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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho foi observar o princípio da impessoalidade na concessão das Licenças 

para Atividade Política, concedidas aos servidores públicos, no ano 2016, na Prefeitura 

Municipal de Belford Roxo (PMBR). Para tanto, foram utilizados conceitos de impessoalidade, 

administração pública e sobre burocracia. A pesquisa foi realizada de forma documental no site 

da Prefeitura, e também foram buscados materiais de maneira física e observação. Como 

resultado, observou-se períodos de Licenças diferenciados: trimestrais, quadrimestrais e 

semestrais, não seguindo uma padronização legal. Por fim, para contribuir com a aplicação do 

princípio da impessoalidade, este Relatório Técnico apresenta um planejamento, tendo por base 

a utilização da Tabela 5W2H. 

 

Palavras-chave: Princípio da Impessoalidade; Administração Pública; Burocracia.  

 

1 – Introdução 

 

A impessoalidade nas organizações públicas serve de base para que sua finalidade esteja voltada 

para o atendimento do bem comum dos cidadãos. Significa a ação e realização que atenda a 

alguma questão e que, em todo o seu contexto e trâmite não haja o interesse pessoal de um 

único indivíduo. Sobre o tema impessoalidade no serviço público, Meirelles (1990), o menciona 

como uma regra indispensável para o funcionamento das organizações públicas e a principal 

razão de sua existência. (MEIRELLES 1990, p. 85). Motta (2000, apud Junquilho, 2012, p. 48), 

sobre a maneira de agir de seus agentes, os autores relatam que; “as regras são formais e 

impessoais”. (JUNQUILHO, 2012, p. 48). A mudança no sistema veio com o sistema 

burocrático, a transformação no desenvolvimento das funções, e de suas tarefas. Diante desses 

conceitos, há um legado de regras que, consequentemente, transformam o pensamento e a 

maneira de agir dos agentes públicos, e provoca mudanças nas estruturas do Estado. E os 

registros dos atos públicos deveriam ser documentos elaborados de forma racional sem a 

interferência da vontade pessoal de alguém. (JUNQUILHO, 2012, p. 48). Assim observando 

esforços no sentido de dar mais impessoalidade as ações no âmbito da Administração Pública, 

este Relatório Técnico buscou identificar se o princípio da impessoalidade é de fato respeitado 

na Prefeitura Municipal de Belford Roxo (PMBR), por meio das concessões das Licenças para 

Atividade Política aos seus servidores, no ano de 2016. 

 

As organizações públicas brasileiras devem estar voltadas às  melhorias que atendam as 

demandas sociais, mesmo que para isso transformem os seus setores, seguindo até, como 

exemplo, a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), em meados 

da década de 1930, que fomentou a clareza das ações dos setores públicos, e constituindo uma 

base de referência para o trabalho dos seus administradores no alcance de resultados, adotou 
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um caráter técnico do tipo burocrático, com os registros detalhados das etapas constituintes de 

um processo, que até a data atual, serve como um instrumento de apoio para as suas ações nos 

setores públicos. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1938).  

 

No contexto dessas organizações se encontra a Prefeitura Municipal de Belford Roxo, que por 

ser uma instituição integrante da estrutura político-administrativa do país, também deve, de 

forma técnica e impessoal buscar resultados voltados para suprir as necessidades de seus 

munícipes. (CÂMARA MUNICIPAL ORGANIZANTE BELFORD ROXO, 2004). Diante da 

exposição dos fatos, por este trabalho se passa a analisar sobre a impessoalidade nas 

autorizações para os servidores da Prefeitura tirarem Licença para Atividade Política nas 

eleições municipais de 2016. A análise será feita se constituindo de um levantamento sobre o 

tema impessoalidade, os prazos das Licenças e como foram concedidas, e em que condições 

foram concedidas. E em seguida, com uma tipologia mecanicista como a apresentada por Préve, 

Moritz e Pereira, (2010, p.13), será apresentado um Plano de Ação, utilizando a ferramenta de 

gestão administrativa denominada de Tabela 5w2h1, por se um método para atribuir 

responsabilidades e prazos e organizar o trabalho (CARDOSO, 2012, p. 133). O conteúdo do 

Plano de Ação se dará procurando uma estrutura mais próxima possível do ideal para o 

desenvolvimento das atividades necessárias para a concessão das Licenças, desde a entrada do 

pedido da Licença no protocolo da Prefeitura até o ato final do processo. Nela serão distribuídas 

as atividades para mais de um nível de hierarquia, de forma que as opiniões de decisão sejam 

independentes de um setor para o outro, colocando-se para cada um dos setores a atividade 

apropriada para a etapa no processo. Com base na mesma tabela, para auxiliar na contribuição 

com a aplicação do princípio da impessoalidade, será formulado um quadro com as atividades 

atuais que fazem os processos de licenças para Atividade Política na PMBR.  

 

A metodologia de pesquisa empregada baseou-se em Zanella (2012). E a partir de uma análise 

documental no site oficial2 da Prefeitura Municipal de Belford Roxo, e também de forma física 

e pela observação buscando materiais e informações junto aos seus setores. Na abordagem 

foram utilizados os métodos quantitativo e descritivo, separando os dados do todo da amostra. 

Conforme a autora, pesquisar se traduz em um processo de questionamentos e de perguntas, 

porquanto, a pesquisa se conduziu de maneira prática, em questionamentos e perguntas, a fim 

de que os dados fossem analisados e compreendidos minuciosamente. Na sua análise utilizou-

se o método indutivo, comparando os dados colhidos da amostra com o que preconiza as leis 

vigentes no âmbito da Administração Pública brasileira e na PMBR, sobre os prazos, em que 

condições e como foram concedidas as Licenças.  Na interpretação sobre o que se refere à 

impessoalidade nas concessões de Licenças, o objetivo da pesquisa seguiu a descrição, 

colocando no cenário atual as condições em que foram concedidas, e teve como principal 

alcance determinar se a amostra está ou não de acordo com o que determinam as Leis. 

(ZANELLA, 2012, p.78). 

 

                                                           
1A ferramenta 5W2H responde às perguntas:  por quê (why), o que será feito (what), onde será feito (where), 

quando (when) e quem (who) fará algo, e ainda, como (how) e quanto custará (how much) fazer algo. (CARDOSO, 

2012, p. 133 e 134). 
2http://noticiasdebelfordroxo.blogspot.com.br/p/atos-oficiais-da-prefeitura-de-broxo.html 
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2. Apresentação do Caso 

 

A Prefeitura Municipal de Belford Roxo está localizada no centro da Cidade de Belford Roxo, 

na Região Metropolitana do Estado do Rio de janeiro, ao norte da capital do Estado, distando 

desta Cidade cerca de 20 km. Em uma área de aproximadamente 79 km2, fazendo limites com 

os municípios de Mesquita, Duque de Caxias, São João de Meriti e Nova Iguaçu. Atualmente 

é o sexto mais populoso do Estado com 472.008 mil habitantes. (ENCONTRA RIO DE 

JANEIRO, 2008). O município teve autorização de desmembramento de seu município sede, 

Nova Iguaçu, pela Lei n. 1640/90 em 03 de abril de 1990. (ALERJ /1990). Município instalado 

em 01/01/1993, sendo constituído distrito sede em 31 de dezembro de 1994. (IBGE, 2016). 

 

Nas organizações públicas brasileiras, a impessoalidade ganhou força na década de 1930 com 

a publicação do Decreto-Lei n. 579, de 30 de julho de 1938, que assentou as bases dos registros 

dos atos públicos no âmbito da sua administração, abrindo caminhos para a constituição formal 

do princípio da impessoalidade. Um pouco depois, foi publicado o Decreto-Lei n. 200 de 25 de 

fevereiro de 1967, com a adoção e o fortalecimento do Sistema do Mérito. Era uma visão para 

ocupações dos cargos públicos em prol do mérito e na desvantagem da ocupação dos cargos 

por intermédio do favorecimento. (BRASIL, DECRETO-LEI N. 200, Art. 94, Inciso III).  

 

Já na década de 1988, pela Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 

1988, em seu Artigo 37 Caput, através da sua Emenda Constitucional n. 19/1998, a 

impessoalidade se tornou lei para toda Administração Pública. Contando ainda o pensamento 

sobre impessoalidade com obras de grandes autores que trabalharam para a obtenção de uma 

Administração Pública técnica e voltada para atender a necessidades de caráter geral. Autores 

como, Meirelles (1990, p. 85), que consubstancia o princípio da impessoalidade como o 

fundamento para o funcionamento do setor público, e, Bresser-Pereira na Reforma do Aparelho 

do Estado brasileiro, que conservando a impessoalidade elencada pelo DASP introduziu à 

normatização para a facilidade do controle da administração pública pela sociedade. (BRASIL, 

1995). Enquanto Max Weber no início do século XX, na perspectiva da eficiência defende o 

funcionamento dos setores públicos mediante normas e padrões. (JACOBSEN; NETO, 2012, 

p. 64;68).  

 

Diante deste cenário se encontra a Prefeitura Municipal de Belford Roxo, Órgão Público que 

legalmente tem como função a atividade principal de prestação de serviços públicos de 

Administração Pública Municipal aos seus munícipes, declarado na sua Lei Orgânica e 

atualizada até a Emenda Constitucional 31/06. Em seu Título I – “Dos Fundamentos Da 

Organização Municipal” que, menciona: “Art. 2º - Todo o Poder emana do povo, que exerce 

por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição da República, da 

Constituição Estadual e desta Lei Orgânica”. Estando, porém, de acordo com a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, o Município de Belford Roxo, em seu Título II, da 

Organização Municipal Político-Administrativa, Art. 5º, declara: “O Município de Belford 

Roxo, com sede na cidade que lhe dá nome, é dotado de autonomia política, administrativa e 

financeira, regendo-se por esta Lei Orgânica, observados os princípios das Constituições da 

República e do Estado”. (CÂMARA MUNICIPAL ORGANIZANTE BELFORD ROXO, 

2004). 
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Como os demais entes da Federação brasileira, a Prefeitura Municipal de Belford Roxo é 

autorizada pela Lei n. 8.112/90 a conceder licenças para os servidores do seu quadro de pessoal 

concorrerem a atividade política. (BRASIL, 1990). Desta forma, através desta pesquisa foi 

realizado levantamento junto ao órgão, nas suas publicações oficiais no período de maio a 

novembro do ano de 2016. (PREFEITURA DE BELFORD ROXO; ATOS OFICIAIS. Acesso 

em: 21 de maio 2017). 

 

Foram concedidas 51 (cinquenta e uma) licenças para Atividade Política neste período. Deste 

total, a de número 260 foi publicada em 30/06/2016 e republicada em 02/07/2016, que segundo 

o tomador de decisão haviam incorreções: Duas licenças, portarias 260 e 376 foram com o prazo 

de 6 (seis) meses, outra licença, portaria 288 teve o prazo de 4 (quatro) meses, todas com a 

percepção do pagamento dos vencimentos aos seus respectivos servidores, ficando em 

desacordo com as leis de concessões. As demais, (47 - Quarenta e Sete) licenças, com prazo de 

3 (três) meses, fazendo jus à percepção do pagamento de seus vencimentos por igual período, 

ficando, porém, de acordo com o que preconiza a lei de concessão. As portarias analisadas 

foram: 260 (portaria republicada); (260 e 376)3; 2884; (259; 264; 265; 268; 269; 270 e 271; 274; 

278; 286; 287; 300; 310; 330; 334; 335)5. (PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD 

ROXO; ATOS OFICIAIS, 2016). 

 

As condições para as concessões de licenças para Atividade Política no âmbito da 

Administração pública brasileira e na Prefeitura Municipal de Belford Roxo são as seguintes:  

 
Lei n. 8.112/90, de11 de dezembro de 1990. Art. 86. O servidor terá direito a 

licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha 

em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do 

registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. § 1o O servidor 

candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que 

exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, 

dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura 

perante a Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito. (Redação 

dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97). § 2o A partir do registro da candidatura 

e até o décimo dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, 

assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de três 

meses. (BRASIL, 1990). 

 

Lei Complementar n. 14, de 31 de outubro de 1997 (ESTATUTO DOS 

SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO). 

Art. 86, § 2o, “a partir do registro da candidatura e até o décimo 

dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, 

assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo 

período de três meses”. (CÂMARA MUNICIPAL DE 

BELFORD ROXO, 1997). 

 

                                                           
3 2 (Duas) licenças, por 6 (seis) meses a contar de 01/04/2016, com direito a percepção dos seus vencimentos. 
4 1 (Uma) licença, por 4 (Quatro) meses a contar de 01/06/2016, com direito a percepção dos seus vencimentos. 
5 47 (Quarenta e Sete) licenças, por 3 (três) meses a contar de 01/07/2016, com direito a percepção dos seus 

vencimentos. (PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO; ATOS OFICIAIS, 2016). 
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Seguem as Portarias que apresentaram problemas: Portarias n.º 260 e 376, de 29 de junho e de 

05 de setembro de 2016 - publicadas em 07/09/2016 e em 02/07/2016 respectivamente, 

apresentam a concessão da Licença para Atividade Política pelo prazo de 6 (Seis) meses, 

ficando em desacordo com as leis de concessão. E a Portaria n.º 288 de 15 de julho de 2016 - 

publicada em 16/07/2016, apresenta a concessão da Licença com prazo de 4 (Quatro) meses, 

ficando também em desacordo com a lei de. Entretanto, todas foram respaldadas pelas duas leis 

autorizadoras. No entanto, como na Prefeitura de Belford Roxo se tratou de licença definitiva 

para Atividade Política, quando diz; “mediante o comprovante de registro do candidato perante 

o cartório eleitoral”, não há a hipótese de licença sem remuneração, como é pela referida Lei n. 

8.112/90, Art. 86, Caput. Só podendo pagar os vencimentos aos respectivos servidores pelo 

prazo de 3 (três) meses, e não conforme foi publicado. 

 

Também foram buscados dados, informações, sobre estruturas dos processos das licenças, 

setores organizacionais por onde tramitavam e, procedimentos neles efetuados, através do site 

oficial6 da Prefeitura e no seu portal da “transparência”7 na época das pesquisas maio a 

novembro de 2016. Não sendo encontradas as informações de que precisava para o 

levantamento do diagnóstico, buscou-se por meio físico e através da observação, adquirindo-se 

informações importantes e materiais. A Lei Orgânica do Município e o Estatuto dos seus 

servidores, através das mãos de servidor da Procuradoria Geral do Município.  

Pela observação constatou-se que ao acessar os dois sites oficiais8 de publicações dos atos da 

Prefeitura Municipal de Belford Roxo não foi possível encontrar as informações que se buscava. 

Na busca foi acessado outro site9, que faz publicações sobre os municípios do Estado do Rio de 

Janeiro, mas nele, também não foram encontradas as informações que se julgava importantes. 

Então se conclui que apenas de maneira fisicamente seria possível se obter informações. Ainda 

foi observado o trâmite dos referidos processos pelo setor Protocolo Geral da Prefeitura. E de 

maneira física efetuou-se os procedimentos para a obtenção de informações, no Protocolo 

Geral, na Secretaria Municipal de Administração, na Procuradoria Geral do Município e no 

Setor de Recursos Humanos.  

 

Nos devidos setores da Prefeitura, foram feitas perguntas de forma oral à alguns servidores que 

trabalham internamente, para as quais se obteve as respectivas respostas: No setor de Protocolo 

foi perguntado para onde ia o processo depois de autuado o requerimento do pedido de Licença.   

Foi respondido que ás vezes são encaminhados para o setor de Recursos humanos, noutras vezes 

para a Secretaria Municipal de Administração, mas geralmente, são enviados para a 

Procuradoria Geral do Município.  

 

Na Secretaria Municipal de Administração foi perguntado sobre uma estrutura organizacional 

por onde os processos deveriam tramitar e quais eram as decisões que cada setor deveria efetuar 

neles. Para essa pergunta se obteve a resposta de que o setor mais indicado para responder ao 

                                                           
6 http://noticiasdebelfordroxo.blogspot.com.br/p/atos-oficiais-da-prefeitura-de-broxo.html 
7 http://noticiasdebelfordroxo.blogspot.com.br/p/trasparencia.html 
8 http://noticiasdebelfordroxo.blogspot.com.br/p/atos-oficiais-da-prefeitura-de-broxo.html , e, 

http://noticiasdebelfordroxo.blogspot.com.br/p/trasparencia.html  
9 www.encontrariodejaneiro.com.br 
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questionamento era a Procuradoria Geral do Município, e que não havia uma estrutura 

organizacional que dissesse por onde esses processos deveriam passar, que só quando eles 

chegavam naquele setor se verificava se estava faltando algum documento, se estivesse faltando 

o processo retornaria ao setor anterior para que fosse anexado a documentação devida, antes de 

serem encaminhados para sua publicação. 

 

Na Procuradoria Geral do Município foi feita a mesma pergunta. A resposta foi que não se tinha 

uma estrutura organizacional da Prefeitura sobre nenhum dos dois questionamentos, de 

processos e de funções. E que qualquer setor os enviava para lá, podendo ser direto do 

Protocolo, como podiam ser enviados pela Secretaria de Administração, ou até mesmo pelo 

setor de Recursos Humanos (RH). Quando foi solicitado pelo funcionário do órgão um 

pendrive, para fornecimento dos materiais que o setor possuía sobre o assunto, os únicos, 

informado pelo funcionário. Foram eles: A lei Orgânica do Município de Belford Roxo, 

atualizada até a Emenda Constitucional 31/06, e a Lei Complementar n. 14, de 31 de outubro 

de 1997 (Estatuto Dos Servidores Da Prefeitura Municipal De Belford Roxo).  

 

No Setor de Recursos Humanos se procurou saber sobre pelo menos um documento que 

informasse por quais setores da Prefeitura os processos de Licenças para Atividade Política 

tinham que tramitar, e qual atividade-decisão cada um dos setores tinha que fazer neles. 

Obtendo a resposta de que a Procuradoria do município era o lugar mais indicado para atender 

ao questionamento, que lá no RH era efetuada apenas a atividade de qualificação do servidor. 

 

Assim, pelas observações e respostas adquiridas, se conclui que quatro setores são possíveis do 

processo percorrer, o primeiro quando o requerimento dá entrada no protocolo geral da 

Prefeitura e, geralmente segue para a Procuradoria Geral do Município, que o encaminha para 

o Setor de Recursos Humanos, que o envia para a Secretaria Municipal de Administração onde 

são decididos e enviados para publicação. 

 

3. Referencial Teórico 

 

Na contemporaneidade, no Brasil, a partir da década de 1990, “O princípio da impessoalidade 

deve ser obedecido por toda a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. (BRASIL, C/F.1988. Capítulo 

VII – Art. 37 Caput.). Se apresenta como um requisito básico para validação das tarefas dos 

servidores públicos, bem como das funções do Estado em geral. Indispensável, principalmente, 

em democracias onde esses serviços se apresentam como mais relevantes que em outros 

momentos, por parte da população aguardar pela atenção do Estado, no assistencialismo nas 

áreas de bens e serviços de uso comum, como, na saúde, na educação etc. 

 

Com a sistematização da Gestão Administrativa, nos anos 1916, pelo engenheiro Jules Henri 

Fayol, foram introduzidos princípios e funções na Administração Industrial e Geral, como por 

exemplo, o de que; “Interesse geral deve predominar sobre o interesse particular”. 

(JACOBSEN; NETO, 2012, p. 52). Em mesmo sentido, a respeito da implantação do modelo 

de administração idealizado por Max Weber no início do século XX, este atribuiu características 
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que considerava necessárias à organização, sob a perspectiva de que ela seria mais eficiente, 

com o seu funcionamento pautado em normas e padrões. (JACOBSEN; NETO, 2012, p. 64). 

 

O modelo teve grande aceitação no campo das organizações públicas porque permitia aos 

diversos portes organizacionais desempenharem suas atividades cotidianas desenvolvendo 

tarefas constituintes da sua base estrutural, seguindo regras predeterminadas, que as submetia 

a controles normativos. Fornecendo uma base concreta para atender ao seu desenvolvimento 

sem a influência daqueles que as exercia. Uma ferramenta capaz de deixar claro o modo como 

uma tarefa é desempenhada, colocando as ações em geral sobre o prisma da “impessoalidade 

no relacionamento”. (JACOBSEN; NETO, 2012, p. 66-67).   

 

Nesse mesmo entendimento o Brasil passou pela sua segunda tentativa de Reformar seu Estado, 

depois da criação do DASP da década de 1930. A Reforma Administrativa do Aparelho do 

Estado, no âmbito do Governo Federal, elaborada pelo seu então ministro da Fazenda do Brasil, 

Luis Carlos Bresser-Pereira, buscou maior flexibilidade das funções do Estado e maior solução 

no seu desenvolvimento econômico, editou meios para facilitar o controle público e 

participação social nas ações de governo, porém não rejeitou a burocracia elencada pelo DASP. 

(BRASIL,1995). Essa época trazia a forte presença das reivindicações sociais veementes nos 

anos 1970 e 1980, momento que se tinha a presunção da saída dos governos militares, e pessoas 

comprometidas com os interesses da sociedade civil, começaram a traçar uma imagem de como 

se queria à atenção social nas políticas sociais que se elaborariam. (BRASIL, 1988). 

 

3.1 Impessoalidade nos Serviços Públicos  

 

Antes mesmo da Idade Moderna já se tinha um viés de impessoalidade nas ações voltadas para 

o bem comum.10.000 – 9.000 a.C. se têm ações de “Práticas gerenciais em sistemas 

fundamentados no interesse geral e comum”. (JACOBSON E NETO, 2012, p. 12). Como 

exemplo, têm-se as guerras. Onde mesmo aquela época se percebe a existência de um certo 

grau de impessoalidade, porquanto, na atualidade o tema está mais voltado para as ações do 

Estado. Imaginando-se ainda por esse contexto, que, já havia a criação de algum instituto para 

administrar as coisas utilizadas em função do bem geral, mesmo que as práticas fossem apenas 

de caráter gerenciais. (JACOBSON E NETO, 2012, p.25). 

 

As práticas administrativas atuais no setor público seguem a orientação moderna bem diferente 

da que se tinha nos velhos modelos de administração pública, que contava com a forte presença 

do nepotismo e do favorecimento. As sociedades contemporâneas exigem dos governos, por 

meio de manifestações populares, plebiscitos, etc. que eles cumpram com o seu dever de servir 

à sociedade em geral, não colocando a administração da coisa pública à disposição de nem um 

interesse que não seja àquele voltado ao conjunto sociedade.  

 

As melhorias resultantes dessas transformações, se deram pelo despertar do olhar social, na 

continuidade da busca pelo desenvolvimento das atividades e dos serviços, que além de 

qualidade fossem com responsabilidades, exigindo que a promoção da gestão pública seja 

voltada para a área social, quer seja com bens e serviços como a assistência à saúde, à educação, 

o transporte público, a limpeza urbana, dentre outras atividades. Porém, seja qual for sua área 
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(s) de atuação, direta ou indiretamente, é exigido a observância do princípio da impessoalidade 

pelos que os executam. Nesta vertente, do Estado atender as necessidades da coletividade. 

Pinheiro (2012) ressalta que o objeto do interesse público não se constitui em interesse 

particular de alguém. Apresenta outras áreas em que precisa oferecer bens e serviços dos quais 

a população não pode ser excluída, relacionando um conjunto de bens materiais e imateriais 

formadores da administração pública, e à eficiência a ser alcançada por demais setores da 

sociedade. A Administração Pública é, portanto, provedora econômica dos meios de 

crescimento da economia do setor público, é também provedora da concorrência leal entre os 

agentes econômicos do setor privado. Sendo para todas essas atividades observado a 

impessoalidade, conforme mencionado no caput do Art. 37 da Constituição Federal brasileira 

de 1988. (PINHEIRO, 2012, p. 18-81).  

 

Para Meirelles (1990), o princípio básico de impessoalidade da administração pública se 

consubstancia em uma das regras fundamentais para o funcionamento do setor público, 

fundamentando-se como a sua principal finalidade, onde, não se admite que se busque no 

âmbito do serviço público interesse que não seja o do interesse comum. Neste sentido, as ações 

dos administradores públicos devem se pautar na sua observância de forma permanente e 

obrigatória. Diz o autor, “A Constituição de 1988 não se referiu expressamente ao princípio da 

finalidade, mas o admitiu sob a denominação de princípio da impessoalidade (art. 37)”. 

(MEIRELLES 1990, p. 85). Correlacionando o que diz Olivo (2012) ao que diz em Meirelles 

(1990), sobre a finalidade da Administração Pública, descreve o autor sobre as ações dos 

agentes públicos que devem estar vinculadas de forma exclusivamente para o alcance do serviço 

em atendimento ao interesse público, estando suas competências vinculadas diretamente a esses 

resultados. (OLIVO, 2012, p. 70). 

 

Por servidor público, a Lei n. 8.429/92 no seu Art. 2º, considera; 

 

“Agente público toda pessoa que exerce qualquer função, ainda que 

transitoriamente ou sem remuneração, sob qualquer forma de investidura, ou 

vínculo, nas entidades da administração direta, indireta, ou fundacional de 

qualquer dos poderes, executivos, legislativo ou judiciário”. (BRASIL, 

1992). 

 

Assim, todo servidor público também é um agente público, essa lei, no seu Art. 4º sobre o 

desenvolvimento das funções dos agentes públicos, deve observar estritamente os princípios 

administrativos. No Artigo 10º da Lei, inciso VII da Seção II, traz sanções aplicáveis àquele 

que “conceder benefício administrativo, [...] sem a observância das formalidades 

regulamentares aplicáveis à espécie”. (BRASIL, 1992). Neste sentido, Roweder (2012) explica 

o princípio da impessoalidade em duas vertentes, uma, a da atuação genérica da administração 

pública sem discriminação em relação aos destinatários dos seus atos, e a outra em virtude de a 

imputação das ações ao órgão ou entidade estatal. 

 

4 – Plano de Ação 
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Nota-se que pelo Portal da Transparência10 da PMBR, não foram encontrados dados que 

consubstanciasse o Plano de Ação. Tendo acesso a Lei Orgânica do Município e o Estatuto dos 

Servidores de maneira fisicamente. E que também nas publicações dos seus Atos Oficiais, em 

todos que estavam disponíveis desde o ano de 2012, no endereço eletrônico11, foram feitas 

tentativas de buscas por informações sobre os procedimentos das tarefas executadas por seus 

servidores, bem como uma estrutura organizacional dos seus setores, não se encontrando as 

informações a respeito. 

 

Diante deste contexto, das informações não estruturadas, opta-se pela utilização da Tabela 

5W2H, por ser uma ferramenta de gestão administrativa, merecendo credibilidade no campo 

das administrações. Porque a Tabela coloca num plano um planejamento que tanto pode ser 

aplicado para o processo inicial de uma tarefa, como pode ser aplicado para um processo de 

uma atividade que esteja em andamento, torna possível ainda explicar sobre algo que se 

pretende saber, pois responde às perguntas principais, que são; What (o quê?); Where (onde?); 

Why (por quê?); When (quando); Who (quem?); How (como?); How much (quanto custa?). 

(CARDOSO, 2012, p. 133-134). Já para o Plano de Ação, servirá como mencionado por 

Cardoso (2012, p. 133), como o método para atribuir responsabilidades, prazos e organizar o 

trabalho.  

 

Esta Tabela também foi apresentada por Cristina Brasão (BLOG PEGG, 2017), como uma 

ferramenta, que serve para demonstrar “ação/atividade/problema”. Suas terminologias são: 

“What – que será feito; Why – Por que será feito; Where – Onde será feito; When – Quando 

será feito; Who – Por quem será feito; How – Como será feito; How much – Quanto custará 

fazer”. Assim também será utilizada aqui neste Trabalho, servindo os passos para concluir sobre 

os processos de licenças para Atividade Política. Sobre o item How much (quanto custa?); com 

base em Carvalho, (2012), não será utilizado. Conforme explica o autor, os custos com serviços 

nos setores públicos não são calculados separadamente dos salários e de parcelas de projetos 

em geral: “Parte significativa dos custos e das despesas no setor público é classificada pela 

contabilidade como valores de custeio certos e fixos”. (CARVALHO, 2012, p. 68). 

 

A Tabela 5W2H, Tabela 1 - Quadro 1, apresentará um quadro com os setores e as funções atuais 

de decisão de cada um. Será utilizada para formular um plano das atividades nos quatro setores 

por onde tramitam os processos de Licenças para Atividade Política na PMBR, a fim de detectar 

problemas em suas execuções, o porquê da evasão do princípio da impessoalidade, e será uma 

referência para a elaboração do Plano de Ação. 

 

Tabela 1 – Com a técnica administrativa – 5W2H 

 

Quadro 1 das atividades nos quatro setores atuais 

Processo de Licença para Atividade Política 

Onde 

(Where) 

O que fazer 

(What) 

Quando 

(When) 

Por quê 

(Why) 

Quem 

(Who) 

Como 

(How) 

                                                           
10 http://noticiasdebelfordroxo.blogspot.com.br/p/trasparencia.html 
11 http://noticiasdebelfordroxo.blogspot.com.br/p/atos-oficiais-da-prefeitura-de-broxo.html 
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Quadro 1 das atividades nos quatro setores atuais 

Processo de Licença para Atividade Política 

Onde 

(Where) 

O que fazer 

(What) 

Quando 

(When) 

Por quê 

(Why) 

Quem 

(Who) 

Como 

(How) 

Na recepção do 

Protocolo da 

Prefeitura 

Protocolar o 

pedido de 

licença 

 

Requerido  

Pelo 

funcionário 

Dever de 

autuar 

Um 

funcionário 

público 

No sistema e 

distribuindo  

Na 

Procuradoria 

Geral do 

Município 

Operar sobre 

as leis 

pertinentes  

 

*Não 

informado 

com precisão  

É onde atua 

o Jurídico da 

PMBR 

* Não 

informado se só 

por procurador 

*Não informado 

se há despachos 

no processo e no 

sistema.  

Setor de 

Recursos 

Humanos (RH) 

Qualificar o 

servidor 

 

Quando o 

processo 

chegar 

O setor 

contém os 

dados dos 

servidores 

Servidor  Informando no 

processo. *No 

sistema não 

informado  

Secretaria 

Municipal de 

Administração 

(SEMAD) 

Verificação 

da 

documentaçã

o, e fazer 

publicar 

*Às vezes 

após a ação do 

RH. Da PGM. 

Ou direto do 

P. Geral12  

Detém o 

Conhecimen

to 

situacional   

*Não informado 

a qualificação do 

Servidor.  

Parecer no 

processo. 

*Parecer no 

Sistema não 

informado 

BRASÃO, Cristina. (BLOG PEGG).  Acesso em: 15 out. 2017 
 

 Tabela retirada das publicações de Cristina Brasão da página da Web; BLOG PEGG – BLOG 

Pequenas Empresas Grandes Gestores. 
 
A Tabela 5W2H, Tabela 2 - Quadro 2, será utilizada para formular o Plano de Ação para 

contribuição com o cumprimento do princípio da impessoalidade. Aplicando a tipologia 

mecanicista apresentada por Préve, Moritz e Pereira (2012). Qual seja, “que destaca acentuada 

estrutura burocrática, ou seja, divisão de trabalho, decisões centralizadas e hierarquia definida, 

caracterizando-se pelo cunho altamente formal”. (PRÉVE; MORITZ; PEREIRA, 2012, p.13).  

 

Tabela 2 – Plano de Ação com a técnica administrativa – 5W2H. 

 

Quadro 2 Plano de ação para distribuição de tarefas 

Processo de Licença para Atividade Política 

Onde 

(Where) 

O que fazer 

(What) 

Quando 

(When) 

Por quê 

(Why) 

Quem 

(Who) 

Como 

(How) 

Na recepção do 

Protocolo Geral 

da 

Prefeitura 

Protocolar o 

pedido de 

licença 

 

Requerido  

Pelo 

funcionário 

Dever de 

autuar 

Um 

funcionário 

público 

No sistema e 

distribuindo 

                                                           
12 Protocolo geral 
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Quadro 2 Plano de ação para distribuição de tarefas 

Processo de Licença para Atividade Política 

Onde 

(Where) 

O que fazer 

(What) 

Quando 

(When) 

Por quê 

(Why) 

Quem 

(Who) 

Como 

(How) 

Setor de 

Recursos 

Humanos (RH) 

Qualificar o 

servidor 

 

Quando o 

processo 

chegar 

O setor 

contém os 

dados dos 

servidores 

Servidor No processo e no 

sistema 

informatizado 

Na 

Procuradoria 

Geral do 

Município 

. Operar 

sobre as leis 

pertinentes 

 

O Recursos 

Humanos 

qualificasse o 

servidor 

É onde atua 

o Jurídico da 

PMBR 

Procurador Despachos no 

processo e no 

sistema 

informatizado  

Secretaria 

Municipal de 

Administração 

(SEMAD) 

Verificação 

da 

documentaçã

o, e do 

quadro 

funcional  

A 

Procuradoria 

operar sobre 

as leis 

pertinentes  

Detém o 

Conhecimen

to 

situacional   

Secretário de 

Administração 

SEMAD 

No processo e no 

sistema 

informatizado 

Secretaria 

Municipal de 

Controle 

Interno da 

Prefeitura 

Atentar 

sobre prazos 

e valores 

financeiros 

 

SEMAD fizer 

a Verificação 

da 

documentação

, e do quadro 

funcional 

Fazer 

publicar 

Secretário de 

Controle 

Informando no 

processo e no 

sistema e por 

meio do Serviço 

especializado de 

publicação. 

BRASÃO, Cristina. (BLOG PEGG).  Acesso em: 15 out. 2017 
 

 Tabela retirada das publicações de Cristina Brasão da página da Web; BLOG PEGG – BLOG 

Pequenas Empresas Grandes Gestores. 

 

5 – Conclusão 

 

Na contribuição com o princípio da impessoalidade foram utilizados os favorecimentos da 

Tabela 5W2H apresentados na Tabela 1 - Quadro 1. Conjugando a variável matemática 

apresentada por Préve; Moritz; Pereira, (2012, p. 87). Adotando aqui neste trabalho, a variável 

como sendo a Lei n. 8.112/90, Art. 86, §1º e § 2o. Atribuindo para o processo ações e setores. 

Fatores que possibilita a cobrança de responsabilidades. Ao passo que, servirão também para 

elevar a decisão para mais um nível hierárquico, desconectando a ação decisória da Secretaria 

de controle de pessoal – Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), passando a decisão 

final nos processos para um setor desconectado do corpo jurídico oficial, para a Secretaria 

Municipal de Controle Interno da Prefeitura, a fim de evitar que pela aproximação do tomador 

de decisão com os funcionários e com o corpo jurídico, haja apelação, e interpretação das leis, 

dando vantagens a outrem. Assim, a contribuição com o cumprimento do princípio da 

impessoalidade se deu pela inserção de mais um nível hierárquico. 
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Com a elaboração do Quadro 1 foram detectados problemas de ordem estrutural e de atividades. 

Sendo de maior relevância os problemas que ocorrem na Procuradoria Geral do Município e na 

Secretaria Municipal de Administração (SEMAD). Nesses setores, não se sabendo de qual setor 

se receberá os processos, e quais informações estarão neles. A falta de orientação sobre qual 

servidor efetuar a decisão nos processos das Licenças, também foi um problema considerado 

bem relevante. A utilização do sistema informatizado interno para que sejam anotadas as 

atividades também foi a dúvida persistente. Já no Quadro 2, explicita a obrigatoriedade do 

sistema. Com a elaboração do Quadro 2, todos os problemas estruturais e funcionais foram 

resolvidos, como por exemplo na SEMAD, antes não se sabia quando ia-se atuar no processo, 

foi resolvido o problema com o esclarecendo de que o setor atuaria após a Procuradoria operar 

sobre as leis pertinentes. 
 

De certo, várias transformações ocorreram no âmbito da administração pública em geral, bem 

como na brasileira, onde existia um modelo patrimonialista produzindo confusão entre os bens 

públicos e privados, com a forte presença de nepotismo e favorecimento daqueles que 

governavam, surge a evolução com a adoção de um modelo burocrático. E com o modelo de 

regulamentação as leis, que regulam as atividades e as práticas dos setores públicos. Essa 

regulamentação é uma solução para superar espaços nos serviços públicos criados pelos 

sistemas anteriores.   

 

Mesmo diante dos esforços por que tem passado a Administração Pública para tornar os 

serviços públicos cada vez direcionados a atender a sociedade, pela pesquisa realizada se pode 

observar que decisões no setor público brasileiro ainda são tomadas como se as normas e os 

sistemas de informações estivessem distantes, ou mesmo fora de alcance. Face ao tema que 

aqui foi tomado para discussão, fere o princípio de impessoalidade, constatado pelo total de 51 

(Cinquenta e Uma) Licenças, onde três estavam em desacordo com a Lei de concessão vigente 

no país. 

 

Porém, para prezar pelo cumprimento do princípio, e a administração pública não ficar 

prejudicada, há o instituto Lei n. 8.429/92, para aplicar a isonomia para todos os casos de 

irregularidade, transformando a administração pública municipal digna da confiança daqueles 

que confiam sua administração nas mãos dos que a administram. Sobre as competências dos 

servidores, existem as regras administrativas norteadoras das exigências de competências e de 

responsabilidades, como os princípios administrativos, recepcionadas pela Constituição 

Federativa do Brasil de 1988, no Caput do Art. 37, dentre os quais o de impessoalidade. 

(BRASIL, 1988).  

O Plano de Ação trouxe como solução fazer o processo circular por mais um nível dentro da 

hierarquia, escolhendo-se medidas que se mostraram mais eficazes, dada as dificuldades para 

se obter dados. Porém há considerações que valem apena de serem ressaltadas. Os princípios 

norteadores dos serviços públicos, muito debatidos pelas Administrações Públicas, ainda não 

são únicos suficientemente para que se responsabilize todo e qualquer servidor. Para que o 

dever de competências dos servidores venha ser cobrado em maior grau, é preciso que os 
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governos disponibilizem meios que possibilitem seus funcionários serem bem informados. 

Sugere-se para pesquisas futuras o item, Tecnologia da Informação, no âmbito da administração 

pública da Prefeitura Municipal de Belford Roxo, por este ter chamado muito a atenção. Saber 

como as informações são operacionalizadas e disponibilizadas ao público, contribuiria com o 

cumprimento do princípio da impessoalidade, uma vez que as pessoas informadas sobre o que 

está sendo praticado internamente na administração de um setor e/ou órgão, inibi seus agentes 

a praticarem os atos ímprobos, provocando mais zelo com os bens e serviços dos setores 

públicos.  

Foi na continuidade da busca pelo desenvolvimento das atividades e dos serviços, de forma a 

proporcionar mais eficiência e melhores resultados para a sociedade, que recentemente, como 

meio mais evoluído de se prestar os serviços públicos adotaram-se novas práticas, como a 

administração gerencial, advinda da NGP (Nova Gestão Pública). Constituída por Técnicas 

elaboradas no ano de 1995, a reforma do Estado em grande vulto, culminando depois da criação 

do DASP da década de 1930, intencionava dá qualidade e responsabilidades aos agentes 

públicos, deixando para traz práticas que além de trazer prejuízos aos cofres públicos impedem 

que os serviços sejam satisfatórios. Com sua intenção de promover uma administração pública 

voltada para a área social, suas funções estavam voltadas para os bens e serviços como a 

assistência à saúde, à educação, o transporte público, a limpeza urbana, dentre outras atividades, 

deixando o Estado brasileiro de ser único executor nas suas áreas afins, para ser melhor 

regulamentador, tanto na atuação como direta. (MARE, 1995, p. 50-51).  
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