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Resumo 

O presente estudo visa promover o encontro da gestão patrimonial na Administração Pública com o 

presente contexto de crise fiscal, bem como apresentar propostas de atuação na gestão patrimonial em 

resposta a esse contexto. Enumera ações para gestão de bens móveis e imóveis visando obter 

economicidade e eficiência, sobretudo evitando-se prejuízos. Demonstra exemplos de aplicação de bens 

móveis e imóveis para auxiliar os Entes Públicos a reduzirem prejuízos e obterem receitas com a sua 

gestão. Apresenta casos já aplicados e que demonstraram resultados satisfatórios, bem como hipóteses 

para novas aplicações possíveis. Apresenta hipóteses de aplicação passíveis de inovação na gestão 

pública, especialmente na gestão patrimonial. Enumera diversas modalidades de movimentação 

patrimonial mobiliária e sugere encadeamento ordenado de atividades a serem observadas em fluxos, 

para a garantia de melhor efetividade à gestão patrimonial. Propõe revisão dos conceitos de “bens 

inservíveis” e de “depósitos de bens inservíveis”, à luz do atual contexto de sustentabilidade ambiental. 
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1 Introdução 

Diante de uma das mais graves crises fiscais da história do país, todas as áreas de 

produção da Administração Pública e mesmo da iniciativa privada viram-se ameaçadas por um 

contexto sobremaneira restritivo de mercado e, por conseguinte, de recursos, entre outras 

razões, porque o cenário econômico decorre de uma série de eventos interdependentes, que 

afetam os variados nichos de mercado.  

Em tal cenário econômico, o problema nuclear em todas as áreas da gestão, seja pública, 

seja privada, remonta ao cerne das ciências da Administração e da Logística: como produzir 

muito, com qualidade desejada e com menor aplicação de recursos possível.  

No contexto em tela, a questão supracitada deve ser proposta a todas as áreas de atuação 

da gestão, focando-se neste trabalho especialmente a gestão pública, a qual se torna, 

concomitantemente, algoz e vítima da crise fiscal instaurada no país, por caber-lhe orientar as 

Políticas Públicas que exercem os impactos mais significativos em sua economia.  

Há de se salientar que a Administração Pública, diante de suas atribuições institucionais, 

detém relevante, aliás, nuclear função na recuperação do equilíbrio fiscal do país, devido 

inclusive aos efeitos das políticas econômicas de maior alcance e outras políticas públicas que 

com ela se relacionam.  

Assim sendo, os setores que atuam na gestão do patrimônio público também não podiam 

passar imunes aos efeitos da crise, inclusive porque a gestão patrimonial também requer 

investimentos, insumos de produção, como pessoal, material, sistemas de gestão e controle, 

recursos logísticos, etc., como também ocorre com as demais áreas de atuação das instituições.   

Dessa forma, a questão nuclear no presente contexto econômico não mais se limita à 

incessante busca de se fazer mais com menos, mas sim de se fazer o máximo com o mínimo 

e sem perda de qualidade, diante da severa escassez de recursos, o que constitui cerne de 

diversas ciências, especialmente, no âmbito institucional, da Administração e da Logística. A 

inovação na gestão torna-se imprescindível nesse processo. 

Quanto à relevância do tema, quadra salientar que todas as áreas de atuação da gestão 

pública dependem, em maior ou menor grau, da utilização de patrimônio público para execução 

de seus processos de trabalho. Assim sendo, a quantidade de patrimônio disponível e sua 

qualidade em relação ao serviço que com ele será executado atua na definição da qualidade e 

da quantidade de serviços públicos a serem com ele executados, por representarem as 

ferramentas a serem utilizadas para sua execução. 

Por sua vez, especialmente os bens imóveis correspondem à variável “local”, ou seja, 

onde ocorrerá a execução desses processos de trabalho, a exemplo dos hospitais, escolas, 

presídios, repartições públicas em geral, etc.  

Por essas e outras razões a gestão patrimonial, apesar de ainda não percebida como tal, 

é fator da mais alta relevância para a qualidade e disponibilidade de serviços públicos de todas 

as áreas da gestão pública. Em outros termos, uma gestão patrimonial eficiente pode trazer 

melhorias significativas a todos os setores da gestão pública, pois a gestão patrimonial é suporte 

para todas as demais áreas da gestão. 

Assim sendo, seguem algumas perspectivas para a melhoria da gestão patrimonial, 

visando promover eficiência e economicidade à gestão pública, o que toma ainda maior 

relevância no presente contexto de crise fiscal.  

Mister salientar, desde logo, que este estudo não será limitado por nenhuma área do 

conhecimento em específico, mas terá conteúdo interdisciplinar, utilizando-se de quantas áreas 

do conhecimento lhe servirem para alinhavar distintos conhecimentos e ordená-los no sentido 

dos objetivos almejados.  

  



3 

 

2 Escopo da pesquisa 

Considerando que esta pesquisa visa estudar sobre como a gestão patrimonial pode 

auxiliar na solução da crise fiscal que ora acomete o país, bem como que o vocábulo 

“patrimônio” possui muitas acepções, há de se delimitar o conceito de “patrimônio” que se 

pretende abranger, diante da ampla acepção que lhe é possível nas várias ciências que lhe tem 

por objeto de descrição.  

Nesse sentido, insta ressaltar um trecho da resolução do CFC 774/94, ainda que extinta 

por outros critérios, especialmente no que tange à descrição do patrimônio enquanto objeto de 

ciências diversas, para prefaciar a exposição sobre as diferentes perspectivas possíveis para a 

descrição do patrimônio enquanto objeto de estudo: 

O objeto delimita o campo de abrangência de uma ciência, tanto nas ciências 

formais quanto nas factuais, das quais fazem parte as ciências sociais. Na 

Contabilidade, o objeto é sempre o PATRIMÔNIO de uma Entidade, definido 

como um conjunto de bens, direitos e de obrigações para com terceiros, 

pertencente a uma pessoa física, a um conjunto de pessoas, como ocorre nas 

sociedades informais, ou a uma sociedade ou instituição de qualquer 

natureza, independentemente da sua finalidade, que pode, ou não, incluir o 

lucro. O essencial é que o patrimônio disponha de autonomia em relação aos 

demais patrimônios existentes, o que significa que a Entidade dele pode 

dispor livremente, claro que nos limites estabelecidos pela ordem jurídica e, 

sob certo aspecto, da racionalidade econômica e administrativa. 

O Patrimônio também é objeto de outras ciências sociais – por exemplo, da 

Economia, da Administração e do Direito – que, entretanto, o estudam sob 

ângulos diversos daquele da Contabilidade, que o estuda nos seus aspectos 

quantitativos e qualitativos. A Contabilidade busca, primordialmente, 

apreender, no sentido mais amplo possível, e entender as mutações sofridas 

pelo Patrimônio, tendo em mira, muitas vezes, uma visão prospectiva de 

possíveis variações. As mutações tanto podem decorrer da ação do homem 

quanto, embora quase sempre secundariamente, dos efeitos da natureza 

sobre o Patrimônio.  

(grifos do original) 

Portanto, além da necessidade de se compreender que ao signo linguístico “patrimônio” 

podem corresponder diversos significados, também se há de perceber que, para cada 

significado, há diferentes hipóteses de abordagem possíveis para descrevê-lo, conforme os 

recortes científicos de cada área do conhecimento.  

Logo, a Contabilidade o descreverá de uma forma, o Direito de outra, a Logística de 

outra, a Administração de outra, a Economia de outra, a Engenharia de outra, e assim 

sucessivamente com cada área de conhecimento que circunscreve o patrimônio enquanto objeto 

de estudo, todas igualmente relevantes para descrever determinados aspectos do patrimônio.  

Dessa forma, é necessário se ter sempre em mente que cada área de conhecimento 

escolhe determinados aspectos do objeto para estudar e descrever à sua maneira, não havendo, 

portanto, área do conhecimento mais importante que a outra para tal, tratando-se as diferenças 

de abordagem apenas como distintas perspectivas para a descrição do mesmo objeto, o que, 

aliás, é extremamente difícil de ser concebido pelos operadores de cada área do conhecimento 

em específico, uma vez que há um significativo condicionamento dos olhares de especialistas 

à ótica da respectiva área do conhecimento, sendo difícil, em regra, convencê-los a observar os 

objetos por perspectiva interdisciplinar, como objeto da ciência em geral, e não de uma ciência 

específica, o que é necessário do ponto de vista da gestão.  
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Nessa esteira, insta salientar que as normas jurídicas trazem diversas 

possibilidades de destinação de bens móveis. No Direito Administrativo, são amplamente 

conhecidas a Cessão de Uso, Concessão de Uso, Permissão de Uso, Autorização de Uso, 

doação, leilão, etc. Contudo, não basta conhecer as diferentes formas possíveis de 

destinação de bens móveis previstas em lei, mas é imprescindível eleger, entre tantas 

outras normativamente também possíveis, a modalidade mais eficiente para cada 

possibilidade de aplicação e destinação de bens patrimoniais públicos, isso é gestão de 

patrimônio: não basta fazer qualquer coisa normativamente possível, mas se deve fazer o 

melhor possível do ponto de vista de gestão! 

Dessa forma, as ciências da Administração e do Direito a Contabilidade e outras que 

descrevem o patrimônio devem harmonizar-se sob a égide da gestão, para o efetivo atendimento 

do Princípio da Eficiência insculpido na C.F./88, art. 37, um dos pilares da Administração 

Pública, além do Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade.  

Por essas razões, pode-se desconfiar que a conhecida expressão, diversas vezes ouvida, 

“gerou-se notável prejuízo à Administração, mas se cumpriu a lei”, possivelmente será, na 

verdade, uma má interpretação do ordenamento jurídico pátrio, que também é composto pelos 

Princípios em tela, aliás, positivados na Constituição Federal. A finalidade da gestão é a 

eficiência, a burocracia útil deve ser apenas o meio, a burocracia inútil é uma mácula que deve 

ser expurgada da gestão pública do país, devido aos significativos prejuízos que gera à 

sociedade.   

Assim, o patrimônio que se pretende como objeto de análise da presente pesquisa é o 

bem móvel ou imóvel tangível e corpóreo, como material de escritório, veículos, terrenos, 

edificações em geral, etc., não se contemplando direitos, obrigações, títulos de crédito em geral, 

dinheiro, ou outros bens que não tenham a natureza material dos primeiros ora descritos.  

3 A GESTÃO PATRIMONIAL COMO PARTE DA SOLUÇÃO DA CRISE FISCAL 

Feitas as considerações iniciais acerca do conceito de patrimônio abarcado pelo presente 

estudo, doravante serão abordadas algumas formas de se utilizar a gestão patrimonial como 

parte da solução para melhoria dos resultados das instituições públicas, com o fito de auxiliá-

las a sair da crise fiscal pela qual passam os Entes Públicos do país, no presente momento 

histórico.  

3.1 Elaborar o mapeamento e revisão de processos 

A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo, por 

meio de consultoria especializada, executou recentemente o mapeamento dos processos de 

trabalho de todas as suas áreas de atuação, visando promover melhorias aos seus processos de 

trabalho. 

Como resultado do levantamento supracitado, constatou-se que a área de patrimônio 

público detinha 34 (trinta e quatro) processos de trabalho, aproximadamente o sêxtuplo da 

média de processos de todas as demais áreas de trabalho, considerando-se os fluxos de gestão 

de bens móveis, imóveis, gestão em nível macro e avaliações mobiliárias e imobiliárias.  

O mapeamento de processos de trabalho não pode ser concebido - porque não o é - como 

mero procedimento administrativo burocrático, mas sim como um estágio inicial para a 

promoção de melhorias aos processos mapeados. Portanto, não pode ser encarado como mero 

procedimento de auto-conhecimento dos processos da Organização, com cunho histórico, mas 

como uma etapa inicial para a revisão e atualização dos processos ao contexto vigente, 
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especialmente para cortar etapas e custos inúteis ou inviáveis aos processos, no que tange 

à finalidade por eles almejada, possibilitando-se obter melhorias significativas em 

economicidade, celeridade e eficiência.  
Como é de amplo conhecimento, da mesma forma que a sociedade é dinâmica, as 

ferramentas, as técnicas de trabalho, as necessidades, as demandas, as prioridades, são 

progressivamente atualizadas para acompanhar as mudanças sociais, não poderiam os processos 

de trabalho ficar cristalizados no tempo, sem revisão.  

Portanto, diante do atual contexto de crise fiscal, em que os insumos de produção são 

radicalmente diminuídos, torna-se imprescindível às organizações revisarem e dimensionarem 

os respectivos processos de trabalho aos recursos e objetivos das Organizações que lhes 

executam.  

Nesse processo, pode-se inferir, que a inovação na gestão torna-se impreterível ao 

gestor moderno. Por mais paradoxal que pareça, na atualidade, a inovação tornou-se 

rotina, não mais uma ocorrência excepcional na gestão: note-se que grande parte das 

ferramentas criadas pela gestão foram concebidas ou para inovar os processos produtivos, ou 

para descrevê-los. Mesmo nesta última hipótese, a finalidade da descrição, em regra, não é 

apenas reconhecer ou formalizar os processos atuais, mas sim descrevê-los, para estuda-los e 

promover-lhes melhorias onde necessário e viável, redundando assim na necessidade de se 

inovar a gestão.  

Nessa esteira, pode-se inferir que não existe gestão sem inovação, ressalvando-se que 

“não se confunde inovação com invencionismo”, o que já é máxima cristalizada na ciência da 

Administração. O ambiente de inovação é aberto à experimentação, contudo, sem se descuidar 

da técnica necessária para administrar as possíveis intercorrências dos processos.  

Pode-se dizer que o mapeamento e a revisão de processos é uma das primeiras 

atividades a serem executadas para se diminuir custos e tarefas inúteis ou incondizentes 

ao contexto atual, percebendo-se oportunidades de melhoria a cada processo descrito, à 

gestão patrimonial, e por conseguinte à Administração Pública como um todo.  

3.2 Efetuar a releitura de “bens inservíveis” e “depósito de inservíveis” 

Antes de adentrar propriamente no tema, é necessário apontar a necessidade de 

atualização do termo “inservível” ao presente contexto de gestão, especialmente no que tange 

à visão de processos e à sustentabilidade ambiental, o que exige não apenas a releitura desse 

conceito, mas realmente expurgá-lo do contexto da gestão pública, aliás, da gestão como um 

todo.  

O conceito em tela tem sido veiculado desde antigas literaturas técnicas com o sentido 

de que o bem objeto dessa classificação é aquele que não mais serve ao respectivo detentor. 

Contudo, tal justificativa meramente histórica e desatualizada é que não mais serve ao presente 

contexto, por trazer em seu bojo, ainda que não lhe seja a intenção, carga pejorativa que deve 

ser-lhe inevitavelmente afastada, a qual, com razão, vem sendo, com razão, objeto de críticas 

de operadores que trabalham com a atividade de atribuir nova destinação a esses bens.  

Da mesma forma, tem-se denominado as unidades destinadas a receber, triar e 

redirecionar tais bens, como “Depósitos de Inservíveis”, ou seja, o que só reforça a carga 

pejorativa subjacente aos referidos bens.  

Numa percepção adequada do valor desses bens para a gestão pública e do espaço 

reservado para acondicioná-los seria mais adequado que tais bens recebessem denominação 

mais condizente com o contexto atual, como “bens disponíveis”, “bens em triagem”, “bens 

baixados”, ou outra denominação que melhor represente o seu verdadeiro valor para a gestão.  

Por sua vez, o espaço reservado a acondicioná-los deve ser, na verdade, um centro 

logístico de cadeias de valor de materiais, ou seja, um espaço destinado a receber tais bens 
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e analisar qual a melhor cadeia de valor a ser-lhes aplicada, a melhor forma de destinação 

possível entre tantas outras também possíveis, o que não se confunde com mero 

desfazimento dos bens de qualquer forma. Independentemente da denominação que lhe seja 

aplicada, não é condizente com o atual contexto de gestão e de sustentabilidade ambiental 

denominá-lo de “depósito”, por não refletir/comunicar a relevância do referido espaço para tal.  

Considerando especialmente que o presente contexto de crise fiscal exige obter a 

máxima eficiência e economicidade com a aplicação dos bens públicos, os Órgãos e Entidades 

públicos devem mapear os respectivos processos com foco especial nesses bens, o que pode 

resultar em impactos interessantes ao erário. 

3.3 Uso adequado do bem  

Um dos primeiros critérios a serem observados pelas unidades administrativas 

responsáveis pela gestão de patrimônio, partindo-se do pressuposto de que as unidades 

responsáveis pela aquisição do bem já fizeram bem a parte que lhes cabe, é a adequação do uso 

dos bens.  

Um caso emblemático a esse respeito é o de carteiras escolares, devido ao elevado índice 

de depredação que costuma ser dirigido a esse tipo de bem.  

Décadas atrás, registrou-se um estudo na Secretaria de Estado de Educação em que se 

verificou que aproximadamente 30% (trinta por cento) das carteiras compradas por ano eram 

para reposição das que eram quebradas. O levantamento demonstrou que se perdiam 

milhões de reais por ano com a quebradeira de carteiras escolares em anos sucessivos, 

representando um prejuízo assustador e cumulativo. 
Fatos dessa natureza não podem passar despercebidos, sobretudo diante do vulto do 

prejuízo acumulado ano após ano. Assim sendo, uma postura de passividade do Poder Público 

diante de fatos desse tipo poderia colocá-lo na posição de apenas contar os prejuízos que se 

renovavam.  

Portanto, especialmente em momentos de crise fiscal, onde a conscientização do 

uso dos recursos e dos bens públicos ganha notoriedade atípica, é de máxima relevância 

que o Administração detenha projetos de combate à depredação escolar, para combater 

milhões em prejuízos sucessivos com a depredação do patrimônio público, especialmente 

no ambiente escolar, onde se formam as consciências dos cidadãos. 

O uso adequado dos bens públicos, incluindo-se aqui os materiais de consumo 

distribuídos, deve ser verificado, preferencialmente por meio de relatórios de acompanhamento, 

o que se torna muito mais simples por meio de sistemas informatizados de gestão que já os 

contenham.  

Há de se verificar, por exemplo, se a demanda para determinado bem está dentro da 

expectativa ou se há extrapolação das médias de consumo estimadas, o que pode indicar 

depredação, mau uso, consumo desregrado, etc., para possibilitar a adoção de medidas 

corretivas respectivamente aplicáveis, a exemplo do caso supracitado, o que pode evitar 

prejuízo de milhões, literalmente, sendo portanto iniciativa indispensável atualmente aos 

Órgãos e Entidades da Administração Pública.  
Outro ponto de verificação é a atualização de equipamentos de informática, o que 

merece atenção especial e conhecimento técnico especializado acerca do assunto, pois deve 

haver uma política de atualização de equipamentos condizente, para evitar que sejam adquiridos 

novos equipamentos para substituição por mero modismo, ou outras razões que não sejam 

realmente viáveis. É necessário normatizar-se uma política de substituição desses 

equipamentos, para evitar aquisições por razões de gosto e demais motivos fúteis, que 

aumentam custos por motivos injustificáveis.  
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3.4 Constatação de inutilidade e disponibilidade do bem  

Os Órgãos e Entidades devem verificar se a constatação de inutilidade do bem ao 

detentor está sendo executada de maneira adequada, bem como se há parâmetros descritos para 

tal, não sendo suficiente atender, sem análise prévia, aos pedidos de substituição de 

equipamentos formulados pelos setores demandantes.  

Por exemplo, é possível que um servidor público venha a solicitar o recolhimento e a 

baixa de determinada cadeira, alegando que estaria quebrada, por ter-se desprendido o assento 

da parte dianteira da cadeira. Contudo, é possível que esse fato ocorra pelo simples 

desprendimento de um ou dois parafusos, ainda que o assento esteja em perfeito estado.  

O mesmo pode ocorrer com uma cadeira da qual se desprenda uma roda, bastando que 

se substitua a referida roda para que esteja novamente em perfeito estado.  

Imagine-se agora as ocorrências supradescritas em amplitude de Estado: quantos bens 

móveis seriam baixados devido ao desprendimento de um parafuso ou de uma peça acessória, 

ainda que as demais partes do bem estivessem em perfeito estado? Isso significa um prejuízo 

astronômico e silencioso à Administração Pública. 
Assim sendo, é sobremaneira relevante que os setores de patrimônio de cada Órgão 

ou Entidade de governo detenham um bom funcionamento das atividades de manutenção 

de bens patrimoniais, sobretudo para as operações mais simples, que não requeiram mão de 

obra especializada para tal, conforme os exemplos citados, sob pena de, não o fazendo, 

perderem-se muitos recursos do erário em momento em que já estão escassos. Constitui-se 

absurdamente incomparável o valor de dois parafusos com o de aquisição de uma nova cadeira. 

Portanto, os gestores devem perguntar-se: o Órgão ou Entidade sob sua direção detém equipe 

de manutenção? 

Em se falando de custos, deve-se alertar que devem ser sopesados: obviamente deter 

uma equipe de manutenção acarreta algum custo, contudo um custo notavelmente 

irrisório se comparado com os prejuízos que evitariam com a dispensa de materiais em 

bom estado que necessitam de pequenos reparos, a exemplo dos casos supracitados. Ambos 

os custos não chegam nem sequer a ser comparáveis, tamanha a discrepância entre eles. 

3.5 Promover a transferências de bens entre entes públicos 

Adotando como parâmetro o conceito constante da legislação do Estado do Espírito 

Santo, especialmente o Decreto 1.110-R/2002, a transferência seria a destinação de um bem de 

uma Organização (Órgão ou Entidade) que não mais detém interesse nele, diretamente para 

outra Organização integrante do próprio poder público estadual, sem intermediação de 

armazenamento em depósito/armazém.  

Assim sendo, somente após constatado (adequadamente) que o referido bem público 

não mais interessa ao respectivo Órgão ou Entidade detentor, é interessante que o referido bem 

seja reaproveitado inicialmente por outro Órgão ou Entidade do mesmo Ente Público, evitando 

que este último venha a efetuar novas aquisições de bens e comprometer o cada vez mais 

escasso erário, sem necessidade, especialmente em momento de crise fiscal! 
A transferência de bens efetuadas diretamente entre Órgãos e Entidades entre si, sem 

intermediação de armazenagem em local intermediário, evita ainda dispêndio de recursos 

logísticos com a sua baixa ao centro logístico de cadeias de valor de materiais que recebe os 

bens baixados pelos Órgãos em geral, bem como toda a burocracia envolvida na baixa de bens 

para o referido espaço e posterior envio para o Órgão ou Entidade interessado. Remete ao 

conceito de just in time da Logística, ou seja, de entrega direta no ponto de demanda. 
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Há de se salientar que a presença da Logística na Gestão Pública do país tem ocorrido 

gradativamente, ainda de forma insuficiente, sendo no presente contexto ainda mais necessária, 

diante da relevância dessa área de conhecimento quanto ao impacto nos custos das atividades 

exercidas pelas Organizações públicas e privadas.  

Para que haja interesse na transferência de bens diretamente entre os Órgãos, faz-

se necessário que haja um mecanismo de comunicação e visibilidade dos bens disponíveis 

entre o Órgão ou Entidade que pretende dispor do bem e os demais Órgãos Entidades da 

Administração, potenciais interessados nesses mesmos bens, fomentando-se a cultura do ciclo 

3-R, ou melhor, 4-R, na perspectiva alinhavada na presente pesquisa.  

Assim sendo, alguns Estados detêm uma bolsa de materiais que ficam disponíveis em 

sites para solicitação por outros Órgãos Entidades do mesmo Ente Público, a exemplo do Estado 

de Minas Gerais. O Estado do Espírito Santo, por sua vez, publica no site da Secretaria de 

Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER a disponibilidade de bens para redistribuição 

(que será abordada a seguir) ou a transferência direta entre Órgãos e Entidades, evitando novas 

aquisições, gerando economia milionária à Administração.  

3.6 Executar a redistribuição de bens públicos 

Esta operação, na forma definida pelo Decreto Estadual 1.110-R/2002, já ocorre quando 

os bens, após sua disponibilidade para solicitação pelos Órgãos ou Entidades, depois de 

determinado prazo, não foram solicitados, culminando assim com a sua baixa ao centro 

logístico de cadeias de valor de materiais, onde ainda poderão ser objeto de solicitação, até o 

momento em que forem submetidos aos leilões de bens baixados.  

A desvantagem desse tipo de operação está no fato de que o bem terá de ser transportado 

para o referido centro logístico, culminando com custos logísticos, aumento de burocracia 

envolvida (andamento de processos, análises técnicas, registros contábeis competentes, etc.) e 

com diminuição da disponibilidade de espaço físico no referido local, razão pela qual, em regra, 

só se torna vantajosa após a solicitação de transferência, correspondente à operação supracitada, 

mas ainda assim promove o reaproveitamento do bem, sendo portanto, em regra, 

economicamente viável.  
Insta registrar que o ano de 2015 foi de transições significativas nos Órgãos e Entidades 

do Estado do Espírito Santo, inclusive quanto à distribuição de pessoal, em razão dos ajustes 

decorrentes da necessidade de se promover o equilíbrio fiscal do Estado. Aliás, como é de 

conhecimento, o Espírito Santo foi considerado um dos estados que melhor fizeram o 

“dever de casa” nesse sentido.  

No cenário de transição de alocação de gestão de pessoas, a Subgerência de Patrimônio 

Mobiliário do Estado, no contexto em que as mudanças estavam em plena operação, durante o 

processo de substituição de mão de obra, chegou a deter provisoriamente apenas dois 

servidores, em pleno processo de migração de dados de todos os Órgãos e Entidades do Estado 

para o sistema informatizado de gestão.  

Dessa forma, durante esse processo transitório, enquanto se aguardava a recomposição 

do quadro de pessoal, teve-se de planejar como fazer gestão com um mínimo de recursos 

humanos e materiais.  

Foi assim que se recorreu à filosofia de se mover com as “pernas dos outros”, ou seja, 

enquanto a unidade aguardava pela reestruturação para poder retomar as atividades de leilões, 

entre outras executadas sob sua responsabilidade, fomentou a redistribuição e a transferência 

de bens entre Órgãos e Entidades, para possibilitar inclusive o esvaziamento do centro logístico 

de bens baixados, bem como promover a cultura de reaproveitamento de bens móveis e 

economicidade dela decorrente.  
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Assim sendo, ao final do ano de 2015, gerou-se uma economia de aproximadamente 

um milhão de reais em apenas um ano, ao se fomentar a redistribuição e a transferência 

de bens, provendo-se economicidade, sustentabilidade, conscientização de servidores 

quanto à necessidade de promover a perpetuação da vida útil dos bens móveis com o seu 

reaproveitamento, entre outros resultados, evitando-se a aquisição de novos bens móveis, 

isso num contexto em que a unidade de gestão mobiliária possuiu sua maior baixa 

histórica de pessoal de sua existência, chegando a deter dois servidores.  
Seguramente, tais resultados não ocorreram sem muito sacrifício e percalços, contudo, 

ao final do processo, promoveu-se a inovação na forma de se conceber a gestão patrimonial 

mobiliária, inserindo-a mais significativamente na perspectiva de sustentabilidade ambiental.  

Enfim, foi uma forma de se transformar um problema provisório de significativa 

ausência temporária de recursos humanos em solução de economicidade representativa, 

em meio ao ápice da  crise fiscal do país, até a recomposição do quadro de pessoal da unidade, 

que veio a ocorrer conforme a expectativa, culminando com atualmente mais do que o dobro 

de pessoal de então, retomando-se assim as atividades de leilão, que são também rentáveis à 

Administração, convertendo bens baixados em recursos para investimento programado pelo 

Estado.   

3.7 Criar mecanismos para o reaproveitamento indireto de bens pelos órgãos ou 

entidades do ente público 

Mesmo após se inferir o desinteresse dos Órgãos e Entidades da Administração na 

utilização direta de bens baixados, esses mesmos bens podem ser ainda objeto de políticas 

públicas a serem implementadas por eles no atendimento às demandas da sociedade, por meio 

de projetos elaborados pelos próprios Órgãos para tal.  

A título de exemplo, o Estado detém um Órgão especializado a quem cumpre a atividade 

de ação social, outro que deve promover a ressocialização de detentos, outro responsável pela 

gestão de recursos do meio ambiente. O procedimento padrão é que esses Órgãos exerçam suas 

políticas públicas de intervenção direta na sociedade por meio de bens novos adquiridos para 

tal, o que, contudo, não impede de que executem determinadas atividades por meio do 

reaproveitamento de bens móveis baixados, objetos de projetos para contemplar suas 

finalidades. Ora se faltam recursos para aquisição de bens para projetos de ação social, 

por que não se utilizar os bens baixados de que já se dispõe? 

A título de exemplo, pode-se trabalhar a ressocialização de detentos com a 

manutenção ou reciclagem de bens móveis baixados, o que pode ser efetuado por meio de 

parceria entre os Órgãos responsáveis pelas atividades supracitadas, evitando-se assim 

prejuízos significativos à Administração, além de atender a objetivos matriciais relevantes 

a todos eles, simultaneamente, por meio de recursos materiais que já possui, os bens 

móveis baixados. Iniciativa semelhante já foi implantada pelo Estado do Espírito Santo, 

constituindo em iniciativa premiada.  

Da mesma forma, podem-se utilizar computadores baixados em cursos de montagem e 

manutenção, em escolas de comunidades de maior risco social; conversão de carteiras escolares 

em cadeiras de rodas para distribuição em postos de saúde; cursos de eletrônica em 

recondicionamento de aparelhos baixados; reciclagem por meio de cooperativas, especialmente 

localizadas em comunidades de risco social; cursos de marcenaria e serralheria para detentos e 

para os atendidos por associações em comunidades de risco social; cursos de socorro de vítimas 

em ferragens de veículos, cedendo-se veículos batidos ao Corpo de Bombeiros para 

treinamento, entre outras inúmeras alternativas que podem ser executadas com bens móveis 

baixados de que já se dispõe.   



10 

 

Assim, é relevante salientar que nem sempre é necessário adquirir novos bens para a 

efetivação de políticas públicas inovadoras, mas é possível fazê-lo inovando a forma de 

enxergar os bens que ora, no país, são denominados de “inservíveis”, por mero conservadorismo 

histórico. 

3.8 Realizar doações de bens móveis para entidades do terceiro setor, quando viável 

Não havendo interesse no reaproveitamento de bens móveis, torna-se necessário analisar 

quais as demais formas de destinação de bens mais viáveis.  

No trabalho apresentado no CONSAD VIII, edição de 2015, mencionamos um estudo 

que demonstrava nem sempre ser vantajoso leiloar os bens públicos quando detectada sua 

inutilidade para os Órgãos e Entidades da própria Administração, considerando, entre outros 

fatores, que os leilões e o armazenamento de bens também geram custos. Para não repeti-lo, 

cumpre remeter à sua leitura.  

Como explica a literatura da Logística, a atividade de armazenamento, em regra, não 

agrega valor aos produtos, mas se trata de um custo a mais ao produto, razão pela qual é 

preferível evitar a atividade de armazenamento, privilegiando o just in time, ou seja, entrega 

direta nos pontos de demanda.  

Assim sendo, em muitos casos, torna-se viável promover a doação de bens móveis a 

Entidades filantrópicas, sem fins lucrativos, cujas atividades exercidas sejam realmente 

relevantes para a sociedade, o que deve ser acuradamente observado. Esta forma de destinação 

de bens permite a perpetuação da vida útil dos bens móveis no atendimento da finalidade 

pública, por meio do aproveitamento de sua capacidade produtiva.  

3.9 Proceder à alienação de bens por meio de leilões 

Esta forma de alienação de bens permite transformar os bens móveis baixados e não 

reaproveitados pelos mecanismos já citados em recursos para o erário, para aplicação 

programada pelo Ente Público, além de fomentar diversas cadeias de negócio, gerar emprego e 

renda, impostos, colaborando com o estabelecimento de diversos negócios com caráter de 

sustentabilidade ambiental.  

Um dos maiores segredos de produtividade de leilões é a forma como se formulam os 

lotes, o que deve ser feito inclusive por meio de tentativa e erro, visando à percepção de quais 

formatos proporcionam melhores resultados. 

A título de exemplo, costumava-se leiloar as bicicletas baixadas pela Polícia Militar em 

uma única pilha de bicicletas baixadas. Contudo, por meio de tentativa e erro, experimentou-se 

dividir o total de bicicletas, conforme fosse o volume disponível, em duas ou três pilhas 

diferentes de bicicletas, uma vez que o arrematante que perdesse um lote poderia ainda disputar 

outro lote de bicicletas, fomentando-se assim a disputa e aumentando-se a arrecadação. 

Constatou-se que a arrecadação pela alienação de bicicletas aumentou dessa forma.  

Outro mecanismo relevante foi a formação de carteiras de clientes/arrematantes: 

considerando-se que a divulgação é um dos pontos mais relevantes para se fomentar a disputa 

por lotes, bem como que cada leiloeiro detinha a própria carteira de clientes, a SEGER passou 

a formar bancos de dados de carteiras de clientes arrematantes, para fomentar a divulgação e, 

por conseguinte, a disputa. 

3.10 Promover a cessão e a concessão de uso de imóveis  
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Ambas as operações permitem disponibilizar os bens imóveis pertencentes ao Ente 

Público, promovendo sua ocupação, manutenção, produtividade e exercício da função social da 

propriedade, na forma exigida pela Constituição Federal, em seu art. 5.º, bem como ainda 

promovendo a consecução de atividades que atendem à finalidade pública nos imóveis. Por essa 

razão, é necessário fomentar a disponibilização de imóveis ociosos, o que, concomitantemente, 

evitará sua “perda” por invasão e sua depredação.   

Para promover a disponibilização, é necessário evitar o excesso de exigências 

burocráticas e não funcionais, especialmente quando se trata de exigências para 

disponibilização de imóveis a Entes Públicos.  

Insta ressaltar que a ocupação dos bens imóveis, além de promover os benefícios 

supracitados, evita a “perda” (não em sentido jurídico, mas de expectativa de uso) de imóveis 

por invasão, apesar de serem os bens imóveis, em plano teórico-legal, imprescritíveis, conforme 

reza o Direito Constitucional.  

Conforme afirma o Urbanismo, o desenvolvimento desordenado é um dos maiores 

danos que se pode imprimir ao tecido urbano, possibilitando a formação de bolsões de pobreza 

e impedindo a formação do desenvolvimento ordenado. Após já instaurado, gera a 

necessidade de investimentos de alto vulto para mecanismos paliativos, que não irão 

permitir o mesmo grau de desenvolvimento de um espaço planejado e ordenado para tal. 

Portanto, evitar o desenvolvimento desordenado é uma das formas mais necessárias de se 

combater prejuízos de vulto inestimável ao erário, o que já é ponto pacífico no Urbanismo. 

Contudo, pergunta-se, como fazê-lo em cenário de crise fiscal, sem deter recursos para 

grandes investimentos em diligências de vistorias infinitas aos imóveis, com recursos que não 

se têm?  

Diante do significativo vulto de prejuízos que o desenvolvimento desordenado ocasiona, 

além de investimentos em programas habitacionais – o que de fato demanda recursos 

significativos, apesar de sobremaneira necessário – simultaneamente, há muitas alternativas 

para contenção de desenvolvimento desordenado que demandam pequeno volume de recursos 

públicos.  

A título de exemplo, em perspectiva de inovação na gestão, podem-se instituir 

aplicativos de smartphone para o registro de denúncia de invasões em andamento, conectado 

com redes de informação dos Órgãos de segurança e Secretaria de Administração ou 

equivalente, tendo-se a população como parceira junto às comunidades já instituídas, pois 

mesmo os já estabelecidos em ocupações irregulares, após estabelecimento, não querem perder 

parte de sua comunidade após estabelecida em território e em laços fraternos. Tal perspectiva 

exige que os imóveis estejam identificados, para serem reconhecidos como bens públicos, o 

que se pode executar inclusive com mão de obra de detentos. 

Mister salientar que projetos desse teor podem ser construídos com apoio das 

comunidades já estabelecidas, por meio de centros comunitários, poder público municipal, 

associações de municípios, etc., com planejamento adequado, preferencialmente em parcerias 

com a sociedade e seus segmentos implicados.  

Naturalmente, a instauração do georreferenciamento nos Entes Públicos também pode 

auxiliar sobremaneira nesse processo, por permitir visualização à distância do desenvolvimento 

de imóveis em processo de ocupação irregular, especialmente em ocupações irregulares de 

maior extensão. 

Ademais, considerando que os imóveis são objeto de diversas operações do Poder 

Público, há necessidade de se promover a “consolidação de demandas” (Logística), ou seja, em 

termos simples, de se aproveitar os deslocamentos efetuados em determinada região para 

integrá-los a procedimentos de vistoria por amostragem na mesma região onde já se terá uma 

diligência para outros fins, uma vez que promover diligências exclusivamente para fins de 

vistoria pode exigir maior dispêndio de recursos.  
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3.11 Proceder à alienação de imóveis improdutivos  

Esta forma de destinação de bens imóveis permite não apenas evitar os prejuízos de 

vulto significativos apontados pelo Urbanismo, acima relatados da “perda” de imóveis por 

ocupações irregulares, como também auferir, simultaneamente, recursos de vulto também 

interessante para o erário, evitando-se, portanto, grandes prejuízos decorrentes do 

desenvolvimento desordenado concomitantemente à obtenção de recursos públicos para 

investimento programado pelo Poder Público.  

Ademais, sendo os Entes Públicos detentores de demasiada carteira de imóveis sob seu 

domínio, torna-se impossível garantir a função social da propriedade a todos os seus imóveis. 

Sem querer recorrer aos argumentos do tipo “reserva do possível”, há de se conceber, por 

razoabilidade, que tal impossibilidade é fática. Por outro lado, há de se recordar que o Código 

Civil Brasileiro prevê a existência de bens de uso dominical.  

Além dos benefícios retrocitados, a alienação de imóveis improdutivos sem expectativa 

de utilização permite ainda inserir tais imóveis em cadeias produtivas, fomentando-se a criação 

de empregos, impostos, etc., com a utilização de tais imóveis para tais atividades.  

Mister salientar a relevância de os Entes Públicos Municipais elaborarem os respectivos 

Planos de Desenvolvimento Urbano de forma que permita efetivamente o desenvolvimento 

econômico, social e sustentável, não mera peça produzida para cumprir obrigação legal.  

3.12 Determinar limites para locações de imóveis 

Outro ponto relevante para promover a economicidade de recursos públicos é o controle 

de locações de imóveis de particulares, sujeitando-as a uma análise de custo-benefício efetiva, 

devendo-se normatizar limites para observância pelos Órgãos e Entidades, visando à 

economicidade.  

A título de exemplo, o Dec. Estadual 3.126-R/2012, que disciplina a gestão de imóveis 

do Estado do Espírito Santo, requer a obrigatoriedade de consulta prévia ao acervo imobiliário 

estadual, sendo possível a locação apenas na ausência de imóvel com descrição compatível e 

disponível nesse acervo, evitando-se assim custos desnecessários com locações.  

Ademais, pode-se estabelecer ainda, por meio de norma, um teto para o valor de metro 

quadrado permitido para locações de imóveis, o que limitará os Órgãos e Entidades à sua 

observância, promovendo economicidade ao erário.  

Para que tenha eficácia, os limites para locação devem ser estabelecidos por meio 

de normas, fomentando a utilização de imóveis de propriedade do próprio Ente Público 

por seus Órgãos e Entidades.  

3.13 Utilizara a mão de obra de detentos para diversas atividades 

A ressocialização efetiva de detentos é necessidade indiscutível tanto no Direito Penal, 

quanto nas demais ciências que se dedicam a estuda-la. Concomitantemente, o Poder Público, 

em regra, detém acervo com grande número de imóveis que, por motivos diversos, 

especialmente o desuso, requerem reforma, limpeza, capina, cercamento, pintura, manutenção, 

identificação, reparos elétricos, plantio, reflorestamento, formação de mudas de plantas, etc.  

Assim sendo, não apenas é possível mas extremamente necessário que projetos de 

ressocialização de detentos contemplem atividades como as supracitadas, o que se torna 

sobremaneira econômico à Administração Pública, evitando-se prejuízos significativos com 

a ausência de manutenção e reformas nos imóveis, o que, com o curso do tempo, torna as 

medidas necessárias mais onerosas do que o próprio valor dos imóveis, além da 
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oportunidade de se desenvolver, simultaneamente, projetos sérios de ressocialização 

efetiva.  

3.14 Determinar a utilização da engenharia de avaliações e perícias para elaboração ou 

homologação de laudos de avaliação 

A Engenharia de Avaliações e Perícias é uma ciência que desenvolve metodologias de 

cálculos de valor de mercado de bens patrimoniais, suplantando, assim, metodologias pessoais 

e sem fundamento científico, as quais podem levar à obtenção de quaisquer valores para os bens 

objetos de cálculo e, por conseguinte, comprometer a lisura e a transparência administrativa dos 

procedimentos de aquisição e de alienação de imóveis.  

Por essa razão, a legislação de patrimônio imobiliário do Estado do Espírito Santo prevê 

expressamente que só são aceitos laudos de avaliação elaborados conforme a ABNT, bem como 

ainda com o Manual de Operações Técnicas de Avaliação de Bens Imóveis do Estado do 

Espírito Santo, o qual disciplina procedimentos ainda mais rígidos para garantir o rigor técnico 

e a transparência administrativa à elaboração ou homologação de laudos de avaliação. Por 

conseguinte, promove-se a segurança técnica e jurídica aos gestores quanto à aquisição e a 

alienação de bens imóveis a que os laudos de avaliação servem de suporte.  

Assim sendo, o nível de utilização e de exigibilidade da Engenharia de Avaliações e 

Perícias como suporte aos negócios jurídicos praticados pela Administração Pública é um dos 

fatores mais relevantes para indicar o nível de transparência administrativa de uma gestão.  

Ademais, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias – IBAPE, 

o Engenheiro de Avaliações e Perícias é isento, não atua no mercado de negociação de imóveis, 

a exemplo das atividades exercidas por corretores, razão pela qual a legislação de patrimônio 

do Estado do Espírito Santo, ora Dec. 3.126-R/20012, reconhece a elaboração de Laudos de 

Avaliação exclusivamente se produzidos por Engenheiros de Avaliação e Perícias, dentro da 

área técnica da Engenharia relacionada ao tipo de bem avaliado, harmonizando-se ainda com a 

exigência do art. 37 da Constituição Federal quanto ao Princípio da Impessoalidade legalmente 

imposto à Administração Pública.  

A legislação do Estado do Espírito Santo também reconhece trabalhos técnicos 

elaborados por profissionais de corretagem e o seu valor, uma vez que também podem prestar 

sua parcela de contribuição, contudo não os admite para fins de atividades de negócios jurídicos 

com imóveis, como compra, venda, desapropriação. São admitidos, por exemplo, para fins de 

registros contábeis.  

Portanto, tanto por razões de economicidade, transparência administrativa, 

segurança técnica e jurídica aos gestores, é relevante que a legislação dos Entes Públicos 

preveja a exigência de laudos de avaliação elaborados conforme a ABNT e normas 

complementares que venham a ser manualizadas para tal, sendo possível inclusive aos 

Entes Públicos que adotem manuais de avaliação já existentes em outros entes.  

4 Conclusão 

Enfim, conforme definido cientificamente pela Administração, é inegável que a 

dialética da evolução social exige adequação da gestão aos novos contextos que se lhe impõem. 

Dessa forma, diante do atual contexto de crise fiscal, é imprescindível que se adotem medidas 

para reduzir passivos e gerar ativos ao Poder Público.  

Assim sendo, esta pesquisa buscou enumerar medidas que, em sua maioria expressiva, 

são relativamente simples, algumas de fácil entendimento e implantação, mas que, em 
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contrapartida, propiciam redução significativa de custos e de prejuízos para a Administração 

Pública, bem como possibilitam a obtenção de recursos para o erário, sendo necessário que cada 

uma delas tenha o respectivo processo (cadeia de procedimentos e fluxos) adequadamente 

descritos e ordenados, para gerarem os resultados tão almejados pela sociedade, especialmente 

no presente contexto de crise fiscal.  

No caso específico dos bens móveis, buscamos dispor os mecanismos por ordem 

gradativa de procedimentos, ou seja, dos procedimentos que devem ser verificados 

primeiramente para os que devem ser aplicados em seguida. 

Vários dos procedimentos citados já foram utilizados pelo Estado do Espírito Santo e 

demonstraram viabilidade. Assim sendo, os pesquisadores que subscrevem o presente estudo 

estão certos de que poderão servir de base para os Entes Públicos que visam evitar prejuízos e 

obter recursos para investimentos programados, sem a pretensão de que sejam “verdades 

absolutas”, pois tais são ao menos raras, mas sim possibilidades de aplicação para melhorias de 

resultado na gestão patrimonial e, por conseguinte, na gestão pública como um todo, pois todos 

os processos de trabalho são executados, em maior ou menor grau, por meio da utilização de 

bens móveis e imóveis.  

Em síntese, a gestão patrimonial é um dos meios mais impactantes para promover 

redução de custos e prejuízos para o Poder Público, bem como possibilitar a obtenção de 

recursos para o erário e o desenvolvimento ordenado das regiões, razão pela qual deve ser 

objeto de atenção especial pelos gestores e técnicos implicados, especialmente em contexto 

de crise fiscal, pois negligenciar sua relevância representa assimilar prejuízos de vulto 

inestimável para a Administração Pública e, por conseguinte, para a sociedade em geral.  
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