
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 
ATA DE REUNIÃO 

COMISSÃO DE JURISTAS INCUMBIDA DE ELABORAR PROPOSTAS DE APERFEIÇOAMENTO 
DA GESTÃO GOVERNAMENTAL E DO SISTEMA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
Página 1 

 

1. Data, horário e local 

Data Horário Local 

05/04/2018 Início: 11h Término: 16h Fundação Getúlio Vargas – Rio de Janeiro 

2. Objetivos 

 

Discussão da seguinte pauta: 

• Acompanhamento da elaboração dos trabalhos. 

3. Participantes 

Nome Órgão 

Ministro Bruno Dantas (vedeoconferência) Tribunal de Contas da União 

Professor Sérgio Guerra Fundação Getúlio Vargas - RJ 

Professor Juarez Freitas Universidade Federal do RS 

Professor Carlos Ari Sundfeld Fundação Getúlio Vargas - SP 

Alexandre Peixoto de Melo  Câmara dos Deputados 

Iara Beltrão Gomes de Souza Câmara dos Deputados 

4. Discussão da pauta 

  

• A reunião foi aberta pelo professor Carlos Ari, tendo em vista que o voo do presidente, Ministro 
Bruno Dantas, foi cancelado. 

• Os membros da Comissão solicitaram a alteração de alguns itens na página criada no portal da 
Câmara dos Deputados, como a inclusão do termo “sugestões”, e a divulgação, no site da CD, 
de que estão recebendo sugestões aos trabalhos de acordo com os eixos temáticos definidos. 

• Às 14 horas, o presidente entrou por Skype e passou a conduzir a reunião. Informou que, 
devido à agenda de sessões do Tribunal de Contas do Estados do Rio de Janeiro, a conselheira 
Marianna Willeman não poderá participar da reunião. 

• Os temas serão distribuídos entre os membros da Comissão. 
• Serão feitas algumas propostas de alteração em projetos de lei em tramitação. 
• O presidente informou aos demais membros da Comissão que o presidente Rodrigo Maia 

solicitou que a Comissão debata a questão dos critérios de seleção de dirigentes de agências 
reguladoras. Alguns critérios técnicos precisam ser incluídos a fim de afunilar mais essa 
seleção. 

• Os membros da Comissão, segundo seus conhecimentos e proximidades de trabalho, deverão 
informar quais são as principais entidades que podem se interessar pelo tema para que 
contribuam. Após isso, serão enviados ofícios informando sobre a abertura do canal de 
comunicação para o envio de sugestões. 

• A Comissão decidiu incluir mais um eixo temático em seus trabalhos: 
o  Combate às ilicitudes administrativas. 

• Foram debatidos alguns referenciais teóricos que podem auxiliar na elaboração das propostas 
da Comissão, como a ISO 37001 e uma lei francesa de 2016, que obriga as empresas que 
contratam com a setor público a cumprirem determinados pré-requisitos. O presidente informou 
que enviará aos demais membros a compilação dessas informações. 
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• Dentre as possibilidades a serem exploradas nas propostas, foram citadas a atual prática da 
Controladoria Geral da União (CGU), que está fazendo termos de ajustamento de conduta para 
situações de menor potencial ofensivo; possibilidade de as empresas contratarem um seguro 
para obras a serem executadas para a Administração Pública; melhoria dos quadros dos órgãos 
de controle interno; possibilidade de utilização da lei orgânica da CGU como inspiração para 
outros órgãos públicos. 

• Pretende-se que, na próxima reunião, seja apresentada uma análise da lei das agências 
reguladoras. 

• A Comissão decidiu também que deverá estudar métodos de seleção para dirigentes de 
agências reguladoras e possibilidades de solução consensual de conflitos. 

5. Próximas atividades / Próxima reunião 

Atividade 

 
Próxima reunião agendada para o dia 13 de abril, a ser realizada na FGV do Rio de Janeiro, às 9 
horas. 

 


