitoramento e avaliações das atividades, corrigindo desvios e aperfeiçoando.

Essa nova construção do Controle Interno vem ao encontro do movimento pela integrida-
de nos negócios, sendo colocado em prática através dos programas de Compliance, com o 
objetivo de garantir que as ações ocorram conforme os padrões éticos de conduta, políticas 
internas e diretrizes.

O Compliance, por sua vez, é um programa que busca incentivar, dentro de determinada 
instituição, o cumprimento espontâneo de normas – atitude que deveria ser elementar em 
um Estado de Direito –, o que passou a ser objeto de atenção também no seio da adminis-
tração pública.

No mesmo sentido e complementando tal entendimento a Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Econômico (OCDE) refere-se a Integridade Pública como o alinha-
mento consistente e à adesão de valores, princípios e normas éticas comuns para sustentar 
e priorizar o interesse público sobre os interesses privados no setor público.

Este tema tomou muita relevância no Brasil a partir do ano de 2013, com a edição da en-
tão denominada Lei Anticorrupção (Lei Federal nº 12.846/2013). A referida norma estabele-
ceu pesadas sanções administrativas para as pessoas jurídicas que estejam envolvidas em 
atos prejudiciais à Administração Pública, especialmente no que tange a licitações e contra-
tos. Ao mesmo passo, a Lei estabelece que seria possível atenuá-las em virtude do funcio-
namento de programas de integridade (cf. art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 12.846/2013).

Há que se ressaltar que, embora haja avanços legislativos no âmbito da administração indireta, 
no que tange à administração pública direta, há que se destacar à ausência de legislação espe-
cífica para regular a matéria, visto ainda não haver normativo legal expresso no mesmo sentido. 

Assim, diante dessa “omissão legal”, os órgãos de controle vêm expedindo recomenda-
ções aos órgãos e gestores públicos com a finalidade de difundir a adoção de mecanismos e 
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, 
bem como a aplicação de códigos de ética e de conduta.
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No que concerne a accountability, na opinião de O’Donnell (1998), pode ser entendida 
como a responsabilização democrática dos agentes públicos por meio de dois mecanismos: 
accountability vertical, na qual a sociedade controla de forma ascendente os governantes 
(mediante o voto em representantes, os plebiscitos e os conselhos de usuários de serviços 
públicos, entre outros mecanismos) e accountability horizontal, definida como aquela que 
se efetiva mediante a mútua fiscalização entre os poderes (checks and balances) e por meio 
de órgãos governamentais que controlam a atividade pública, a exemplo dos tribunais de 
contas brasileiros.  

Desta feita, independentemente da “direção” (vertical ou horizontal) pretendida para a 
accountability, é condição necessária, ainda que não suficiente para a sua realização, que as 
informações sobre a atuação governamental estejam disponíveis para que os legisladores, 
o governo, a sociedade e os próprios gestores públicos saibam se: (1) os recursos governa-
mentais são utilizados apropriadamente e os gastos efetuados de acordo com as leis e regu-
lamentos, (2) os programas e projetos governamentais são conduzidos de acordo com seus 
objetivos e efeitos desejados, e (3) os serviços governamentais são providos eficientemente, 
economicamente e efetivamente (GAO, 2003 p. 9).

Em suma é possível afirmar que a implementação  de programa de compliance, de pro-
grama de integridade e da governança na administração pública – instrumentos que não 
devem ser analisados isoladamente – contribuem para qualificação e profissionalização da 
gestão pública, com uma atuação mais responsável, ética, eficiente, efetiva e transparente, 
assegurando, de forma institucionalizada, que as finalidades públicas e os interesses dos 
cidadãos sejam alcançados e preservados.

Analisando as ações do TCU sobre o tema, pode-se identificar diversos estudos, traba-
lhos científicos e referenciais teóricos que vêm fundamentando e sustentando a atuação da 
Corte com abordagens e grau de profundidade bem relevantes. Dentre eles, encontra-se 
disponibilizado, em seu sítio eletrônico, a imagem a seguir, que reflete de maneira bem clara, 
didática e eficiente, a relação intrínseca estabelecida entre os instrumentos de Governança 
e a Gestão Governamental:

Elaborado por: TCU.

Conforme pode-se observar, a Governança aplicada ao setor público atua como indutor 
de melhoria da gestão pública na medida em que, por meio da avaliação e do monitoramento 
da administração, é possível contribuir para o seu direcionamento, atuação e desempenho, 
com estratégias de planejamento, execução e controle das ações governamentais, que pos-
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teriormente serão avaliadas por meio das relações de accountability pelos órgãos de con-
trole externo.

Nesse panorama, as análises das Contas de Governo realizadas pelas Cortes de Contas 
vêm se firmando como um instrumento fundamental de governança pública, transparência 
e de accountability, sem, no entanto, adentrar à discricionariedade dos gestores.

2. PROCESSO ELEITORAL: DA PACTUAÇÃO À IMPLEMENTA-
ÇÃO 

O Planejamento Governamental é uma atividade permanente da Administração Pública e 
uma função de Estado prevista em vários artigos da Constituição Federal. Este planejamento 
é o que permite que se faça a escolha das melhores estratégias de alocação e distribuição de 
recursos públicos a serem disponibilizados. 

Nos termos do art. 165 da Carta Magna, os Instrumentos de Planejamento Governamen-
tal compõem-se de três peças: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Em síntese, O PPA, com vigência de quatro anos, tem como função estabelecer as dire-
trizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública. A LDO, trata-se de uma 
peça produzida anualmente, com desempenho de enunciar as políticas públicas e respecti-
vas prioridades para o exercício seguinte, com base nas diretrizes, objetivos e metas estabe-
lecidas no PPA. No que se refere à LOA, esta tem como principais objetivos estimar a receita 
e fixar a programação das despesas para o exercício financeiro. 

Esclarecida a diferença entre as peças orçamentárias, o presente estudo terá foco no Plano 
Plurianual (PPA) que é um instrumento destinado a organizar e viabilizar a ação pública, com 
vistas a cumprir os fundamentos e os objetivos da República. Por meio dele, é declarado o 
conjunto das políticas públicas do governo para um período de 4 (quatro) anos e os caminhos 
trilhados para viabilizar as metas previstas. O PPA define as políticas públicas do Governo Fe-
deral para construir um Brasil melhor, com base nos compromissos firmados na eleição.

De acordo com a Constituição Federal, o exercício da função do planejamento é um dever 
do Estado, tendo caráter determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na for-
ma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o 
setor público e indicativo para o setor privado. (g.n)

Assim, o planejamento expresso no Plano Plurianual assume a forma de grande moldura 
legal e institucional para a ação nacional, bem como para a formulação dos planos regionais 
e setoriais. O § 1º do inciso XI do art. 167 da Constituição Federal é um argumento forte em 
relação à importância que os constituintes deram ao planejamento no Brasil:

Art. 167 (...)
(...)
§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado 
sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime 
de responsabilidade.
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Em continuidade, elucida Deusvaldo Carvalho em sua obra Orçamento e Contabilidade 
Pública: “em realidade, o PPA declara as escolhas pactuadas com a sociedade e contribui 
para viabilizar os objetivos fundamentais da República, os quais consistem na construção de 
uma sociedade livre, justa, solidária, na garantia do desenvolvimento nacional, na erradica-
ção da pobreza e da marginalização, na redução das desigualdades sociais e regionais e na 
promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação”.

Em sendo assim, a linha que deve guiar o comportamento de um governo são as pro-
postas defendidas pelos candidatos a Chefe do Poder Executivo durante o pleito eleitoral, 
refletidas no Planejamento Governamental – considerando este como sendo o Plano Pluria-
nual – (PPA) – se tornariam um dos instrumentos a ser praticado por toda administração e 
acompanhado pelos programas de compliance.

A elaboração das propostas do candidato a Chefe do Poder Executivo durante o pleito 
eleitoral é uma obrigação que lhe é imposta pela legislação eleitoral. A Lei Federal nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997, que “Estabelece normas para as eleições”. O art. 11 do referido 
diploma legal elenca os requisitos a serem observados pelos postulantes ao cargo eletivo. 
Dentre eles, entendeu o legislador pela imprescindibilidade da apresentação das propostas 
defendidas pelo candidato ao cargo de Prefeito, a Governador de Estado e a Presidente da 
República. In verbis:

Art. 11.  Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as 
dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
IX - propostas defendidas pelo candidato a Prefeito, a Governador de Estado e a Presidente da 
República.
(...). (g.n)

Nesse contexto, tem-se que as propostas do candidato ao cargo de Prefeito Municipal, 
a Governador de Estado e a Presidente da República como sendo o documento oficial por 
meio do qual o candidato formaliza, ou instrumentaliza, as diretrizes, programas e/ou pro-
postas apresentadas durante o processo eleitoral, que visam atender às demandas da socie-
dade, subsidiando, assim, o convencimento e a decisão dos eleitores na escolha do próximo 
governante.

Dessa forma, pode-se entender que as propostas apresentadas pelos candidatos vincu-
lam os mesmos à sua implementação, caso escolhidos pela população, independentemente 
do caráter legal e/ou cogente desse instrumento. Os candidatos têm total autonomia para 
estabelecer suas propostas, mas na medida que as fazem, surge, então, o direito subjetivo 
do eleitor que as aceitou em vê-las implementadas, sob pena de acolher no mundo jurídico 
o que vem sendo chamado pela sociedade de “estelionato eleitoral”.

Inclusive, nesse sentido, tramita na Câmara de Deputados, Projeto de Lei Complementar 
295/2016, de autoria do Senador Tasso Jereissati - Estabelece, com amparo nos arts. 163 
e 165, § 9º, da Constituição Federal, normas gerais sobre planejamento, orçamento, fundos, 
contabilidade, controle e avaliação na administração pública; altera a Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000; e revoga a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 – já aprovado 
pelo Senado Federal, que dentre outras mudanças na legislação, propõe que o PPA tenha 
por base o Programa de Governo apresentado pelo candidato vitorioso nas eleições. 
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Nessa perspectiva, é o que se propõe no presente trabalho. Assim, embora o candidato 
tenha a obrigatoriedade em registrar a proposta eleitoral, o mesmo possui ampla liberdade 
no momento de sua elaboração a fim de definir o conjunto de propostas ao qual se compro-
mete em implementar em caso de vitória eleitoral.

Destarte, a discricionaridade que lhe é direcionada ao momento de elaboração das pro-
postas, já não lhe é mais concedida após alçar a vitória na eleição, e aqui vale a máxima 
expressa no artigo 1º da Constituição Federal, o poder emana do povo, e este poder, lhe foi 
concedido com base nas propostas registradas e não na pessoa do governante.

Nesse passo, importante os ensinamentos de Moreira Neto quanto a discricionaridade 
em que a mesma “não é uma escolha livre. Ela é uma escolha finalística por estar vinculada 
ao atendimento do interesse público que, no Estado Democrático de Direito, tem de ser com-
preendido como a realização e a tutela dos direitos fundamentais.”

Com efeito, Juarez Freitas traz à baila o conceito da discricionariedade legítima como 
aquela praticada com a justa apreciação de consequências diretas e indiretas (externalida-
des). Em sendo assim, “será legítimo se - e somente se - guardar vinculação com as regras 
legais (atribuidoras da liberdade de escolha, sem exorbitância) e, simultaneamente, com o 
sistema inteiro (conformador da liberdade como poder atribuído ao agente para promover 
deliberadamente a universalização da qualidade de vida, em consonância com as priorida-
des constitucionais)”. 

Por fim, o conceituado doutrinador finaliza que não se admite “decisões administrativas 
que desatendam aos requisitos limitadores da discricionariedade, especialmente quando a 
escolha (ou a não escolha) acarretar reflexos sobre o acervo de direitos e interesses alheios”.

A luz desses ensinamentos, quando o governante traz em seus atos de governo ações 
divergentes das suas propostas, sem que haja justificativa empírica ou juridicamente plau-
sível, há um rompimento com a representatividade que lhe foi delegada, uma discricionarie-
dade ilegítima, podendo-se  afirmar ainda, que há uma quebra da fidelidade e integralidade 
com o voto de confiança que foi depositado naquelas propostas apresentadas.

Nesse diapasão, a discricionaridade plena é exercida no momento de elaboração do pro-
grama de governo do candidato, vez que não há limitação, a não ser aquelas contidas na 
legislação, para sua construção. A partir daí, passa-se ao exercício de uma discricionaridade 
pactuada, com prevalência do princípio da impessoalidade e supremacia do interesse públi-
co, uma vez que foram suas ideias validadas e não a pessoa do mandatário.

Veja, o que se está esclarecendo é um binômio entre a impessoalidade e a obrigatorie-
dade. A impessoalidade personificada no fato de que o cidadão vota nas ideias e propostas 
apresentadas e a obrigatoriedade estratificada ao governante eleito em exercer seus atos de 
governo em conformidade ao registrado em seu PPA, em outras palavras, vincular as preci-
tadas propostas ao que é executado durante o mandato.

Um exemplo disso: caso o governante eleito, por algum motivo deixe de exercer o cargo, 
o vice tem a obrigação de dar continuidade ao então pactuado, seja pelo princípio da conti-
nuidade, seja por respeito ao princípio da indisponibilidade do interesse público, uma vez que 
a vitória eleitoral foi no proposto pela “chapa vencedora” e não na figura apresentada como 
o “cabeça de chapa”.

 Esclarecido o que se propõe como compatibilidade entre o Programa de Governo e o 
PPA – Plano Plurianual, se faz destacar que este último, não deve ser visto, necessaria-
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mente, como uma peça rígida e engessada, que não pode ser alterada. Respeitados os ritos 
legais e constitucionais do correspondente processo legislativo, é até mesmo legalmente 
cogente, a realização de atualizações e adequações no Plano Plurianual que visem ao apri-
moramento do planejamento das políticas públicas nele previstas ou ainda, para inclusão de 
novas programações.

 É importante ressaltar que a aprovação do Plano Plurianual pelo órgão legislativo, deve 
observar, não só a legalidade, mas também se os atos ali expressos estão exposados na 
representatividade que o elegeu. Obviamente que se a composição da Casa de Leis for de 
uma delegação inversa, ou seja, composição ideológica diferente, pode acabar por impor 
uma derrota ao Poder Executivo.

É então que se torna, imperiosa a atividade desempenhada pelo Controle Interno, dis-
posta no art. 74, I, da Constituição Federal,  que à luz da accountability, pode/deve emitir 
parecer analítico, baseado na análise das políticas públicas – por meio de um conjunto de 
indicadores – e conformidade, perfazendo-se numa leitura dos atos de gestão ao que foi 
proposto no PPA, bem como fazer constar, justificativas plausíveis para aquilo que não foi 
possível implementar. In verbis:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de 
controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 
governo e dos orçamentos da União;

Observe, o candidato verdadeiramente comprometido com o pactuado, no momento 
de escolha de um controlador, se atentará que o referido servidor tenha um conhecimen-
to profundo do Programa de Governo, pois a este é dada a capacidade de acompanhar a 
formalidade dos atos de gestão, fornecer informações para tomada de decisão, bem como 
justificá-las.

Nesse momento, – em atendimento ao artigo 74, IV da Constituição Federal em que prevê 
a finalidade do controle interno em apoio as atividades do controle externo em sua missão 
institucional – que se somam as atuaçãos do Controle Interno – entrega do parecer – com 
as das Cortes de Contas, demonstrando o fito harmonizador entre o controles, na análise 
de indicadores a fim de aferir desempenho das políticas públicas planejadas no PPA, com 
a capacidade de introduzir melhorias capazes de corrigir possíveis deficiências e contribuir 
para qualificação e otimização dos recursos públicos.

Nesse contexto, o Tribunal de Contas, quando da apreciação da prestação de contas, na 
função de garantir que a administração pública atue em conformidade com a lei e com os 
princípios explícitos e implícitos na Constituição Federal, exerce a accountability na pers-
pectiva da governança pública.

3. CONCLUSÃO

As Cortes de Contas desempenham papel fundamental para a responsabilidade na ges-
tão fiscal, cujo pressuposto é a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e 
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Contudo, para além do 
atendimento à conformidade e legalidade, cabe aos Tribunais a avaliação dos resultados, da 
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efetividade e da eficiência dos programas governamentais e das políticas públicas planeja-
das nos do PPA e executadas, nos estritos termos das respectivas LDO e LOA.

À luz da governança pública, as Cortes de Contas atuam como indutor do aprimoramento 
do desempenho da atuação governamental, principalmente, no que se refere à execução 
das políticas públicas, seja: i) pelo foco no combate à corrupção, ii) por atuar como espinha 
dorsal no combate a ineficiência na gestão dos recursos públicos.

Sob o ponto de vista do Compliance no Poder Público, pode-se depreender que, mesmo 
diante da inexistência de um código jurídico positivado ou de normas de regras de condutas 
cogentes, o gestor público deve atuar em estrita observância aos Princípios norteadores da 
Administração Pública e aos preceitos, morais, éticos e de integridade, compatíveis e exigi-
dos dos agentes por derivação da múnus público que exercem.

Com a aplicação da Teoria da Agência do mundo corporativo para o Poder Público, pode-
-se apreender que o Principal é o eleitor (detentor do Poder) e o Agente é o indivíduo eleito 
(representante do Poder).

Do ponto de vista legal, amparando-se na hermenêutica jurídica e compreendendo esta 
como a “teoria científica da arte de interpretar, aplicar e integrar o Direito”, depreende-se da 
conjugação dos dispositivos constitucionais e legais referenciados neste trabalho que: todo 
o poder emana do povo, que o exerce por meio dos representantes legitimamente eleitos 
(art. 1º CF) em virtude da soberania popular exercida pelo voto (art. 14 CF) durante o pleito 
eleitoral,  oportunidade em que os candidatos a Chefe do Poder Executivo apresentam e 
defendam as propostas e/ou programas que pretendem implementar caso sejam escolhidos 
pela população (art. 14 Lei Federal nº 9.504/1997).

Findo o processo eleitoral, o representante-mandatário eleito para implementar suas pro-
postas, atuará na sua discricionariedade pactuada, em estrita observância aos instrumentos 
constitucionais de planejamento e orçamento, cuja peça de planejamento de médio prazo 
– PPA (art. 165, §1º CF) contemplará as diretrizes, objetivos e metas, a serem perseguidos 
durante seu mandato, o que por consectário lógico, deve refletir, as propostas que o mesmo 
apresentou à população na condição de candidato ao cargo.

E assim, sob o prisma do Controle Externo incumbe às Cortes de Contas, no exercício 
da accountability, para além da análise de conformidade e legalidade dos atos de gestão, 
avaliar os resultados, a efetividade e a eficiência dos programas governamentais e das polí-
ticas públicas planejadas no PPA, contribuindo, como dito, para o aprimoramento das boas 
práticas administrativas na gestão pública e para o combate à corrupção e à ineficiência na 
gestão dos recursos públicos.

Sob o prisma da “governança eleitoral”, conclui-se, então, que deve haver estreita cor-
relação e compatibilidade entre as propostas defendidas pelo candidato ao Chefe do Poder 
Executivo e o PPA, por entender que as propostas apresentadas pelo então candidato aos 
cidadãos, durante o pleito eleitoral, subsidiam a escolha quanto ao novo governante e, por 
consequência, este deverá realizar seu planejamento estratégico (PPA) de forma a refletir 
tais propostas, visto que foram as mesmas que lhe alçaram à condição de governante. Nes-
sa perspectiva, a evidenciação do planejamento para implementação das propostas no PPA 
revela-se imperativo, em sua essência, seja por estar-se diante de um processo de continui-
dade, seja por respeito ao princípio da indisponibilidade do interesse público.

As propostas apresentadas pelos candidatos obrigam os mesmos à sua implementação 
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ou à transparente justificativa em caso de impedimento em implementá-las, independen-
temente do caráter legal e/ou cogente desse instrumento. Isso porque os candidatos têm 
total autonomia para estabelecer suas propostas, aqui entendido como discricionariedade 
plena, mas na medida que as fazem, vislumbra-se que surge, então, o direito subjetivo para 
o cidadão que as aceitou em vê-las implementadas.

Admitir desvinculação entre as condutas do “então candidato” e as do “candidato elei-
to” – na qualidade de representante-mandatário -, incorrerá no sério risco de se acolher no 
mundo jurídico o que vem sendo considerado pela sociedade e por alguns parlamentares 
no Congresso Nacional como “estelionato eleitoral”, conduta esta que, inclusive, vem sendo 
objeto de proposições legislativas visando a sua tipificação no Código Penal Brasileiro.

Isto posto, o Plano Plurianual não pode representar apenas uma declaração descompro-
metida com as soluções do Governo, mas deve estar estritamente relacionado com o que 
deve ser realizado, deve estar pautado em metas especificas e estratégicas para melhoria 
de qualidade de vida daquela comunidade, observando a realidade do orçamento, evitando 
promessas ilusórias. Isso significa dizer implementar um plano que ofereça elementos capa-
zes de subsidiar a execução de políticas com vistas a orientar a ação governamental.
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PARECER JURÍDICO
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PARECER JURÍDICO. SEPARAÇÃO DE PODERES. 
INICIATIVA PARLAMENTAR. PUBLICIDADE ADMINISTRATIVA. CHEKLIST NECESSÁRIO. NÃO 
É RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO A INICIATIVA LEGISLATIVA, NEM SE EN-
CONTRA NA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO, MATÉRIA RELATIVA À MATÉRIA DE TRANSPA-
RÊNCIA ADMINISTRATIVA,. QUE NÃO CRIA, NEM EXTINGUE OU MODIFICA ÓRGÃO ADMI-
NISTRATIVO, BEM COMO NÃO CONFERE NOVA ATRIBUIÇÃO A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, NÃO INTERFERE NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA DE AL-
GUM ÓRGÃO OU SECRETARIA DO ESTADO E NÃO HÁ VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOA-
BILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. RELATÓRIO

Trata-se de parecer jurídico que tem como objetivo enfrentar o entendimento sobre as 
proposições legislativas que visam estabelecer obrigações aos Poderes do Estado no campo 
da transparência dos atos administrativos envolvendo em geral: inserção de placas físicas 
em obras, inserção de dados em sistemas de informatizados, elaboração de relatórios e/ou 
disponibilização de determinadas informações ao público.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Cumpre primeiramente registrar que a transparência dos atos do Poder Público, vertente 
do princípio constitucional da publicidade, constitui um dos pilares do regime administrativo 
pátrio. 

Trata-se, na verdade, de exigência inderrogável do próprio Estado Democrático de Direito. 
A abrangência desse princípio constitucional é evidenciada por Hely Lopes Meirelles (Direito 
Administrativo Brasileiro, 34ª Edição, p. 97): 

A publicidade, como princípio de administração pública (CF, art. 37, caput), abrange toda atua-
ção estatal, não só sob aspecto de divulgação oficial de seus atos como, também, de propiciação 
de conhecimento da conduta interna de seus agentes. Essa publicidade atinge, assim, os atos 
concluídos e em formação, os processos em andamento, os pareceres dos órgãos técnicos e ju-
rídicos, os despachos intermediários e finais, as atas de julgamentos das licitações e os contratos 
com quaisquer interessados, bem como os comprovantes de despesas e as prestações de contas 
submetidas aos órgãos competentes. (grifamos)

Feita tal consideração é preciso diagnosticar qual o limite da matéria a ser proposta que 
estaria abarcada pelo princípio constitucional da publicidade e transparência. 

O Supremo Tribunal Federal já enfrentou por diversas ocasiões tal matéria. 

Após profunda análise dos julgados da Corte Suprema apresenta-se como paradigma 
desses limites constitucionais para fins de elaboração de projeto de lei de iniciativa parla-


