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1. Data, horário e local 

Data Horário Local 

14/03/2018 Início: 18h30 Término: 
21:00h 

Sala de Reuniões da Mesa – Câmara dos Deputados 

2. Objetivos 

 

Discussão da seguinte pauta: 

• Início dos trabalhos da Comissão de Juristas; 

• Divisão dos trabalhos. 

3. Participantes 

Nome Órgão 

Ministro Bruno Dantas Tribunal de Contas da União (TCU) 

Professor Sérgio Guerra Fundação Getúlio Vargas - RJ 

Professor Juarez Freitas Universidade Federal do RS 

Conselheira Marianna Montebello Willeman Tribunal de Contas do RJ 

Diego Prandino Senado Federal 

Iara Beltrão Gomes de Souza Câmara dos Deputados 

4. Discussão da pauta 

 

• Abertura da reunião com as boas-vindas dadas pelo presidente, Ministro Bruno Dantas. 
• O presidente fez um histórico das comissões de juristas que conseguiram chegar a bom termo 

em suas atividades e de como estruturam seus trabalhos, o que poderia servir como um modelo 
a ser seguido pela Comissão de Juristas. Em especial, citou o apoio da assessoria de imprensa 
como divulgadora dos trabalhos, o que maximiza o envio de contribuições.  

• O professor Sérgio Guerra foi designado relator dos trabalhos, e citou-se a possibilidade de 
haver relatorias para assuntos específicos. 

• A Comissão debateu a necessidade de solicitar o apoio da Consultoria Legislativa, tendo sido 
acordado que o presidente solicitará a designação. 

• A Comissão debateu a interface dos seus trabalhos com os da Comissão que está analisando o 
projeto de lei das agências reguladoras, e acertou-se que, em caso de correlação dos trabalhos, 
a Comissão de Juristas procurará o deputado Danilo Fortes para auxiliá-lo no que for possível. 

• Debateu-se que a seleção dos gestores das agências reguladoras hoje não é feita com base em 
critérios técnicos, e que esses precisam ser agregados aos critérios políticos. 

• Decidiu-se que a Comissão solicitará a criação de um canal formal para o recebimento de 
sugestões. 

• Os consultores a serem designados deverão tratar as sugestões recebidas, a fim de melhor 
inseri-las nas propostas a serem construídas. 

• Serão temas prioritários de análise da Comissão: controle interno e preventivo, com 
fortalecimento da independência e das ações preventivas; possibilidade de sugestão de 
alteração na Lei de Processo Administrativo; estudo sobre a possibilidade da existência de uma 
espécie de termo de ajustamento de gestão, a ser fiscalizado pelo corpo técnico; preferência 
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por ações concertadas entre instituições; programas de integridade e compliance; atual sistema 
de punição de gestores, independentemente de o erro ter acontecido por dolo, fraude ou culpa 
grave; índice de acompanhamento de sustentabilidade; possibilidade de harmonização das 
propostas com a Lei de Usuários de Serviços Públicos e com a Lei de Conflitos de Interesse; 
desburocratização radical (apelo à governança digital e acordos on-line e simplificação das 
concertações); e dispositivo sobre deferência (necessidade de maior polidez entre as carreiras 
de Estado). 

• Foram definidos os seguintes eixos temáticos: 

o Preferência à solução consensual de conflitos na administração pública; 

o Aperfeiçoamento das motivações nas escolhas administrativas; e 

o Incentivos à melhoria da performance dos agentes públicos.  

5. Próximas atividades / Próxima reunião 

Atividade 

 
Solicitar a criação de página da Comissão no portal da Câmara dos Deputados. 

 
Solicitar a criação de email institucional para a Comissão. 

 
Solicitar a designação de um consultor legislativo para acompanhamento dos trabalhos da 
Comissão. 

 
Próxima reunião marcada para o dia 5 de abril, na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. 

 


