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Rio + 20

Missão:
Exercer o controle
externo da gestão dos
recursos públicos, a
serviço da sociedade
carioca.

Visão:
Ser referência como órgão de
controle, reconhecido pela
sociedade como indispensável
à melhoria da gestão pública e
à defesa do interesse social.

Palavras do Presidente

Julgamento histórico

O

julgamento da Ação Penal nº 470, pelo Supremo Tribunal
Federal – embora ainda não concluído até o momento –,
já sinaliza para a condenação dos réus. Os desmandos e
atos lesivos aos recursos e patrimônio públicos praticados
por políticos e agentes responsáveis e incumbidos de sua
guarda e proteção tornaram-se práticas comuns e corriqueiras, em face da
impunidade que sempre os resguardara. Todos sabiam que a corrupção
grassava, mas acreditava-se, por força do hábito, que jamais seria punida,
porquanto praticada por homens inatingíveis, casta privilegiada fora do
alcance da Justiça.
Porém, as decisões até agora proferidas pelos ministros do Supremo
Tribunal Federal no julgamento da Ação Penal nº 470, condenando os
acusados pelos crimes de peculato, corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro,
estão a demonstrar que o dogma acerca da impunidade de políticos e agentes públicos do alto
escalão ― considere-se que há entre os réus um parlamentar que ocupou a presidência da Câmara
dos Deputados e um ex-ministro de Estado ― foi lançado por terra, e se a punição serve de exemplo
para coibir a prática de crimes, o Brasil começa a vislumbrar um futuro que se acreditava utópico,
vez que política e corrupção pareciam irremediavelmente associadas.
Segundo a doutrina kelsiana, os juízes são intérpretes autênticos, pois formulam, a partir da
interpretação da norma jurídica e de sua aplicação ao caso concreto, a norma de decisão, a sentença
judicial, conferindo solução ao conflito e completando o processo de concretização do Direito,
balizado por juízos de legalidade. Além disso, o juiz decide em conformidade com determinado
contexto histórico e em harmonia com as vicissitudes sociais de seu tempo. É, portanto, imperativo
que o Direito esteja sempre atualizado com a própria dinâmica da vida, razão pela qual, com enorme
atraso, o Código Penal brasileiro, de 1940, está sendo atualizado.
A partir do julgamento do STF, o Direito reafirmou sua essência de organismo vivo, sempre
sujeito às transformações necessárias à sua eficácia. Os juízes inovaram, priorizando paradigmas
de julgamento até então inusitados, não se atendo unicamente à verdade processual, já que o relato
dos fatos jamais reproduz fielmente a verdade dos fatos, conclusão a que chegou a maioria dos
ministros do STF. Diante da constatação de que a verdade dita absoluta é inatingível, mitigaram a
importância da falta de provas para incriminar os réus, robustecendo o poder da argumentação e da
persuasão – a partir de testemunhas, indícios e conexões entre fatos, consubstanciando a “verdade
suficiente constante nos autos” – para o convencimento dos juízes. O Direito, assim, instituiu a sua
própria realidade, de acordo com o seu caráter constitutivo e não meramente declaratório.
Na relação entre o julgador e os autos processuais, o aspecto que não concebe mudanças,
devendo permanecer inflexível, é a independência absoluta dos magistrados quanto a possíveis
influências e pressões externas, venham de onde vierem, seja da propalada opinião pública – que,
por insondável, torna-se eco do pensamento dominante na mídia –, do chefe do Poder Executivo,
que, constitucionalmente, nomeia os ministros do Supremo Tribunal Federal, ou do Senado da
República, que os sabatina.
A Justiça brasileira deu a mais veemente demonstração de que os crimes contra a Administração
Pública não permanecerão mais impunes. Em que pese todo o arcabouço legal e processual
tipificando como prática criminosa atos lesivos ao erário, faltava um julgamento emblemático
como o da Ação Penal nº 470 para desmistificar a crença na impunidade de políticos e servidores
públicos do alto escalão que, em conluio com empresários corruptos, arriscam-se destemidamente
na prática criminosa.
Thiers Montebello
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Lei de Acesso à Informação

I

mportante passo no avanço da democracia e
fortalecimento da transparência pública, a Lei
de Acesso à Informação, sancionada em 18 de
novembro de 2011, e em vigor desde o dia 16 de
maio, já estava prevista na Constituição de 1988.
A lei estabelece que qualquer cidadão pode pedir
informações aos órgãos e entidades públicas a respeito
de dados, documentos, atividades, políticas e serviços
públicos.
A partir de agora, o acesso à informação é regra.
O sigilo é exceção.
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avanço da democracia e fortalecimento
da transparência pública

A Lei nº 12.527/2011 representa um paradigma
na relação entre as instituições públicas e a
sociedade no que diz respeito à transparência
das ações governamentais.
Cezar Miola, conselheiro presidente do TCE/RS –
um dos primeiros tribunais a se adequar à nova
lei - responde perguntas sobre a Lei de Acesso à
Informação. Confira.

Foto: Claudir Tigre/TCE/RS
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Lei de Acesso à Informação:

Cezar Miola
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
Que é “Lei de Acesso à Informação” (o que essa Lei regulamenta e sobre quê dispõe)? Quando foi
aprovada; e sancionada?
A Lei de Acesso à Informação – LAI
é uma norma de abrangência nacional
(Lei Federal nº12.527, de 18/11/2011)
que dispõe sobre os procedimentos a
serem observados pela União,Estados,
Distrito Federal e Municípios com o fim
de garantir o acesso a informações previsto nos arts. 5º, inciso XXXIII, 37, § 3º,
inciso II, e 216, § 2º, da Constituição da
República. Ela também se aplica, no que
couber, às entidades privadas sem fins
lucrativos que recebam, para realização
de ações de interesse público, recursos
públicos diretamente do orçamento ou
mediante subvenções sociais, contrato
de gestão, termo de parceria, convênios,
acordo, ajustes ou outros instrumentos
congêneres. Nesse caso, a publicidade
se restringe à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem
prejuízo das prestações de contas a que
estejam legalmente obrigadas.
Cabe mencionar que, por disposição constitucional, mesmo antes da LAI,
todos já tinham o direito de acessar as
informações de seu interesse particu-
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lar, ou de interesse coletivo ou geral, e
os usuários da administração pública
também já tinham o mesmo direito em
relação aos registros administrativos e
às informações sobre atos de governo.
O legislador constituinte, ao prever tais
direitos, preocupou-se em resguardar as
informações cujo sigilo se revelasse imprescindível à segurança da sociedade e
do Estado, bem como o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem
das pessoas.
Portanto, o direito de acesso não é
uma criação da LAI, que apenas regulamentou dispositivos da Constituição que
já o previam. O grande mérito da LAI
está na fixação de regras de concretização do direito. Ao estabelecer, por exemplo, quais são as condutas que devem
ser adotadas pelos agentes públicos e as
respectivas responsabilidades, a LAI viabilizou o efetivo acesso à informação, um
direito que antes estava previsto apenas
no plano abstrato das normas e que, por
isso mesmo, era pouco exercido.
Quais os objetivos da LAI?
O objetivo primário da LAI é garantir a concretização do direito de acesso
à informação.
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Para essa finalidade, a norma estabelece obrigações e responsabilidades
aos agentes públicos, fixa prazos para o
fornecimento dos dados solicitados, disciplina a interposição de recursos, indica
quais são as informações passíveis de
restrição, dentre outras previsões.

Ao disciplinar a forma de exercício
do direito, a norma viabiliza o efetivo
acesso à informação e, com isso, atinge o
seu propósito maior, que é o de fomentar
uma cultura de transparência, que não
apenas possibilite mas que também estimule o controle social.

De onde sairão recursos e funcionários para o cumprimento da Lei?
Os custos decorrentes do atendimento da LAI serão suportados pelos
orçamentos dos próprios entes públicos
aos quais os pedidos forem dirigidos, já
que o serviço de busca e fornecimento
da informação deve ser gratuito para o
solicitante.
Apenas quando houver necessidade
de reprodução de documentos, poderão
ser cobrados do solicitante os custos dos
serviços e materiais utilizados. Nesse
aspecto, a LAI faz menção ao valor “dos
serviços e dos materiais”. Logo, poderão ser cobrados do solicitante, a título
exemplificativo, os custos das cópias ou
mídias para armazenamento de arquivos
digitais.
Que sanções serão atribuídas aos
órgãos que não cumprirem a Lei?
A LAI não prevê sanções para os

órgãos que a descumprirem, mas sim
para os agentes públicos que o fizerem.
Evidentemente, no conceito de agente
público estão incluídos os responsáveis
pelos órgãos.
A norma elenca uma série de condutas consideradas ilícitas e que ensejarão a
responsabilidade do agente público. Dentre elas, consta a recusa ao fornecimento
de informação requerida nos termos da
lei, o seu deliberado retardamento ou o
seu fornecimento intencionalmente incorreto, incompleto ou impreciso.
A incidência em alguma dessas condutas será considerada infração administrativa e deverá ser sancionada de acordo com a previsão estatutária própria,
observada a pena mínima prevista na
LAI, que é a de suspensão.
Além disso, e o que é ainda mais grave, o agente público também poderá responder por improbidade administrativa.
Embora não haja sanções dirigidas
aos órgãos e entidades públicas, estes
respondem diretamente pelos danos
causados em decorrência da divulgação
não autorizada ou utilização indevida de
informações sigilosas ou informações
pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou
culpa, assegurado o direito de regresso.

Que informação pode ser classificada como sigilosa?
A LAI estabelece o conceito de informação sigilosa, descrevendo-a como
“aquela submetida temporariamente à
restrição de acesso público em razão de
sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado”.
A norma ainda prevê que serão consideradas imprescindíveis à segurança
da sociedade ou do Estado, e, portanto,
passíveis de classificação, as informações
cuja divulgação ou acesso irrestrito possam: pôr em risco a defesa e a soberania
nacionais ou a integridade do território
nacional; prejudicar ou colocar em risco
a condução de negociações ou as relações
internacionais do país, ou as que tenham
sido fornecidas em caráter sigiloso por
outros Estados e organismos internacionais; pôr em risco a vida, a segurança ou
a saúde da população; oferecer elevado
risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país; prejudicar ou
causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico,
assim como a sistemas, bens, instalações
ou áreas de interesse estratégico nacional; pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais
ou estrangeiras e seus familiares; ou
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comprometer atividades de inteligência,
bem como a investigação ou fiscalização
em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.
Assim, qualquer documento que se
enquadre nessas circunstâncias poderá
ser classificado como sigiloso. No caso
dos tribunais de contas, por exemplo,
em tese, poderão ser classificadas como
sigilosas as informações constantes em
denúncias ainda não submetidas a processo de fiscalização.

Quem poderá classificar informações como “secretas”?
No que diz com a classificação do
sigilo das informações, a LAI apenas
especifica competências para o âmbito
da administração pública federal, não
indicando expressamente quem é a autoridade competente para fazê-lo nos
demais entes federativos.
Entretanto, a norma estabelece
que serão dispostos em regulamento
os procedimentos e medidas a serem
adotados para o tratamento das informações sigilosas, do que se infere que
a competência para a classificação das
informações dependerá da previsão regulamentar de cada ente da administração pública em relação às informações
que detiver.
Na esfera da administração federal,
são competentes para classificar as informações como secretas: o presidente e o vice-presidente da República, os
ministros de Estado e autoridades com
as mesmas prerrogativas, comandantes
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; os chefes de missões diplomáticas
e consultares permanentes no exterior;
titulares de autarquias, fundações ou
empresas públicas e sociedades de economia mista.
Tal competência pode ser delegada pela autoridade responsável a outro
agente público, inclusive em missão no
exterior, mas este, por sua vez, não pode
subdelegá-la.
Qual o prazo estabelecido em Lei
para que as informações sejam repassadas ao solicitante?
A LAI estabelece que o acesso às informações deve ser concedido imedia6
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“

Com a fiscalização
dos tribunais de
contas, ganha a
sociedade, que
terá a garantia
de que a LAI será
efetivamente
cumprida por todos
os entes públicos.

”

tamente sempre que isso for possível e,
em não o sendo, fixa para tanto um prazo de 20 (vinte) dias, prorrogáveis por
mais 10 (dez), mediante justificativa
expressa, da qual deve ser cientificado
o solicitante.

Qual o papel dos tribunais de contas em relação à Lei?
Os tribunais de contas exercerão
duplo papel em relação à LAI. Serão, ao
mesmo tempo, cumpridores da lei, porque a ela também se sujeitam, e fiscalizadores do seu atendimento no âmbito
de seus respectivos jurisdicionados.
Considerando que a norma é recente, o controle a ser exercido pelos
tribunais de contas, como de resto por
todos os demais órgãos de fiscalização,
adquire ainda mais importância.
Com a fiscalização dos tribunais de
contas, ganha a sociedade, que terá a
garantia de que a LAI será efetivamente
cumprida por todos os entes públicos.
Com o controle social que esse processo viabiliza, ganha o tribunal de contas,
que poderá contar com um sem número
de novos fiscais a auxiliá-lo no exercício
de suas competências constitucionais.
Vislumbra-se um círculo virtuoso,
que a todos beneficia.
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Quais os obstáculos e desafios para
a implementação da Lei?
A LAI trouxe para os órgãos e entes
públicos uma série de novas atribuições,
do que resulta a necessidade de recursos
humanos e treinamento. Como a administração pública, em regra, já trabalha com
quadros limitados, o advento da norma
apresentou aos agentes públicos o desafio de acrescer novas tarefas às atividades
rotineiras, sem perda de qualidade dos
serviços já prestados.
Além disso, o atendimento da LAI
também envolve custos e soluções em
tecnologia da informação, recursos esses
nem sempre disponíveis.
O que o Tribunal de Contas do Rio
Grande do Sul tem feito para se adequar aos ditames da nova Lei? Do
ponto de vista normativo, foi editada a
Resolução nº 945, de 09-05-2012, fixando um conjunto de regulações acerca de
como a instituição dará concretude às
regras previstas na LAI, dispondo acerca
dos seus próprios dados administrativos
e da disponibilização daqueles pelo mesmo custodiados por força do exercício do
controle externo.
No âmbito da transparência ativa,
o Tribunal de Contas do Estado do Rio
Grande do Sul – TCE/RS reformulou o seu
Portal, implementando melhorias e disponibilizando na rede mundial de computadores todas as informações exigidas
pela LAI.
Para receber as demandas, o TCE/RS
criou o Serviço de Informações ao Cidadão – SIC e treinou seus servidores para
o atendimento dos solicitantes, disponibilizando balcão de atendimento tanto
na sede, em Porto Alegre, quanto em seus
Serviços Regionais de Auditoria.
Além disso, desenvolveu soluções de
TIC para que os interessados pudessem
formular seus requerimentos através da
internet, serviço que já está em pleno funcionamento. O TCE/RS, orientado pelo
propósito de transparência que inspirou
a lei, também disponibiliza no seu Portal,
para consulta pública, uma relação de
todos os pedidos de acesso à informação
que foram formulados, com os nomes dos
respectivos solicitantes e o resultado do
pedido, se acolhido ou não.

Lei de Acesso à Informação
Para o professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, com a edição da nova
lei, o País ganhou nova dimensão democrática no que se refere ao acesso
à informação, visto que agora é permitida a informação inclusive dos
processos nos tribunais de contas.
O novo regramento sobre o acesso à informação viabiliza e amplia a interação
entre o Estado e a sociedade, bem como organiza o trabalho dos agentes
públicos, ao estabelecer rotinas para o atendimento ao cidadão.

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes
Mestre em Direito Público
Professor de Direito Administrativo e autor
de várias obras na área

Kayan Reis de Souza
Colaborador da equipe técnica do
professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes

Resumo: Com a edição da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, o Brasil procura
reafirmar o Estado Democrático de Direito, ampliando e consolidando a participação popular na gestão pública, bem
como promove, juntamente com a liberdade de expressão, o direito à informação –verdadeira, ampla e precisa. A nova
norma acresce e modifica a noção de transparência pública, pois define a publicidade e o acesso como regra, conforme
requisitos e prazos, e estabelece que o sigilo corresponde à exceção em nosso atual cenário. Ao regulamentar o artigo
5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, o Brasil também reconhece a existência do Direito como feito pelo homem
e para o homem, indissociavelmente aquele deve sempre se voltar a este, seja de forma direta ou indireta, imediata
ou mediata. Ou seja, o interesse público deverá se sobrepor aos interesses institucionais, entretanto, os direitos da
personalidade, decorrentes também da dignidade da pessoa humana, deverão ser respeitados e cumpridos da mesma
forma e com a mesma incidência e preponderância sobre as demais regras e fundamentos jurídicos, pois intuem em
regrar as relações interpessoais dos cidadãos bem como limitar a atuação do poder político em suas atribuições de
adentrar na esfera privada, particular e íntima de cada indivíduo, e torná-la acessível.

Palavras chave: Acesso à informação. Publicidade. Direitos de personalidade. Intimidade. Privacidade. Sigilo. Imagem.
Pessoas públicas. Entes públicos. Lei nº 12.527/2011
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1. INTRODUÇÃO

A

Constituição Federal de 1988
definiu como o principal fundamento da República Federativa
do Brasil a dignidade da pessoa
humana e, consequentemente, a promoção do bem-estar de todos os cidadãos
que se encontram localizados em seu território. Ou seja, adotando, o constituinte
originário do Brasil, o regime republicano
federalista, baseado na união indissolúvel
dos entes federados, da mesma forma
trouxe a lume como basilar mor dos
fundamentos a regerem tal nação a dignidade da pessoa humana e seus derivados
direitos fundamentais, que asseguram a
integridade das personalidades individuais de todos os cidadãos brasileiros.
A história do Brasil enveredou, dessa
forma, por uma ordem jurídica que
prestigia a democracia; a livre circulação
de ideias e informações é fator necessário
à concretização desse ideal.
A informação produzida pelo poder
público deve, portanto, ser disponibilizada
ao povo, origem e destino do Estado.

É a informação que esclarece e capacita
a sociedade e a transparência que permite
à população tomar conhecimento dos que
a representam e influenciam. Deve-se ter
em mente, no entanto, que o direito à
informação não deve prevalecer quando
se atinge a intimidade e a vida privada
das pessoas.
Ao regulamentar o artigo 5º, inciso
XXXIII, da Constituição Federal, o Brasil
também reconhece a existência do Direito
como feito pelo homem e para o homem,
indissociavelmente aquele deve sempre
se voltar a este, seja de forma direta ou
indireta, imediata ou mediata.
Como visto, a Lei de Acesso à Informação surgiu para criar procedimentos
a fim de concretizar os preceitos elencados, regulamentando a divulgação de
informações pelas instituições públicas
e garantindo a efetividade do direito de
acesso.
O novo regramento infraconstitucional, em atenção aos basilares norteadores,
obriga, em regra, todos os órgãos da União,

Distrito Federal, Estados e Municípios
a fornecer aos cidadãos informações
sobre quaisquer atos administrativos e
políticos desprovidos de caráter sigiloso,
para que se viabilize à população o discernimento e a influência na gestão da
“coisa pública”,enaltecendo, dessa forma,
o Estado Democrático de Direito.
Dessa forma, os cidadãos poderão
solicitar cópia de documentos ou
informações constantes de registros
ou arquivos públicos, e todo pedido de
informação ou de documentos deverá
ser atendido no prazo de 20 dias, sob
pena de sanções ao agente público que
não cumpri-lo.
Resta agora procurar garantir e
aprimorar a implementação e execução da
nova lei, sempre ressaltando a necessidade
de capacitação dos agentes públicos
controladores do direito; ademais em
nova era, onde a necessidade de superação
da cultura do sigilo se constitui obstáculo
para a concretização do ordenamento
em trato.

dade. E, ainda nessa perspectiva, foi que a
Constituinte criou a liberdade de expressão, a publicidade e o direito à informação,
que programam assegurar a vida íntegra
e o desenvolvimento de todos os homens
dentro do ordenamento pátrio.1
Ressalte-se, aqui, esses três fundamentos do Estado, que se tratam, também, do
direito de notícia e divulgação dos fatos,
atividade informativa que resulta no conhecimento. Pois é exatamente a informação que esclarece e capacita a sociedade e
a transparência que permite à população
tomar conhecimento dos que a representam e influenciam. E, por isso, a imprensa
deve ser pedagógica, obedecendo à função
social da liberdade de informação.
Nesse diapasão, o Ministro Ricardo
Lewandowski, no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 37412,

dispôs sobre o direito à informação livre
e plural como valor indissociável da ideia
de democracia.
Deve-se compreender, no entanto, que
a informação “deve acrescentar, educar,
desvendar, elucidar e esclarecer, mas não
ferir, ofender, vulgarizar, saciar a indiscrição alheia ou o desejo sovina de tantos.” 3
A história do Brasil enveredou por
uma ordem jurídica que prestigia o
Estado Democrático de Direito, e a livre
circulação de ideias é fator necessário
à concretização da democracia. Mas o
direito à informação não deve prevalecer
quando se atinge a intimidade e a vida
privada das pessoas.
A publicidade contribui para a
atividade de controle, inclusive, por parte
da Administração Pública. Nota-se que,
em verdade, na atualidade não existe

2. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NORTEADORES DA NOVA LEI

C

om o novo ordenamento focado no acesso à informação,
a aplicação do princípio da
publicidade pode ser tomada
ora como divulgação de informação, ora
como para dar ciência ao interessado, e,
desta forma, caminha a sociedade pátria
ao correto e necessário desenvolvimento
– pela informação e conhecimento.
Primordialmente, os direitos fundamentais da pessoa na Constituição intuem
em regrar as relações interpessoais dos
cidadãos bem como limitar a atuação do
poder político em suas atribuições de
adentrar na esfera privada, particular e
íntima de cada indivíduo. Dentro dessa
análise, estes são definidos, de forma bem
genérica, em direitos fundamentais individuais do homem e direitos fundamentais
do homem enquanto membro da socie-

1. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 9. ed. 3. tir. São Paulo: Malheiros Editores, 1993, p. 168.
2. BRASIL. Superior Tribunal Federal. ADI nº 3741/DF – Pleno. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Brasília, 06 de agosto de 2006. Diário da
Justiça Eletrônico [da] República Federativa do Brasil, 23 fev. 2007. Disponível em: <http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 03 ago. 2012.
3. JABOUR, Gilberto Haddad. Liberdade de pensamento e direito à vida privada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 189.
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exatamente uma sociedade política com
uma maior concentração de corrupção,
ou mais formada por corruptos, do que
no passado; mas uma sociedade mais
provida de informação, e com maior
facilidade de acesso a ela.
2.1 Publicidade

a. A publicidade pode ser entendida
quando ocorre uma das seguintes
hipóteses:
b. o ato tem alcance externo, isto é, seus
efeitos ultrapassam o recesso das
repartições. O primado da segurança
das relações jurídicas impõe que as
partes conheçam a condição que as
submete;
c. o ato implica realização de despesa
ou renúncia de receita. Impõe-se a
publicação, porque a atuação estatal,
num regime democrático de direito,
tem, na correta aplicação do erário,
ponto angular para permitir o controle
do Estado pelo cidadão; ou
d. o ato diz respeito a toda coletividade,
ensejando a possibilidade de um
controle “por qualquer do povo”,
hipótese em que, pelo fundamento
jurídico de que todos são interessados,
todos são legitimados ao exercício do
direito de ação e devem ser alcançados
pela publicidade.
Trata-se de permitir à sociedade o
conhecimento e controle sobre os órgãos que têm o dever de zelar pelo bom
emprego dos recursos públicos.
Para avaliar o interesse coletivo,
deve-se ater à legitimidade entre a
coletividade representada e os interesses

“

que pede informação sobre o processo.
Ocorre que a Constituição Federal
também inseriu o direito à privacidade
e seus desdobramentos, como o direito à
intimidade, à honra e à imagem, que são
reflexos do direito à vida.

Quanto maior
for o grau
de sigilo,
maior deverá
ser o nível
hierárquico do
agente público
a classificá-lo
como tal.

2.2 Direito à proteção
da imagem

e desdobramentos em relação a essa
mesma coletividade.
A aplicação do princípio da publicidade pode ser tomada ora como divulgação
de informação, ora como dação de ciência
ao interessado. Após o advento da Lei nº
12.527/2011, uma terceira acepção surgiu:
direito de acesso à informação. Esta última
difere-se da primeira pela iniciativa. Na
primeira acepção, o órgão público informa a
sociedade; nesta última, a informação é oferecida a qualquer do povo, sem necessidade
de demonstrar interesse ou motivar o ato

A definição de informações como sigilosas e, por consequência, indisponíveis
ao público, em contraposição ao direito de
informação, corresponde às garantias de
preservação da esfera abstrata, extrapatrimonial e moral dos indivíduos, as quais por
sua vez constituem a honra, a reputação, a
privacidade e a intimidade.
A preservação da vida privada e da
intimidade se traduz, portanto, em obstaculizar ao conhecimento de terceiros informações da esfera íntima e intrapsíquica,
pois causam dano à imagem e sofrimento.
E o direito a essa preservação decorre do
próprio direito à dignidade da pessoa humana, base fundamental da Constituição
Federal. A nova lei, como não podia se
esperar dispositivos divergentes, assumiu
aquela estrutura, inviabilizando o acesso
a dados que resguardam a privacidade de
certas pessoas em seus múltiplos aspectos:
pessoais, familiares e negociais.4
A manutenção da integridade psíquica
dos indivíduos dentro do Estado Democrático de Direitos encontra sustentáculo em
todas as esferas do ordenamento jurídico,
visto que a preservação da pessoa humana
consubstancia-se visualmente como o real
fundamento do basilar da dignidade da
pessoa humana.

A lei efetiva o direito de que todos têm
prerrogativa de receber dos órgãos públicos além de informações do seu interesse
pessoal, também aquelas de interesse
coletivo. Dessa forma, todos os órgãos da
Administração Pública, integrantes dos
Três Poderes, bem como os demais integrantes da administração direta e indireta
do Estado, deverão sempre divulgar seus
atos, bem como se manter em prontidão

para receber demandas específicas.
As entidades privadas que recebam
recursos públicos, de forma direta ou
indireta – mediante repasse –, para realizarem atividades típicas de Estado, deverão
divulgar todas as informações relativas a
essa verba pública recebida.
Para garantir o acesso à informação, a
norma, além de estipular procedimentos,
normas e prazos, prevê a criação, em todos

”

3. DISCIPLINAMENTO INFRACONSTITUCIONAL

A

Lei Federal nº 12.527 de 2011
estabelece marco regulatório
para o Brasil dar um importante passo em sua trajetória de
transparência pública. Além de ampliar os
mecanismos de obtenção de informações
e documentos, estabelece o princípio de
que o acesso é a regra e o sigilo a exceção,
cabendo à Administração Pública atender
às demandas da população.

4. BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 110.
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3.1 O disciplinamento da matéria no
âmbito dos tribunais de contas

os órgãos e entidades do poder público, de
um Serviço de Informações ao Cidadão.
A informação de interesse público
passa a ser institucionalizada; são estabelecidos prazos para que sejam repassadas
as informações ao solicitante. A resposta
dos órgãos aos pleitos dos cidadãos deve
ser prontamente repassada, caso esteja
disponível, em até 20 dias, prorrogáveis
por mais 10 dias.
Os interessados não precisam justificar seus pleitos, necessitando apenas a
identificação e o detalhamento de qual seja
o objeto do requerimento de informação.
O serviço não legitimará contraprestação
pecuniária, ou seja, será sempre gratuito,
salvo eventual cobrança pelos valores de
fotocópias de originais.
Estabelece-se, portanto, que órgãos e
entidades públicas devem divulgar informações de interesse coletivo, ressalvandose, assim, aquelas cuja confidencialidade
esteja expressamente prevista.
Nos casos de informação sigilosa, conforme os critérios legais, é direito do requerente obter teor do indeferimento de acesso
quando o documento estiver caracterizado
como de parcial sigilo, ficando, portanto,
assegurado o acesso, por meio de certidão,
com a ocultação da parte sigilosa.
No que concerne às informações sob
a guarda do Estado, que dizem respeito à
intimidade, honra e imagem das pessoas,
nunca serão públicas, mantendo-se protegidas por um prazo de cem anos, conforme
já previa o ordenamento constitucional
vigente. Elas só poderão ser acessadas de
imediato pelos indivíduos portadores ou
a que dizem respeito a própria informação
e por terceiros, nos casos autorizados e

conforme os requisitos da lei.
Ainda sob o sigilo, a lei trouxe novas
regras referentes à classificação da informação. Estabeleceu-se que informações
públicas apenas serão classificadas como
salvaguardadas pelo sigilo quando forem
essenciais à manutenção da segurança e
integridade da sociedade ou do próprio
Estado, como instituição.
As informações serão classificadas,
dentre outros critérios, como:
e. ultrassecreta, com prazo de segredo de
25 anos, renovável uma única vez;
f. secreta, com prazo de segredo de 15
anos; e
g. reservada, com prazo de segredo de
5 anos.
Estão elencadas na lei, por consectário
lógico, em rol taxativo, as autoridades
que terão a prerrogativa de classificar as
informações, conforme os graus de sigilo.
Seguindo a regra de que quanto maior for
o grau de sigilo, maior deverá ser o nível
hierárquico do agente público a classificálo como tal.
No que tange às ilicitudes previstas,
a Lei de Acesso à Informação prevê que
a recusa ao fornecimento de informações
devidamente solicitadas, ou a ilegal imposição de sigilo, dentre outras, poderão
caracterizar infração ou improbidade
administrativa aos agentes públicos responsáveis.
Acredita-se que o acesso não será tão
amplo como se coloca no papel, entretanto,
devem ser enaltecidos os esforços nesse
sentido, bem como relevada a utilização
das novas tecnologias de informação, a
fim de tentar, cada vez mais, democratizar
o acesso à informação.

Com a edição da nova lei, o país
ganhou nova dimensão democrática no
que se refere ao acesso à informação,
visto que agora é permitida a informação
inclusive dos processos nos tribunais
de contas.
Para regulamentar a aplicação da
norma no âmbito do controle, o Tribunal de Contas da União – TCU editou a
Resolução nº 249/20125 estabelecendo
que o acesso à informação está condicionado à existência de uma deliberação. É
evidente que a divulgação da informação
de qualquer auditor, ao público em geral,
pode trazer consequências nefastas,
sendo mesmo prudente que se coloque
uma instância decisória como um filtro
de prudência. A norma, porém, impede
a eficácia da lei com relação aos que são
diretamente envolvidos no processo.
Na prática, imediatamente após o
término de uma auditoria, uma cópia do
relatório deveria ser entregue ao auditado, exatamente para que a participação
dos envolvidos se dê a partir do início
do processo.
Note-se, muito a propósito, que as
regras do Governo Federal sobre processo disciplinar foram alteradas para
conformar-se com a maior amplitude
dada pela Constituição ao significado do
princípio da ampla defesa. Desde a Lei nº
8.112/1990, por exemplo, o interessado
pode acompanhar o processo desde o
início. Por isso, a norma do TCU merece
evoluir para que dê ampla eficácia à lei
e não amesquinhe o seu alcance.

O novo regramento sobre o acesso
à informação, conforme o exposto,
viabiliza e amplia a interação entre o
Estado e a sociedade, bem como organiza o trabalho dos agentes públicos, ao
estabelecer rotinas para o atendimento
ao cidadão.
A lei foi muito eficiente em sua
tentativa de regulamentar sobre quais

informações serão reservadas, as devidas classificações em graus de sigilo e a
delimitação dos prazos para a manutenção de segredo, matéria cuja elucidação
restava bastante contida e limitada antes
da instauração da norma.
O acesso a informações passa a não
ser vislumbrado como boa prática administrativa, passando a ser compreendido,

tanto pelos técnicos como pelo senso
comum, como um direito fundamental
inerente a todos os cidadãos. Devendose, para o cumprimento dessa inteligência, garantir que as informações sejam
prestadas mediante uma linguagem
clara e objetiva, para garantir o conhecimento, e não apenas o cumprimento
de um formalismo legal.

4. REFLEXÕES

5. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Resolução nº 249, de 02 de maio de 2012. Dispõe sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei 12.527, de 18
de novembro de 2011, no âmbito do Tribunal de Contas da União. Diário Oficial da União [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 07 maio 2012.
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Lei de Acesso à Informação:
uma conquista da cidadania
Francisco Queiroz Caputo Neto, presidente
da OAB do Distrito Federal, considera que a
Lei de Acesso à Informação trouxe grande
inovação ao ordenamento jurídico no que se
refere à disponibilização de informações e de
documentos que estão sob a guarda de órgãos
públicos, em todos os poderes e esferas do
governo, mas chama a atenção para o direito
constitucional à inviolabilidade da intimidade e
da vida privada, considerando que a divulgação
ampla, geral e irrestrita de algumas informações,
como a renda de servidores públicos, poderia
preponderar sobre o direito à vida privada, à
segurança e à intimidade dos servidores.
Francisco Queiroz Caputo Neto
Presidente da OAB/DF

A

gênese da Lei de Acesso à
Informação se deu com o projeto de lei nº 5.228/2009, do
poder executivo, que tramitou
na Câmara dos Deputados, e tinha a
finalidade de regulamentar o acesso
às informações públicas previstas no
inciso XXXIII1 do art. 5º, inciso II2 do §
3º do art. 37 e no § 2º3 do art. 216 da
Constituição Federal.
Criada a Comissão Especial para
analisar o projeto, seu primeiro ato foi
apensar outros projetos de lei que tratavam do mesmo tema, especificamente
os PL 219/2003 (Dep. Reginaldo Lopes,
PT-MG); PL 1019/2007 (Dep. Celso
Russomanno, PP-SP); PL 1924/2007
(Dep. Chico Alencar, PSOL-RJ). Após o
salutar debate democrático, o presidente da comissão, deputado Mendes

Ribeiro (PMDB-RS), apresentou um
texto para substituir a proposta do
executivo. Esse texto foi aprovado no
plenário da Câmara e em decorrência
disso encaminhado ao Senado Federal
como PLC 41/2010.
Na Câmara Alta, o projeto tramitou4
perante as Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania; de Direitos Humanos e Participação Legislativa; e de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. Essas comissões
o aprovaram, fazendo apenas ajustes
de redação. Não obstante, ao chegar à
Comissão de Relações Exteriores, o presidente da comissão e relator, senador
Fernando Collor (PTB-AL), apresentou
substitutivo ao texto aprovado pelos deputados e referendado pelas comissões
anteriores, propondo alterações que,

se aprovadas pelos senadores, provocariam o retorno do projeto à Câmara.
Contudo, tais alterações foram rejeitadas, e o projeto de lei foi finalmente
aprovado pelo Senado.
O objetivo expresso no preâmbulo
da Lei nº 12.537/2011, também conhecida como “Lei de Acesso à Informação”,
é regular um preceito constitucional - o
acesso à informação. Com esse propósito, a nova lei “altera a Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990; revoga a Lei nº
11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de
1991; e dá outras providências”.
É imperioso ressaltar que a aprovação da Lei de Acesso à Informação
trouxe grande inovação ao ordenamento jurídico atinente à disponibilização
de informações e de documentos que

1. XXXIII do art. 5º da CF/88 – “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado.”
2. Inciso II do § 3º do art. 37 - II da CF/88– “o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto
no art. 5º, X e XXXIII.”
3. providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.”
4. Trâmite do PLC 41/2010 disponível em
<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=96674> acesso em 06.08.2012.
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“

O cidadão é o verdadeiro dono da informação
pública, enquanto a administração pública passa
a ser sua depositária.

estão sob a guarda de órgãos públicos, em todos os poderes (Executivo,
Legislativo e Judiciário) e esferas do
governo (União, Estados, Municípios e
Distrito Federal), uma vez que todas as
informações que forem custodiadas ou
produzidas pelo poder público e não
forem tidas como sigilosas, nos termos
da lei, são consideradas públicas (regra
geral) e, em consequência, devem ser de
acesso a todos os cidadãos.
O direito de acesso à informação,
que foi regulamentado pela nova lei,
independe de qualquer ação do cidadão
para pleitear tal acesso, uma vez que,
nela, os princípios da publicidade e da
transparência das informações são regras; e o sigilo, a exceção. Diante disso,
o cidadão é o verdadeiro dono da informação pública, enquanto a administração pública passa a ser sua depositária,
posto que existe regulamentação no
sentido de que a administração pública
deve promover a divulgação proativa de
informações, com a disponibilização, inclusive na internet, independentemente
de requisição.
Para garantir o acesso à informação,
12
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há previsão de um Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, responsável
pelo recebimento, processamento,
gerenciamento e envio da resposta aos
pedidos e pela orientação aos cidadãos,
diretamente vinculado ao dirigente
máximo de cada órgão.
No plano internacional, o acesso
à informação é regra em organismos
como a Organização das Nações Unidas
(ONU) e a Organização dos Estados
Americanos (OEA). Além disso, existem diversos tratados, convenções e
declarações assinadas pelo Brasil que
trazem previsões nesse sentido, como
se verá a seguir.
O artigo 19 da Declaração Universal
dos Direitos Humanos expõe que “Todo
ser humano tem direito à liberdade de
opinião e expressão; este direito inclui a
liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir
informações e ideias por quaisquer meios
e independentemente de fronteiras”. A
Convenção das Nações Unidas Contra
a Corrupção dispõe, nos arts. 10 e 13:
“Cada Estado-parte deverá (...) tomar
as medidas necessárias para aumentar
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”

a transparência em sua administração
pública (...) procedimentos ou regulamentos que permitam aos membros do
público em geral obter (...) informações
e processos decisórios de sua administração pública (...)”.
Além disso, o item 4 da Declaração Interamericana de Princípios de
Liberdade de Expressão prevê que
“O acesso à informação mantida pelo
Estado constitui um direito fundamental de todo indivíduo. Os Estados têm
obrigações de garantir o pleno exercício
desse direito”. Cumpre ainda mencionar
o artigo 19 do Pacto Internacional dos
Direitos Civis e Políticos, que apresenta
a seguinte redação: “Toda pessoa terá
direito à liberdade de expressão; esse
direito incluirá a liberdade de procurar,
receber e difundir informações e ideias
de qualquer natureza (...)”.
Ademais, não bastassem os tratados assinados pelo Brasil, até mesmo a
Corte Interamericana de Direitos Humanos sinalizou, em mais de uma ocasião,
a necessidade da regulamentação de lei
específica referente ao acesso à informação, tendo inclusive o Brasil sofrido

condenação pela violação do artigo 135
da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, no caso Gomes Lund et al.
(“Guerrilha do Araguaia”) v. Brasil6.
Vale ressaltar que a transparência
não é assunto novo no país, uma vez
que diferentes leis e políticas públicas
já haviam tratado, de maneiras variadas,
tal matéria. A partir da Constituição de
1988, novas legislações (como a Lei de
Responsabilidade Fiscal, a Lei do Processo Administrativo, a Lei do Habeas
Data e a Lei de Arquivos) entraram em
vigor, prevendo que governos divulgassem, por exemplo, dados orçamentários
e financeiros, bem como atos administrativos.
Atualmente, segundo estudo da
Unesco, existem mais de 80 países7 no
mundo que contam com leis de acesso
à informação, dentre os quais vários
países da América Latina. O México,
por exemplo, tornou-se referência internacional sobre o assunto, servindo
de modelo para outros países latinos,
e está entre os países com a maior
percentagem de atendimento das solicitações de acesso à informação, porque
foi um dos primeiros países da América
Latina a aprovar uma Lei Federal de
Transparência e Acesso a Informações
Públicas do Governo pelo presidente
Fox (Lei de Direito a Informação)8. A
lei mexicana figura entre as legislações
mais progressistas do mundo.
No caso do Brasil, apesar do atraso
em relação à outras nações, nossa legislação está à altura das mais avançadas
nações, e representou um grande avanço no campo democrático.
A Lei nº 12.527 idealiza a mudança de inúmeros padrões em matéria
de transparência pública, tornando
possível, como se disse, que qualquer
cidadão acesse as informações públicas,
servindo como reforço ou complemento
aos existentes processos e sistemas de
fiscalização de ações de governos. Dessa

forma, a Lei indica a cultura do acesso,
para que os agentes do poder público tenham consciência de que a informação é
pública e pertence ao cidadão, além de
que cabe ao Estado provê-la.
Assunto da maior importância e que
derivou da novel legislação diz com o
constitucional direito à inviolabilidade
da intimidade e da vida privada, de
modo que a divulgação ampla, geral
e irrestrita de algumas informações
que estão sendo publicadas, como por
exemplo a renda de servidores públicos,
poderia preponderar sobre o direito à
vida privada, à segurança e à intimidade
dos servidores.
Neste sentido, a nova lei tem sido
objeto de inúmeras discussões desde
que o Executivo decidiu pela divulgação das remunerações pagas a seus
servidores, sob o argumento de que
a divulgação individualizada deveria
utilizar outro elemento particularizador
que não os nomes, como por exemplo os
números das matrículas dos servidores,
que não prejudicam a finalidade dessa
norma que visa oferecer informações
gerais sobre a gestão e o gasto do
dinheiro público, inexistindo, assim,
real interesse público que justifique
a exposição dos nomes dos servidores.
Matéria ainda muito controvertida
em nossas cortes, pode-se afirmar, no
entanto, que o entendimento jurisprudencial tem se curvado no sentido
de que a divulgação da remuneração
dos servidores públicos não viola a
privacidade e a intimidade da pessoa, quando atrelada ao propósito de
controle dos atos públicos. Pesa nas
decisões o argumento de que, além dos
direitos à intimidade e à vida privada, a
Constituição Federal garante os direitos
à liberdade de imprensa e ao acesso à
informação, assim como o respeito ao
princípio da publicidade da Administração Pública. Foi nesse sentido que o
Supremo Tribunal Federal deliberou, no

âmbito administrativo, pela divulgação
da remuneração dos seus ministros e
servidores, certos de que, pelo sistema
de pesos e contrapesos, a sociedade será
mais beneficiada se esses dados forem
acessíveis.
Prevaleceu, portanto, a tese de que
há interesse público na divulgação de
informações sobre os gastos públicos,
remuneração dos seus servidores e o
respeito ao teto remuneratório constitucional, prestigiando o princípio inerente ao Estado Democrático de Direito
do controle dos atos governamentais
realizado pelo próprio cidadão.
Necessário sopesar que, apesar da
lei ser de grande importância para o
atual contexto social do país, por prezar pela garantia ao direito de acesso
à informação previsto na Constituição
Federal de 1988, no inciso XXXIII do
art. 5º, inciso II do § 3º do art. 37 e no
§ 2º do art. 216, e pela promoção da
divulgação proativa de informações,
com a disponibilização de informações
inclusive na internet, é possível garantir
a publicidade das informações sem que
para isso ocorra a exposição à violação
da intimidade e da vida privada, garantido pelo art. 5º, X, da Constituição
Federal de 1988.
Conclui-se, assim, que a nova lei
sem dúvida alguma, é um avanço democrático para a nossa sociedade, mas
existem excessos que podem colocar
em risco não só a segurança pessoal de
funcionários públicos e empregados de
estatais, como também as próprias empresas. Temos certeza que os diversos
órgãos públicos que forem provocados
para dar acesso às informações terão
sabedoria e espírito público suficientes
para não malferir o texto constitucional, garantindo a incolumidade do
servidor e das instituições, mas propiciando uma nova forma de pensar a
administração e de se relacionar com
a população.

5. Artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – “Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui
a liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou
em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha.”
6. Julgamento disponível em <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_ing.pdf>.
7. Mendel, Toby. Liberdade de informação: um estudo de direito comparado / Tody Mendel. – 2.ed. – Brasilia : UNESCO, 2009.
8. Disponível em: <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB68/laweng.pdf>. Versão pós-emenda disponível em (em espanhol): <http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf>.

Revista TCMRJ

n. 51 - Agosto 2012

13

L e i d e A c e ss o à I n f o rma ç ã o

Acesso à Informação:
ferramenta indispensável
para o controle social

Para o consultor, pesquisador
e palestrante Fabiano
Angélico, o acesso a
informações enriquece o
debate político. “Na medida
em que os cidadãos têm
acesso a dados sobre políticas
públicas e sobre gastos
públicos, o debate acerca
de propostas de melhorias
será mais preciso. Esse é o
momento da transparência e
da abertura”, conclui.

falta foto

Fabiano Angélico
Especialista em transparência e combate à corrupção pela Faculdade de Direito da Universidade do Chile
Mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo

P

ara que serve a informação?
No contexto do controle social,
informação é um ativo absolutamente essencial: ajuda a
combater e prevenir a corrupção, ajuda
na accountabiliy (prestação de contas
pública), enriquece o debate político e
ajuda a defender e promover direitos
humanos, além de combater abusos de
autoridade.
Informação ajuda na luta contra
a corrupção de duas maneiras. Em
primeiro lugar, pela prevenção: quem
sabe que está sendo observado tem um
cuidado redobrado em seus atos. Mas o
acesso a informações também ajuda a
combater a corrupção ao elevar as chances de que esquemas sejam descobertos
(pela imprensa, por pesquisadores ou
por órgãos de controle).
Accountability é uma palavra de
difícil tradução para o português. É que
a palavra nasce no contexto da política
de prestação de contas em países
dotados de democracias mais sólidas
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e mais longevas. Resumidamente,
accountability seria a prestação de
contas pública das autoridades, seguida
da possibilidade de sanções, num
cenário de aceitação consciente da
autoridade. Dito de outra forma: a
autoridade presta conta de seus atos
publicamente e se sujeita à possibilidade
de sanção ou penalidade.
É diferente do que temos no Brasil
e em outros países de democracia jovem: por aqui, as autoridades prestam
contas – quando prestam – de maneira
desajeitada e contrariada, como se
estivesse fazendo um favor à sociedade. E raramente aceitam críticas ou a
possibilidade de sanções.
Nesse sentido, é preferível usar a
palavra accountability enquanto não
temos uma cultura política da prestação
de contas pública e democrática.
Pois bem, o acesso a informações
ajuda na accountability ao forçar as
autoridades a prestarem contas de
maneira mais objetiva e precisa. Ao
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receber explicações e justificativas mais
adequadas, a sociedade pode cobrar ou
aplaudir, gerando um ciclo virtuoso de
explicações, ações e perspectivas de
melhora no futuro, na medida em que
os governantes tenderão a se esforçar
mais para a realização de suas tarefas,
pois sabem que serão instados a prestar
conta delas.
O acesso a informações também
enriquece o debate político. Na medida
em que os cidadãos têm acesso a dados
sobre políticas públicas e sobre gastos
públicos, o debate acerca de propostas
de melhorias será mais preciso, deixando de lado “dossiês”, fofocas e vazamentos, que muitas vezes distorcem
os fatos, empobrecendo e envenenando
o ambiente político.
Quando dizemos que a transparência promove os Direitos Humanos,
referimo-nos principalmente aos direitos básicos, como o direito à moradia,
à saúde, à educação. Há muitas organizações da sociedade que se dedicam a

essas questões e, não raro, elas deixam
de participar da agenda pública ou
de influenciar nas políticas públicas
porque não detêm informações importantes para sua atuação. Quando uma
organização não governamental ou
um agente social conhece em detalhes
a atuação de um governo numa determinada área, o diagnóstico fica mais
claro – e o remédio poderá ser indicado
de maneira menos controversa.
Além das obrigações positivas, os
governos têm obrigações negativas.
Nesse sentido, o acesso a informações
ajuda a evitar abusos de autoridade,
tanto no sentido da violação dos
direitos humanos básicos – torturas,
maus tratos e violência policial –
como em casos de privilégios e outros
desmandos.
A Lei de acesso
a informações do Brasil

Diante de todo esse potencial
de benefícios para a cidadania e a
democracia, vários países aprovaram
leis de acesso a informações públicas nos
últimos anos. Em 1990, apenas 13 países
contavam com uma lei geral de acesso à
informação, já em 2010 eram mais de 80.
O Brasil sancionou sua lei em novembro
de 2011, tornando-se o 89º país da lista.
A Lei nº 12.527/2011 previa 180 dias
para que os órgãos públicos pudessem
se adaptar ao novo paradigma, segundo
o qual a transparência é a regra; e o
sigilo é exceção. Assim, em 16 de maio
de 2012, entrou em vigor a lei de acesso
à informação pública brasileira
O atraso do Brasil ao aprovar a sua
lei de acesso reverteu-se em alguns
benefícios: duas características da lei
são reconhecidamente inovadoras.
Em primeiro lugar, sua abrangência.
Poucas leis mundo afora cobrem todos
os três poderes (Executivo, Legislativo e
Judiciário) e todos os níveis de governo
(União, Estados e Municípios). Em
geral, as leis de acesso cobrem apenas o
governo central ou apenas o Executivo.
Outra inovação na lei brasileira
é a obrigatoriedade em se publicar
informação na internet e fazê-lo seguindo

“

Todos os benefícios de uma lei de
acesso à informação escoam pelos ralos
se não houver compreensão, análise e
utilização prática das informações
por parte da sociedade.
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princípios dos dados abertos. O artigo
8º da Lei nº 12.527/2011 detalha o que
deve ser divulgado por órgãos públicos,
independentemente de solicitação dos
cidadãos, e no parágrafo 3º lê-se que
os sítios dos órgãos públicos devem ter
algumas características, entre as quais
“possibilitar a gravação de relatórios
em diversos formatos eletrônicos,
inclusive abertos e não proprietários,
tais como planilhas e texto, de modo
a facilitar a análise das informações”
e “possibilitar o acesso automatizado
por sistemas externos em formatos
abertos, estruturados e legíveis por
máquina”.
Isso quer dizer que os órgãos
públicos devem se preparar para
publicar informação na web de
maneira a facilitar a compreensão e
interpretação dos dados. Tal inovação é
fundamental porque eleva os potenciais
de impacto da informação pública.
Todos os benefícios de uma lei de
acesso à informação escoam pelos ralos
se não houver compreensão, análise e
utilização prática das informações por
parte da sociedade.
Para além da obrigação de publicar
informações proativamente – e de
publicá-las a partir de certos critérios –,
a lei de acesso também obriga os órgãos
públicos a criar serviços de informação
ao cidadão, que deverá receber e
processar pedidos de informação.
Mas qual deve ser o escopo da
transparência? Em outras palavras? O
que pode ser divulgado e o que deve ser
mantido em sigilo? Aqui está o ponto
central da lei de acesso à informação
brasileira.
O d i p l o m a l e ga l e s t a b e l e c e ,
conforme já dito, que a transparência
é o preceito geral, e o sigilo é a exceção.
Portanto, a Lei nº 12527 não se detém
no que deve ser divulgado, mas sim no
que não pode ser aberto. E o que fica
de fora desse grupo de exceções deve
ser divulgado.
Assim, o artigo 23 afirma que
alguns grupos de informação devem
ser mantidos em sigilo. São informações
cuja divulgação pode pôr em risco a
segurança do país; a saúde da população;
16
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comprometer investigação ou
fiscalização.
Fora esse escopo delimitado
de exceções, todo o resto deve ser
colocado à disposição do público. Dessa
forma, os órgãos públicos devem se
preparar para colocar informações à
disposição da sociedade, tanto de forma
proativa, como na forma de resposta
a solicitações. Ressalte-se que a Lei
nº 12527 garante a qualquer cidadão
o direito de pedir informações, sem
necessidade de justificar o pedido.
Reitere-se que a lei de acesso a
informações vale para todos os órgãos
públicos, de todos os poderes e todos
os níveis de governo. Quanto aos
estados e municípios, a lei diz apenas
que eles devem criar regras próprias
para disciplinar o funcionamento dos
serviços de atendimento ao cidadão e
os sistemas de aplicação.
Ressalte-se que a lei menciona que
esses serviços devem ser criados. As
regras de seu funcionamento é que
ficam a cargo das administrações
estaduais e municipais.
Órgãos de controle
e o acesso a informações

A entrada em vigor da Lei de
Acesso à Informação e o cenário geral
pró-transparência são uma grande
oportunidade para os órgãos de
controle – como os tribunais de contas
– se legitimarem.
No campo da transparência e do
acesso a informações, os tribunais de
contas devem se preparar para atuar
em dois níveis. Em primeiro lugar,
os TCs precisam se adequar à Lei nº
12527.
No plano da transparência ativa,
seus sítios de internet precisam ser
revigorados para atender aos preceitos
do artigo 8º. No plano da chamada
transparência passiva, os tribunais de
contas precisam criar estruturas para
lidar com solicitações dos cidadãos.
Diante disso, o ideal seria a criação de um grupo ou departamento
permanente, preferencialmente multidisciplinar, para lidar com as questões
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internas do acesso à informação. Um
grupo idealmente composto por profissionais da Tecnologia da Informação,
bibliotecários/arquivistas, jornalistas
e advogados.
Tal departamento teria, entre outras,
as seguintes tarefas:
• realizar treinamento de funcionários;
• fazer a gestão das informações;
• auxiliar na decisão de divulgar ou não
uma determinada informação;
• auxiliar na criação de sistemas de
apelação;
• esclarecer jornalistas, organizações
sociais e outros solicitantes acerca dos
aspectos técnicos e do funcionamento
dos TCs;
Realizar eventos com grupos sociais
para construir uma cultura de diálogo
com a sociedade em torno das questões
de controle externo.
Em segundo lugar, os tribunais de
contas precisam definir uma forma
adequada de verificar a atuação dos
jurisdicionados no que diz respeito ao
cumprimento da Lei nº 12.527/2011.
Nesse ponto, é preciso que os TCs
tenham bom senso para uniformizar
interpretações e para exigir dos órgãos
analisados aquilo que esses órgãos
podem cumprir. A lei brasileira de acesso
a informações é bastante ambiciosa e
seu cumprimento integral dependerá
de transformações profundas na
Administração Pública, em particular
nos governos locais.
Vivemos na Era da Informação. Daí
que o tema da transparência e do acesso
a informações veio para ficar. Ele está na
agenda dos organismos multilaterais e
dos governos. Não é coincidência o fato
de ter sido criado em 2011, a partir de
uma iniciativa do governo Obama, a
Parceria para Governo Aberto – OGP, na
sigla em inglês. Esse é o momento da
transparência e da abertura.
Os órgãos governamentais que
entenderem isso poderão se legitimar
diante da sociedade e dos demais entes
da Administração Pública. Por outro
lado, aqueles que resistirem à abertura
serão questionados. Esse é o espírito do
nosso tempo.

Rio +20

A

Rio + 20 ratificou o reconhecimento de que o
objetivo das nações em todo o mundo é alcançar
o desenvolvimento sustentável.
Embora a Rio + 20 tenha ficado aquém das
expectativas, na opinião de ambientalistas que esperavam muito mais do encontro, o documento final pode
ser resumido como a reafirmação de compromissos
estabelecidos em 1992, com alguns avanços.
O melhor da conferência, no entanto, para todos, foi
a mobilização da sociedade civil e o compromisso de
prefeitos de grandes cidades em reduzir emissões.

Escultura em areia, na Praia de Copacabana
Autor: Fancisco Rogean R. de Araujo
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Da Cidade Maravilhosa, uma
mensagem poderosa ao mundo
“O Rio de Janeiro não é só a capital da
discussão ecológica, mas de ações concretas
para um mundo melhor”. O prefeito
Eduardo Paes comenta, otimista, as ações
de combate à poluição implementadas
pela Prefeitura do Rio, cidade-sede da
Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável – Rio + 20.

Eduardo Paes
Prefeito do Rio de Janeiro

O

s mais de 130 chefes de Estado que estiveram na Rio+20
em junho cruzaram as ruas
de um Rio de Janeiro muito
diferente daquele de 20 anos atrás.
Eles debateram o futuro sustentável do
planeta em uma cidade que, por 10 dias,
ostentou o título de capital ecológica do
mundo. A discussão sobre a economia
verde ganhou corpo no mundo e espaço
cativo na agenda da Cidade Maravilhosa.
Ainda há muito a fazer. Não há dúvidas,
entretanto, o caminho está certo. A
mensagem transmitida para a comunidade mundial é poderosa – uma cidade
pode perfeitamente se desenvolver a
passos largos e sustentáveis.
As delegações das dezenas de países
circularam pelas ruas e avenidas de um
Rio de Janeiro em transformação radical. Não foi necessário andar muito para
que eles vissem exemplos concretos.
Como a nova rota dos caminhões de lixo
18
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que todos os dias naquele longínquo
1992 cometiam crime ambiental indesculpável no Aterro de Gramacho.
Desde o início de junho, esses veículos seguem para o mais moderno Centro
de Tratamento de Resíduos Sólidos da
América Latina, em Seropédica, com
capacidade de receber, com segurança
ambiental, nove mil toneladas de lixo
por dia. O antigo lixão vai se transformar em Área de Proteção Ambiental
(APA), na maior vitória ecológica da
cidade do Rio de Janeiro em toda a sua
história. As 60 milhões de toneladas
de lixo acumuladas ali serão transformadas em energia pela usina de biogás
instalada. Os quase dois mil catadores
dependentes de restos para viver já foram indenizados, em parcela única, num
investimento total de R$ 23,8 milhões.
E a cidade ainda ganhou milhões em
créditos de carbono. Em uma parceria
com o Banco Internacional para Recons-
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trução e Desenvolvimento (Bird), o Rio
terá o seu próprio programa de baixo
carbono. Em pouco tempo, a cidade
será vendedora de créditos de carbono
no mercado internacional.
A partir de 2014, o CTR de Seropédica vai ser capaz de gerar quatro megawatts, potência suficiente para abastecer
uma cidade de quatro mil habitantes.
Nos próximos 15 anos, esse verdadeiro
lixo extraordinário vai nos levar à marca
de 25MW, o bastante para levar energia a
250 mil cariocas. Um trabalho essencial
para alcançarmos os 20% de redução
nas emissões de gases do efeito estufa,
meta do município até o final de 2016.
Já este ano, teremos reduzido nossas
emissões em 8%. Um passo ousado
para que o planeta veja que o Rio de
Janeiro não é só a capital da discussão
ecológica, mas de ações concretas para
um mundo melhor.
Não é pouco e não é só. Na zona

Foto: Ivan Gorito

Foto: J. P. Engelbrecht

Oeste, está em andamento o maior
projeto de saneamento do Brasil. Iniciativa grandiosa, com a promoção do
serviço de esgotamento sanitário em
toda a Área de Planejamento 5 - a mais
populosa da cidade. Nove estações de
tratamento, 2.100 km de rede coletora
e 221 elevatórias vão evitar o despejo
in natura do esgoto de 21 bairros – e de
seus dois milhões de moradores – nas
baías de Sepetiba e da Guanabara. Em
20 anos, todos os cariocas dessa região
da cidade terão esgoto tratado, o que
além de ambientalmente correto é uma
medida de saúde pública e desenvolvimento social.
Uma das lições da Rio-92 foi novamente tema na Rio+20: o caráter multidisciplinar da sustentabilidade. Em
estudo feito há dois anos descobrimos
que o trânsito, ao lado do lixo, é o grande
vilão da poluição de nossa cidade. Nesta
direção, gerar alternativas de transporte
de alta capacidade é uma das iniciativas
mais efetivas para preservar o meio
ambiente. Já inauguramos o nosso primeiro Ligeirão, o corredor Transoeste,
que liga a Barra da Tijuca à Santa Cruz. O
BRT (Bus Rapid Transit) circula por vias
expressas especiais e segregadas com
ônibus articulados que dão agilidade e
conforto ao passageiro, além de reduzir
expressivamente a emissão de gases
poluentes. Até 2016, serão quatro BRTs

Central de Tratamento Seropédica

em toda a cidade (Transoeste, Transcarioca, Transolímpica e Transbrasil),
beneficiando mais de dois milhões de
cariocas. A nossa expectativa é que, ao
oferecer transporte de alta capacidade
de qualidade, passemos dos atuais 18%
de usuários para 63% da população do
Rio usando transporte de massa, retirando assim milhares de carros das ruas.
Enquanto os líderes mundiais debatiam o futuro sustentável do planeta,
prefeitos dos 40 principais centros
urbanos do mundo estiveram juntos
no evento paralelo C-40 (Cities Climate

Leadership Group), no Forte de Copacabana. Acreditamos que ações locais
impactam sobremaneira no resultado
mundial dessa corrida por um modelo
de crescimento sustentável. Tive o
desafio de representar a nossa cidade
nessa discussão, liderada por Michael
Bloomberg, prefeito de Nova York e
presidente da Rede C-40. Mais uma vez,
o crescimento baseado na preservação
do meio ambiente esteve no centro das
atenções. E, mais uma vez, o Rio de Janeiro foi palco principal desta importante e
indispensável discussão.

BRT Transoeste, já em funcionamento
Revista TCMRJ
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Reflexões sobre a Rio+20
Para a subsecretária de Economia Verde do
Estado do Rio de Janeiro, Suzana Kahn, alcançar o
desenvolvimento sustentável se assemelha a uma
maratona. “A partir da Rio + 20, o momento é de
mudarmos nossa estratégia para uma estratégia
de maratona, e só assim chegaremos à linha de
chegada do desenvolvimento sustentável”. E
conclui: “Fazer a transição para uma economia
verde é uma exigência do futuro, mas que no
presente representa um enorme desafio”.
Suzana Kahn
Subsecretária de Economia Verde do Estado do Rio de Janeiro
Professora da COPPE/UFRJ

A

Rio+20 ratificou o amplo reconhecimento de que o objetivo
das nações ao redor do mundo
é alcançar o desenvolvimento
sustentável. Podemos encarar este objetivo como uma linha de chegada, porém
é importante nos prepararmos para uma
verdadeira maratona. Ou seja, para se
atingir o ponto de chegada, é preciso ter
fôlego, paciência, superar uma série de
obstáculos e controlar o ritmo de forma
que não se fique pelo caminho. Assim, a
Rio+20 foi o momento de preparação dos
“atletas” para a maratona.
O início da preparação passa pelo
reconhecimento de suas capacidades,
limites e vantagens. Cada atleta tem suas
próprias características assim como os
países, regiões e cidades. É fundamental
que o atleta tenha uma equipe coesa
que trabalhe junto mirando o sucesso
do corredor. O desenho de cada equipe,
visando um objetivo comum, passa pelo
estabelecimento de uma “governança”.
Se todos os agentes envolvidos nesta
proposta não estiverem alinhados com
o objetivo final, toda o “projeto” ficará
comprometido.
Analogamente, todas as instituições
envolvidas na busca do desenvolvimento
sustentável devem estar focadas e

20

Agosto 2012 - n. 51

sintonizadas com o mesmo propósito.
A segunda fase, portanto, é o
estabelecimento de um cronograma do
treinamento com definições de metas,
indicadores de desempenho, de maneira a
monitorar o desenvolvimento do atleta. As
metas são função da capacidade individual
de cada corredor e a estratégia deve ser
definida caso a caso. Cada país ou região
deverá se avaliar de forma a criar um
cronograma adequado e factível, porém
sem sacrificar seu nível de ambição.
Definido o cronograma com as metas,
é preciso fornecer os instrumentos
para que o atleta consiga cumprir as
etapas. No caso de países e regiões, estes
instrumentos teriam caráter econômico,
regulatório e tributário. De forma a serem
usados com eficácia, um sistema de gestão
com adequado arcabouço institucional
é essencial. Ferramentas como novas
diretrizes de compras públicas que visam
o consumo sustentável, a criação de
mecanismos que precificam o carbono e
políticas de inovação tecnológica, compõem
parte desses instrumentos.
Finalmente, um sistema de
monitoramento deve ser implementado
visando adequar a direção e ritmo,
garantindo que o corredor chegue ao final.
Da mesma forma que o atleta carrega no
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pulso um relógio contendo as informações
necessárias para sua análise durante a
corrida, um país ou região precisa de um
sistema similar que permita aos seus
governantes adequarem suas estratégias
em função dos sinais que vão recebendo
de um “painel de indicadores”.
Portanto, a partir da Rio+20, o momento é de mudarmos nossa estratégia
para uma estratégia de maratona, e só
assim chegaremos à linha de chegada do
desenvolvimento sustentável.
No caso do estado do Rio de Janeiro
temos consciência de que é desejável que
o estado mantenha seu ritmo de crescimento econômico de forma a atender às
demandas da população, porém o deve
fazer buscando caminhos modernos e não
simplesmente aumentando seu Produto
Interno Bruto (PIB), mas incorporando
novos conceitos como qualidade de desenvolvimento e manutenção de seu estoque
de capital natural. A migração para um
novo modelo de crescimento deve se dar
com maior brevidade possível de maneira
a não perder a oportunidade de liderança
de um processo que parece ser inexorável,
mas, sobretudo para não deixar a economia
aprisionada (“lock-in” effect) a modelos
obsoletos já ultrapassados e dispendiosos.
Isto limitaria seu espaço na economia

Fotos: Alexandre Freitas

do futuro, a chamada economia verde. A
economia verde, definida pelo Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente
( PNUMA ) como “uma economia de baixo
carbono, eficiente em uso de recursos e
socialmente inclusiva” e naquela que “resulta na melhoria do bem-estar humano
e da igualdade social, ao mesmo tempo
em que reduz significativamente os riscos ambientais e a escassez de recursos
ecológicos”, ao contrário do que muitos
argumentam, não é uma economia para
países ou regiões desenvolvidas. É mais
adequada para aqueles que estão em processo de crescimento, onde estão frente a
escolhas e alternativa de caminhos para a
construção de sua infraestrutura. Ou seja,
a partir da decisão por optar por certos
padrões, corre-se o risco de ficar atrelado
ao modelo antigo ou assumir um custo
muito elevado para abandoná-lo, recuando
para pegar o caminho correto.
O termo economia verde (EV) tem
sido muito criticado pelos mais variados
motivos, mas há que se reconhecer a
dificuldade de sintetizar em um nome toda
a complexidade que o conceito envolve.
Assim sendo, se lança mão de um conceito
abstrato, sem precisão, mas que tem que
ser consistente com o desenvolvimento
sustentável. O uso da cor verde no nome
nos remete à natureza e à ecologia, mas o
significado desta “nova” economia é muito
mais amplo, visa uma convergência do
uso equilibrado dos recursos naturais e
desenvolvimento.
Um ponto importante que consta
no documento final da Rio+20 é o
reconhecimento da fragilidade do PIB
(produto interno bruto) como indicador
de desenvolvimento. Considerando-se
que o objetivo da economia verde é o
desenvolvimento sustentável e o bem-estar, é necessário que se tenha uma forma
de avaliar e acompanhar seu desempenho.
No entanto, as métricas conhecidas para
avaliar crescimento e desenvolvimento
são muito precárias e não capturam toda
a complexidade da EV.
As mais reconhecidas métricas de
desenvolvimento são, basicamente, o
Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) e o Produto Interno Bruto (PIB). Tais
métricas, como medida de desenvolvimento
sustentável, são claramente limitadas, por
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não integrarem a grande diversidade de
aspectos sociais e ambientais aos valores
econômicos, induzindo a percepções
errôneas do grau de desenvolvimento e
de progresso dos países. O IDH da ONU
constitui um avanço para indicar o “bem-estar” dos povos, mas ainda é incompleto
ao deixar de incluir questões associadas
à escassez de recursos naturais e ao
desenvolvimento econômico. Além disso,
é uma iniciativa ainda periférica ao sistema
econômico.
Ao medir-se o desenvolvimento a
partir de indicadores limitados, os agentes
públicos e privados são direcionados,
voluntária ou involuntariamente, a
ações que geram resultados igualmente
imperfeitos. Além disto, só é possível gerir
o que se mede, portanto, novos indicadores
de desempenho, público ou privado, levam
às novas prioridades de gestão. Daí a
importância no uso de outras métricas que
contemplem estas variáveis. Ou seja, com
medidas e indicadores pouco apropriados,
as decisões ficam distorcidas. Esta crítica é
antiga. Na campanha presidencial de 1968,
Robert Kennedy já anunciava a falência
do PIB em seus discursos, como “Nosso
produto nacional bruto (...) computa a
poluição do ar e a publicidade de cigarro
e ambulâncias....” em outro trecho dizia
“ entram na conta fechaduras especiais
para nossas portas e prisões para aqueles
que as arrombam. Computa a destruição
das matas e a perda de nossas maravilhas
naturais para a expansão urbana caótica

(...). O produto nacional bruto não computa,
no entanto, a saúde de nossos filhos, a
qualidade de sua educação ou seu prazer
em brincar” (Fox, 2012).
Mais recentemente, outros governantes buscaram alternativas para um novo
cálculo. No começo do governo Clinton,
foi solicitado ao Bureau of Economics
Analysis (órgão que calcula o PIB dos EUA)
a criação de um PIB Verde. Um deputado
de West Virginia abortou a iniciativa pelo
temor de que pudesse prejudicar a indústria de mineração de carvão no estado. Um
projeto similar de cálculo de PIB verde na
China avançou um pouco mais, porém, também acabou esquecido por pressões políticas. Ou seja, mesmo que as dificuldades de
valoração ambiental sejam superadas, as
dificuldades políticas se impõem.
Dado este contexto, é fundamental
que os governos retomem seu papel de
indutor e regulador do desenvolvimento,
favorecendo a adoção de práticas
econômicas e processos produtivos
inovadores, calcado no uso racional e
na proteção dos recursos naturais e na
incorporação de classes sociais excluídas à
economia, por meio do acesso ao emprego,
ao trabalho decente e à renda. Por meio
de instrumentos econômicos e políticas
públicas, o Estado deve remover barreiras
e criar incentivos positivos que facilitem a
adesão do setor produtivo a padrões mais
sustentáveis sob as óticas econômica,
ambiental e social. Portanto, dentro de uma
nova economia, o Estado tem um papel
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essencial na identificação e proteção de
serviços ambientais e bens públicos.
Para adotar tais medidas, não é
necessário aguardar a aprovação de
documentos da ONU nem tampouco de
resultados de conferências internacionais.
A ação pode ser já. A orientação e o
reconhecimento do problema já foram
dados. Cabe aos governos a criação de
suas metas.
A criação de metas e limites é apenas
um primeiro passo para uma integração
maior entre a economia e o meio
ambiente. Para que uma mudança efetiva
realmente aconteça deve existir um maior
engajamento de dois grupos fundamentais
nesta transição: o sistema financeiro e
consumidores.
Fundamental proporcionar um ambiente institucional seguro, com regulamentações claras e novas ferramentas
que permitam o direcionamento de fluxos
de capitais, sinalizando para onde deve ir o
investimento. Limites legais para emissão
de poluentes é o exemplo clássico disso,
mas também inclui a criação de mecanismos financeiros que permitam o direcionamento de fluxos financeiros para a proteção
de ecossistemas, o aumento de eficiência
de recursos e o próprio pagamento por
serviços ecossistêmicos para aqueles que
o protegem.
Nesta reestruturação da economia,
ganha quem souber migrar para uma economia moderna, de futuro. Assim, devemos
ficar atentos, pois a velocidade das mudanças se dá de forma cada vez mais acelerada
e, desta forma, qualquer descuido poderá
causar um tropeço dispendioso como o
sucateamento de nosso parque industrial.
O “esverdeamento” da economia fluminense pode trazer resultados melhores para a
geração de emprego e renda do que um
modelo de especialização de exploração
predatória de recursos naturais ou simplesmente bens industriais com elevado
grau de poluição em seus processos produtivos e baixo valor agregado.
Para termos sucesso nesta empreitada,
um olhar agregador conciliando os
diferentes interesses das diferentes áreas
e setores se faz necessário.
Usando as cores para simbolizar o que
se pretende, pode-se dizer que a economia
22
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dita “marron” já está consolidada; esta
trilha já foi aberta e está pavimentada.
O momento atual é de se abrir outra
via, a da “economia verde”, sem, no
entanto, fechar totalmente o caminho
da economia “marron” sob o risco de
não se conseguir mais avançar por não
ter nenhum caminho aberto. Só que no
limite, a manutenção do modelo atual pode
bloquear o crescimento.
Perdas e ganhos ocorrerão em setores
diferentes, daí a dificuldade de acordo, pois
quem no momento está ganhando não
pretende abrir mão de sua posição. Só se
consegue superar esta situação quando se
vislumbra nova oportunidade de ganho. É
isto que o Estado deve fazer, consciente de
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que a repartição de um ônus na solução de
um problema é sempre muito complexa,
principalmente quando não se tem clareza
da real dimensão e responsabilidade do
problema em questão.
Fazer a transição para uma economia
verde é uma exigência do futuro, mas
que no presente representa um enorme
desafio.
No entanto, nações, estados e municípios só têm a ganhar se adiantando e estabelecendo políticas públicas inovadoras e
criativas que facilitem esta transformação
do “marrom” para o “verde”, independentemente de qualquer consenso obtido em
conferências internacionais e acordos
multilaterais.

Ronaldo Monteiro,
criador da Incubadora de
Empreendimentos para Egressos (IEE)
Fotos: Leo Fonseca

“Todo mundo pode
mudar o mundo.”

Onde o senhor nasceu e como
foi a sua infância?
Nasci no dia 05 de abril de 1959, em
Niterói. Porém, me considero gonçalense,
porque em São Gonçalo eu cresci e adquiri
os valores da vida. Minha infância foi um
período como o de toda criança, junto
a uma família estruturada, onde havia
muito carinho e amor. Minha mãe era
professora e meu pai era profissional
liberal, motorista. E aos treze anos comecei
a minha emancipação como adolescente,
andando sozinho. Tive um encontro com
o mundo dos esportes, mas também
sofri discriminação racial por ser um dos
poucos jovens negros nas escolas por onde
passei.
O que ajudou na sua reintegração
social após cumprir sua pena?
O que me ajudou muito foi exatamente
o oposto de cada um dos fatores que
dificultam a recuperação de um interno. Eu
tive acesso à educação, estudei dentro da
cadeia, fiz cursos presenciais e à distância
(por correspondência). Isso me ajudou
muito. Eu também tive uma família muito
presente. Meus parentes me apoiavam, me
estimulavam. Dessa forma, minha estima

Nascido em família estruturada, Ronaldo Monteiro chegou
a frequentar uma universidade, mas abandonou e entrou
para o mundo do crime. Condenado por tentativa de
sequestro, cumpriu pena por 13 anos. Dentro da prisão se
dedicou aos estudos e a alfabetizar outros internos. Além
disso, com o apoio do empresário que tentou extorquir
- e que o perdoou - Ronaldo começou a desenvolver um
trabalho de conscientização junto aos presos.
Ao perceber como era difícil para o ex-detento conseguir
emprego, enfrentar o preconceito dos empregadores,
Ronaldo decidiu criar um projeto social que os ajudasse
na reintegração à sociedade. Foi então que surgiu o
Centro de Integração Social e Cultural (CISC) que, dentre
os projetos mais importantes, estava a Incubadora de
Empreendimentos para Egressos (IEE), cujo objetivo é dar
treinamento e orientação a presidiários e ex-presidiários.
cresceu, fazendo com que eu mesmo fosse
protagonista da minha própria vida futura.
Também tive a mão amiga do estado,
porque alguns diretores de unidade e
agentes penitenciários acreditaram que
eu poderia fazer a diferença e retornar
à sociedade com a vida transformada.
Eu também tive um encontro com Deus.
Esse encontro com certeza condensou
todos os fatores positivos em minha vida
e contribuiu para minha mudança de vida.

Em que momento o senhor pensou
em ajudar na reintegração social de
egressos do sistema prisional?
O momento em que pensei em ajudar
outros companheiros foi quando ainda
estava cumprindo pena privativa de
liberdade, fazendo um trabalho junto ao
Comitê para Democratização da Informática
(CDI) com algumas ações de educação
interna. Ali eu vi a importância de também
ser um ajudador. Dentro do Sistema
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Penitenciário eu senti a necessidade de
ajudar outros amigos, companheiros presos
assim como eu, que vinha sendo ajudado
por outros.

Como surgiu o Centro de Integração
Social e Cultural (CISC)? E a Incubadora
de Empreendimentos para Egressos
(IEE)?
O Centro de Integração Social e Cultural
- CISC “Uma Chance” surgiu a partir de uma
necessidade da população carcerária do
presídio onde eu cumpria pena. Eu e dois
amigos criamos e escrevemos o projeto.
No início, nós tivemos dificuldade para
realizar as atividades do projeto, porque
era necessária a participação de uma
instituição realizadora das ações. E nós
não tínhamos. Que instituição entraria
em uma cadeia para executar um projeto
com presos? Então, nós, juntamente com
nossos familiares e o apoio do próprio
CDI e de algumas pessoas, conseguimos
produzir um estatuto e adquirir o CNPJ de
uma Organização não governamental para
a realização do projeto CISC- Centro de
Integração Social e Cultural.
Já a Incubadora de Empreendimentos
para Egressos (IEE) é um projeto
desenvolvido pelo CISC. Quando saí do
Sistema, em 2004, busquei apoiadores como
a Vanda Maria Ferreira, que foi ouvidora
da Petros, e a Maria Augusta Carneiro,
presidente da Petrobras na época. Essas
pessoas, que me conheceram quando preso,
me receberam e me ajudaram a desenhar
um projeto com outros interventores
sociais. Assim nasceu a Incubadora de
24

Empreendimentos para Egressos (IEE),
com a tecnologia social da Incubadora
Afro Brasileira (IA) e o apoio de seu diretor
executivo, Giovanni Harvey.

Como é desenvolvido o trabalho da
IEE atualmente? Quantas pessoas são
atendidas?
O trabalho da Incubadora é realizado
através de um processo seletivo com edital
de abertura. O público tem conhecimento
da proposta a partir das palestras de
sensibilização que a equipe técnica realiza
em Unidades Prisionais, no Patronato
Magarino Torres (único patronato público
que temos conhecimento no estado, onde
mais de 15 mil pessoas assinam sua
condicional e cumprem a limitação de final
de semana), bem como em associações de
moradores de comunidades no estado.
A partir de então, os interessados se
inscrevem e passam por mais três etapas
eliminatórias: entrevista social, dinâmica
de grupo e viabilidade de negócio. Os
candidatos com maior pontuação são
aprovados e participam do curso de pré-incubação de negócios, que tem como
finalidade potencializar as características
empreendedoras dos participantes para que
eles desenvolvam seus empreendimentos e
gerem emprego e renda, além de oferecer
suporte na elaboração do plano de negócio
de cada um.
O ciclo de pré-incubação ocorre em
algumas Unidades Prisionais do estado
do Rio de Janeiro, bem como na sede do
CISC (Tribobó-SG) e no Palácio das Ongs
(Palong), centro do Rio. As aulas duram em
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média sete meses. Terminado o período
de pré-incubação, nós encaminhamos
os empreendedores à Fundação Getúlio
Vargas (FGV), instituição parceira
do projeto, para acompanhamento e
formalização de suas empresas. Depois,
continuamos a acompanhá-los, conforme
o projeto prevê.
De fato, a Incubadora é um projeto
diferente, que já atendeu cerca de 400
homens e mulheres empreendedores,
acompanhado-os através de uma
equipe interdisciplinar composta por
psicólogos, assistentes sociais, pedagogos,
administradores e economistas. No último
convênio, sob o patrocínio da Petrobras, o
projeto atendeu 550 participantes, dentre
os que realizaram a pré-incubação de
negócios; os multiplicadores formados,
que irão empregar a tecnologia social da
IEE em seus estados, e os participantes
da Capacitação para o Mercado de
Trabalho, ação que qualifica profissionais
para o mercado de trabalho; além do
acompanhamento de empreendimentos
de outros processos seletivos. Ações essas
que integraram os cinco eixos de atuação
do projeto.
Somando o número de atendimentos
feitos também por outros projetos que
surgiram a partir da Incubadora, o CISC
atende cerca de 2.000 pessoas por ano.

Que parceiros apóiam a Incubadora
de Empreendimentos para Egressos?
Os parceiros das ações do CISC
são muito importantes. Graças a eles,
conseguimos realizar algumas ações.
Ashoka, Mckinsey e Company, Artemisia,
AIESEC; o Governo do Estado do Rio de
Janeiro, através da Secretaria de Educação
e da Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária; Fundação Getúlio Vargas
(FGV); Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ); Fundação
Santa Cabrini, Incubadora Afro Brasileira;
Anprotec; o Comitê para Democratização
da Informática (CDI); o Departamento
Geral de Ações Socioeducativas (Novo
Degase); o Instituto Palmares de Direitos
Humanos (IPDH); Instituto de Cultura
e Consciência Negra Nelson Mandela;
a Prefeitura Municipal de São Gonçalo;
o SEST-SENAT; a rede de franquias Top

Spa Car, Rede Carioca de Mercados e
Associação Silva Neto. São esses parceiros
e outros pontuais que compõem nossa
cartela de projetos.

Seu modo de atuar no atendimento
aos egressos lhe trouxe problemas?
De que modo o senhor superou
essas dificuldades e quais pessoas o
ajudaram?
O meu modo de atuar junto ao
apenado e ao egresso já me trouxe
algumas dificuldades. Eu já recebi
ameaças, tentativas de suborno. Isso é
compreensível no mundo em que vivemos.
Há um incômodo muito forte. E a maneira
que eu sempre procedo para superar essas
dificuldades é trabalhar em rede. Em todas
as dificuldades que eu tenho no executar
do trabalho, busco apoio e orientação da
Ashoka e de outros parceiros e autoridades
que acreditam no trabalho do CISC, como
o desembargador Álvaro Mayrink, o
doutor Luiz Carlos Silva Neto, o doutor
Silas Pereira Neves e outros. Eles nos dão
sugestões e procuramos os caminhos
sugeridos para superar as dificuldades e
os problemas.

Na sua opinião, quais as razões
que dificultam a recuperação de
presidiários?
A baixa escolaridade é um grande
obstáculo; a ausência de qualificação
profissional, que não permite que homem
tenha acesso ao mundo do trabalho, assim
como pouquíssimas políticas públicas

focando o apenado e o jovem em conflito
com a lei. Hoje, esse quadro está um
pouco diferente com as ações do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), através do
Programa Começar de Novo, que realmente
está mexendo bastante nas estruturas de
todos os estados. Atualmente, o CNJ, como
um guarda-chuva nacional, está quebrando
um pouco a ausência de políticas públicas,
conscientizando o empresariado e o próprio
estado de que eles precisam proagir. A
desestrutura familiar também prejudica
bastante a inserção social do interno. E por
último, a desmotivação pessoal, que faz com
que o homem não sonhe mais, nem acredite
em si mesmo. Isso impede que ele dispute
seu espaço como cidadão no mundo livre.

Como o senhor imagina o futuro do
projeto e do seu trabalho?
Hoje temos o resultado de homens e
mulheres que são cidadãos cumprindo
seus deveres, com seus direitos garantidos,
porque receberam uma oportunidade
que eles abraçaram e, por isso, tiveram
suas vidas impactadas. Quando vemos
que hoje há homens e mulheres que estão
trabalhando em seus empreendimentos,
gerando emprego e renda, concluímos que
a Incubadora está cumprindo a missão a
que se propôs. O projeto também cumpre
seu papel social, ao sinalizar e intervir nas
políticas públicas voltadas para pessoas
que cumprem pena privativa de liberdade,
jovens em conflito com a lei, bem como
seus familiares e a comunidade. E a cada
dia o trabalho social vai evoluindo, de

maneira que temos visto outras instituições
trabalhando também com apenados,
egressos, jovens sob medida socioeducativa
e familiares. Esse fato nos deixa alegres,
pois motivamos outros interventores a
trabalhar com esses públicos em prol de
uma sociedade mais justa e igualitária.
Assim que eu vejo e imagino o CISC,
cumprindo a sua missão no presente e no
futuro.

De que maneira o trabalho social
influiu na sua vida?
Essa missão que eu abracei junto
ao CISC foi o que formatou a minha vida
depois que eu tive um encontro com
Jesus e que pessoas me conheceram e se
prontificaram em me estender a mão e
apoiar os projetos do CISC. O trabalho
social de fato faz com que tenhamos uma
visão do nosso papel em meio à sociedade.
Não podemos ser somente observadores.
Temos que participar. O que realmente
me dá energia para continuar nessa difícil
caminhada é o fato de eu ter descoberto o
empreendedorismo social na minha vida,
através do trabalho social, e ter adquirido
esse reconhecimento através da Ashoka. O
trabalho é muito difícil, principalmente com
o público com o qual nós nos propomos
a interagir, pois, conseguir a sinergia
necessária para fazer as coisas fluírem, me
consome por deveras, mas me renova a
cada momento.

Que mensagem o senhor pode deixar
com base na sua experiência?
A mensagem que deixo com base em
minha experiência é o que aprendi da
Ashoka: todo mundo pode mudar o mundo.
Todo mundo pode fazer um pouco. Todo
mundo pode influenciar alguém a fazer
um pouco mais.
Se cada um de nós estiver fazendo
um pouco e unidos olharmos para aquele
que mais necessita, com certeza nós
vamos tornar as pessoas melhores, porque
seremos pessoas melhores. Se torne uma
pessoa melhor, estendendo sua mão sem
cobranças, nem com o intuito de que seu
feito se torne conhecido, mas sabendo que
você está sendo melhor para a sociedade,
para o seu país e, finalmente, cumprindo
a missão que Deus te colocou no mundo
para realizar.
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Reduto multicultural carioca
“Transformar a Lapa em bairro através de lei
é apenas reconhecer o que já existe de fato”.

Arcos da Lapa

A

afirmativa é do vereador Dr.
Jairinho, um dos dois autores
do projeto de lei aprovado
pela Câmara do Rio e sancionado em 18 de maio pelo prefeito
Eduardo Paes. De acordo com a Lei nº
5.407/2012, o bairro da Lapa fica inserido na II Região Administrativa e ocupa
área que vai da rua André Cavalcanti,
passando pela rua Evaristo da Veiga, até
a Praça Cardeal Câmara.
Desde os anos 50, a Lapa era
considerada núcleo boêmio do Rio de
Janeiro. Os famosos cabarés e restaurantes
frequentados por artistas, intelectuais,
políticos e diplomatas, já faziam da região
atração cultural da cidade.
A Lapa de hoje tem como característica marcante a harmonia entre diversas
expressões musicais, da MPB às canções
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nordestinas, do chorinho às demais tribos,
que se apresentam em inúmeros bares e
casas de shows localizadas ao longo das
ruas Mem de Sá, Riachuelo e Lavradio. É
possível assistir uma exibição de música
de câmera na Sala Cecília Meirelles, ou
um show de rock na Fundição Progresso,
ou, ainda, um bom forró no Circo Voador.
A Lapa oferece também rica variedade
gastronômica, com muitas opções de bons
restaurantes.
Por tudo isso, a Lapa consolidou-se
como o segundo maior destino de turistas
nacionais e estrangeiros na cidade, ficando
atrás apenas do bairro de Copacabana.
O Passeio Público, a Escola Nacional de
Música e a Igreja de Nossa Senhora do
Desterro da Lapa são referências para
o turista que quer dar um passeio pela
história do Brasil colonial num dos mais
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preciosos conjuntos arquitetônicos do
Rio de Janeiro, recentemente restaurados
pela Prefeitura.
Um pouco da história

Em 1673, por iniciativa da Câmara
Municipal, teve início a obra de instalação
de canos que deveriam levar a água do Rio
Carioca, do Morro do Desterro, atual bairro
de Santa Teresa, até o Morro de Santo
Antônio. O objetivo era resolver o problema
da falta de água que já existia na cidade.
Mas, somente no século seguinte, em 1723,
o sistema foi totalmente aperfeiçoado com
a construção do Aqueduto da Carioca, hoje
conhecido como Arcos da Lapa.
Considerado a obra arquitetônica
de maior importância do Rio Antigo,
o Aqueduto é formado de uma fileira

de Arcadas, com 42 arcos, tendo 17,6 metros
de altura e 270 de extensão. Em 1896, foi
transformado em viaduto, passando a ser
caminho dos bondes elétricos que ligavam o
Centro da cidade ao Morro de Santa Teresa.
A região, que atualmente é conhecida por
bairro da Lapa, começou a ser ocupada quando
da construção, em 1751, da Igreja de Nossa
Senhora do Desterro da Lapa, que originou o
nome da área e também do Morro do Desterro,
atual Morro de Santa Teresa. Desde então, a Lapa
foi local de agitação, como se mantém até hoje.
Em 1896 foi construído, na rua do Passeio,
o luxuoso Grande Hotel, frequentado por
personalidades da República devido sua
proximidade com o Senado Federal, no então
Palácio Monroe. Em 1965, após ter sido ocupado
também pelo Cine Colonial, o prédio passou a
abrigar a Sala Cecília Meirelles.
Na rua do Passeio também estão localizados
prédios importantes como o da Escola de Música
da UFRJ (que até 1910 abrigou a Biblioteca
Nacional), o Automóvel Clube do Brasil, o da
Mesbla, famoso magazine que foi fechado e hoje
pertence às Lojas Americanas, e o do Cinema
Metro, que se encontra desativado. Ainda na rua
do Passeio foi criado, em 1808, o primeiro jornal
brasileiro, Gazeta do Rio.
A rua Senador Dantas foi aberta em 1886,
para ligar o Largo da Carioca à rua do Passeio e
facilitar a movimentação dos bondes puxados a
burro em direção à zona sul da cidade. O nome
da rua foi em homenagem ao senador Manoel
Pinto de Souza Dantas.
O Passeio Público

Para agradar a namorada Susana que morava
às margens da poluída Lagoa do Boqueirão (atual
Largo da Lapa), o vice-rei do Estado do Brasil,
D. Luiz de Vasconcelos e Sousa, mandou aterrar
a lagoa e construir no local um parque para a
cidade, à época, capital do Brasil Colônia. Para o
serviço, contratou o escultor e arquiteto Valentim
da Fonseca e Silva (Mestre Valentim) que projetou
um jardim geometrizado, com alamedas retas, em
estilo francês. A lagoa foi aterrada com material
proveniente do desmonte da Morro das Mangueiras, que fazia parte do Maciço de Santa Teresa.
Nascia ali, em 1783, o Passeio Público, primeira praça pública da cidade. Junto ao jardim,
Mestre Valentim projetou também o Chafariz
dos Jacarés, em estilo Barroco (hoje Fonte dos
Amores); dois obeliscos (ainda existentes); e

Painel retratando o ambiente boêmio da Lapa

um Belvedere com dois mirantes, de
onde as pessoas podiam apreciar a
paisagem da Baía de Guanabara, pois
o mar chegava até o Passeio.
O portão de acesso à praça, que
ainda se encontra no lugar de origem,
foi construído em ferro forjado no estilo
rococó, destacando-se o brasão com
armas reais e as efígies de Dona Maria
e D. Pedro IV, reis de Portugal.
A pedido do imperador Pedro
II do Brasil, o desenho original do
parque foi alterado, em 1864, pelo
paisagista francês Auguste François
Marie Glaziou (projetista também do
Campo de Santana e dos Jardins dos
Palácios Imperiais de Petrópolis e da
Quinta da Boa Vista). O resultado foi
um jardim ao estilo Romântico inglês,
imitando um bosque natural. O parque
encontra-se tombado desde 1938 pelo

então Serviço do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional.
No início de 2004, a equipe de arqueólogos que trabalhava na reforma
estrutural do parque do Passeio Público, sob a coordenadação da prefeitura
do Rio, identificou e resgatou piso e
parte da fachada do Teatro Cassino
(construído em 1926 e demolido em
1937), como também dois degraus do
Chafariz dos Jacarés e as fundações do
primeiro Aquário Público da América
do Sul, construído no governo de Pereira Passos, em 1904, para expor as
diferentes espécies de peixes encontradas nas águas da baía de Guanabara, e
derrubado durante a gestão do prefeito
Henrique Dodsworth (1937-1945). Estas relíquias, pertencentes à história da
cidade do Rio de Janeiro, estavam soterradas sob 65 centímetros de aterro.

Portão de acesso ao Passeio Público
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Grajaú

D

Jeitinho de interior

e ruas largas e arborizadas,
o Grajaú é um bairro da
Zona Norte, essencialmente
residencial, de casas ajardinadas. Silencioso e tranquilo, ocupa
uma área de 573 hectares preservados
da desmedida exploração imobiliária e
da poluição; mais parece uma pequena
cidade do interior.
Diferente da maioria dos bairros do
Rio de Janeiro, o Grajaú foi planejado e
teve sua origem, nas primeiras décadas
do século XX, no Vale dos Elefantes, localizado na parte inferior do Maciço da
Tijuca, próximo ao Pico do Papagaio.
Segundo historiadores, a área que
hoje conhecemos como Grajaú abrigava
duas grandes fazendas de café que, ao final do século XIX, foram desmembradas
e loteadas. O primeiro loteamento, realizado pela Companhia Brasileira de Imóveis e Construções, abrangeu as terras
situadas na Serra do Engenho. O outro
loteamento, denominado Vila América,
ficou a cargo da T. Sá e Companhia Limitada e englobou os terrenos próximos à
atual rua Botucatu. Um pequeno caminho, posteriormente denominado Rua
Borda do Mato, serviu de divisória entre
os dois loteamentos.
A primeira casa da região foi construída, em 1909, pelo arquiteto da
Companhia Brasileira de Imóveis e Construções, Francisco Tricárico, para sua
moradia. Em 1918, fiel a uma promessa
que fizera na Itália, quando estudante,
construiu a capela de Nossa Senhora da
Imaculada Conceição, no quintal de sua
casa. A missa aos domingos na Capelinha
chamou a atenção de moradores das
redondezas, que passaram a frequentar
o local, dando início, assim, ao processo
de ocupação da área. Atualmente, a Capela pertence à Igreja Matriz de Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, edificada
em 1931.
Inicialmente, o Grajaú se desenvol-
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Reserva Florestal do Grajaú (ao fundo, Pico do Papagaio)
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veu com base na configuração original
do primeiro loteamento, desenhada pelo
engenheiro, arquiteto e paisagista da
Companhia Brasileira, Antônio Eugênio
Richard Júnior. Visionário determinado,
Eugênio Richard projetou um bairro
de “fisionomia moderna”, com lotes
regulares e testadas largas, de ruas
amplas, traçadas em simetria a partir
de uma praça (atual praça Edmundo
Rego). O engenheiro coordenou obras
de arruamento, loteamento, instalação
de infraestrutura de água, calçamento de
ruas e construção de diversas moradias
para venda.
Selecionando os compradores e
não permitindo a instalação de casas
de comércio ou de cômodos, Eugênio
Richard tinha por objetivo criar um
bairro estritamente residencial, com
belas casas habitadas por segmentos da
classe média alta. E conseguiu. A escolha
do nome do bairro homenageou Antônio
Eugênio Richard Júnior, que nasceu na

Cidade maranhense do Grajaú.
Na década de 80, o Grajaú se estendeu até o lado direito da atual rua Ferreira Pontes, incorporando toda a parte do
Andaraí que correspondia ao loteamento
de Vila América. Preocupados em obter
o maior lucro possível na venda de terrenos, os engenheiros da Companhia
projetaram o Vila América com quadras
irregulares, lotes de testadas menores
e formatos desiguais, que se traduziam
em terrenos de preços mais acessíveis,
e se limitaram a efetuar obras de arruamento indispensáveis. Além disso, não
se preocuparam em conferir ao bairro
um caráter residencial, vendendo uma
quadra inteira para a Fábrica de Projetis
de Artilharia do Exército.
Fundada em 1925, a primeira sede
do Grajaú Tênis Clube (esporte de elite) promoveu o bairro por toda a cidade,
acelerando, assim, o desenvolvimento
da área. Desta época data a construção
da rede de bondes elétricos no Grajaú,

substituídos, mais tarde, por linhas de
ônibus. No final da década de 1960, as
ruas do bairro foram asfaltadas (antes
pavimentadas com paralelepípedos).
Em meados do século XX, o Grajaú
sofreu impactos com o aumento brusco
da população da cidade e com a expansão urbana no bairro. Como consequência, alguns morros da região foram
ocupados por classes de baixa renda,
de maneira desordenada e irregular,
formando, assim, as comunidades da
Caixa D´Água, Nova Divineia, João Paulo
II e Juscelino Kubitschek.
O formato atual do Grajaú foi definido pelo Projeto de Estruturação Urbana/
PEU: tem início nas encostas do Maciço
da Tijuca e segue até as ruas Visconde
de Santa Isabel, Barão de Bom Retiro,
Meira de Vasconcelos e Ferreira Pontes,
que fazem limite com os bairros do Engenho Novo, Lins de Vasconcelos, Vila
Isabel e Andaraí.

Reserva Florestal
do Grajaú
A Reserva Florestal do Grajaú,
criada por Decreto Estadual em junho
de 1978, se estende sobre a encosta
nordeste da Serra dos Três Rios até
os limites do Parque Nacional da
Tijuca. Com cerca de 55 hectares, a
reserva oferece espaço de uso público
com brinquedos, equipamentos de
ginástica, área para piqueniques,
anfiteatro ao ar livre e sala para atividades culturais. Há, ainda, trilhas que
dão acesso ao Cone do Perdido, mais
conhecido como Pico do Papagaio
(442 metros de altitude), e ao Morro
do Elefante (723 metros), muito procuradas por praticantes de turismo
ecológico e montanhismo.
Em 15 de outubro de 2002, a
Reserva Florestal do Grajaú foi enquadrada na categoria de parque,
em cumprimento à legislação federal
que instituiu o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação – SNUC,

Grajaú visto da Reserva

Florestal

sendo renomeada Parque Estadual do
Grajaú - PEG, por meio de Decreto Estadual. O PEG é uma Unidade de Conservação, totalmente reflorestada (vegetação
secundária), que representa importante
meio de prevenção de deslizamentos de

encosta, preservação e recuperação de
ecossistemas naturais. O parque serve
também de refúgio para algumas
espécies como cachorro-do-mato,
preá-do-mato, mico-estrela, urubucaçador, gavião-carijó e tiribas.
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Um caso de amor com o Rio

Manoel Carlos
Escritor e dramaturgo

É

do poeta e dramaturgo francês Paul
Claudel (1868-1955) uma das mais belas
e significativas definições da nossa cidade.
Escreveu ele: “O Rio de Janeiro é a única grande
cidade, das que conheço, que não conseguiu expulsar
a natureza.” E não se passa um único dia, desde a sua
fundação, em 1565, que essa abençoada e generosa
Natureza não seja cantada e exaltada, em prosa e verso,
por todos que aqui vivem ou simplesmente passem, nem
que seja por um único dia.
“O Rio de Janeiro
Continua lindo
O Rio de Janeiro
Continua sendo
O Rio de Janeiro
Fevereiro e março
Alô, alô, Realengo
Aquele abraço!
Alô torcida do Flamengo
Aquele abraço... “
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É sempre essa a saudação à cidade de São Sebastião, cantada
e imortalizada por Gilberto Gil, baiano de nascimento e carioca de
coração. Como eu, que por aqui cheguei em 1971, para dirigir o
primeiro show de Chico Buarque no Canecão, e daqui nunca mais
saí. Hoje já contabilizo mais tempo vivendo no Rio do que em São
Paulo, onde nasci, em 1933. Como um visitante que acabou por
naturalizar-se voluntariamente, rendido pela beleza do que vê o
tempo todo, por onde quer que ande, aprendi a ir – de um ponto
a outro da cidade – pelo caminho mais bonito, desprezando os
mais rápidos, pois a beleza ignora a pressa e a impaciência do
olhar. E é com esse pensamento que vou ao subúrbio, ao centro da
cidade, aos bairros distantes, lendo as placas que identificam os
lugares, parando diante de monumentos e construções históricas
– entrando nas igrejas centenárias, e vendo o nascer e o pôr do
sol de pontos inimagináveis, alguns jamais vistos pelos cariocas
de nascimento. Alguém já disse que os olhos dos visitantes são
mais espertos e quase sempre encontram ouro onde os nativos
só encontram areia. Pode ser, mas o que sei mesmo é que não
me canso de admirar e amar esta sedutora cidade, de povo
carinhoso e hospitaleiro.
Certa vez, numa roda de amigos, alguém propôs que cada
um dissesse qual a cidade mais bonita que visitara. Antes que o
primeiro se manifestasse, alguém observou:
- Rio de Janeiro não vale.
E assim, com a exclusão do Rio, foram citadas Veneza, Paris,
Praga, Viena e muitas outras. Adaptando uma frase de bom
humor criada para louvar a mulher, podemos dizer:
- O Rio está cada dia mais bonito. Hoje até parece que já é
amanhã.
Entre os lugares que mais gosto de visitar está a Urca,
onde a cidade começou, e a Praia Vermelha, que marca onde

se designou como o marco da sua fundação. Por ter uma
localização estratégica, marcando a entrada da cidade pelo mar,
ali se edificaram fortes e outras instalações militares. E é nessa
pequena praia, assim chamada, segundo alguns historiadores,
pelo avermelhado da areia quando o sol se põe, que hoje
encontramos jovens que se encontram à noite à beira do mar,
cantando e namorando, aproveitando o clima romântico do
lugar. Não por acaso, instalou-se ali, a estátua do compositor
Frederico Chopin, o olhar pensativo contemplando o mar. E é
nessa pequena e enluarada porção de terra que terminamos,
eu e minha mulher, os passeios noturnos que fazemos antes de
nos recolhermos. E é também na Praia Vermelha que levamos
os nossos dois filhos nascidos no Rio, desde pequenos.
- Vocês vão entrar na cidade por sua primeira porta, como
se viessem do mar, dizíamos nós para eles. E da água salgada,
onde pisavam, eles corriam em direção à areia, como se vivesse a
aventura dos desbravadores. Depois, quando já eram crescidos,
comandávamos a visita noturna, anunciando:
- Vamos pedir a benção ao Chopin.
A foto que ilustra este pequeno texto foi feita ao pé da estátua
pelo meu amigo Marcelo Mendes, numa dessas noites de luar
fulgurante, exclusividade do Rio. Deixo aqui o convite: cheguem
até a Urca, caminhem pela Praia Vermelha, a qualquer hora do
dia ou da noite, com qualquer tempo, que até com chuva o Rio
é deslumbrante. E cantem baixinho os primeiros versos de uma
marchinha de Carnaval, de André Filho, tão popular como a
cidade que mereceu instituí-la como seu hino oficial:
“Cidade maravilhosa,
cheia de encantos mil...
Cidade maravilhosa,
coração do meu Brasil.”
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Rio, Patrimônio do Mundo

D

esde a madrugada do dia
30/06 a cidade do Rio de
Janeiro tem mais um motivo
para comemorar: a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) após
avaliar as belas paisagens pelas quais a
cidade é conhecida, outorgou-lhe o título
de Patrimônio Mundial da Humanidade,
na categoria paisagem cultural. Com isso
o Rio de Janeiro se torna o primeiro município do mundo a deter a qualificação
nesta categoria.
O critério de escolha, que é usado
desde 1992 para áreas rurais e pequenos
trechos urbanos, foi usado pela primeira
vez para avaliar uma cidade inteira.
A eleição foi realizada durante a
36ª Reunião do Comitê do Patrimônio
Mundial da UNESCO, que ocorreu em
São Petersurgo, na Rússia.
A cidade foi premiada pela forma
harmoniosa como as intervenções
feitas pelo homem se integram à sua
paisagem.
A Ministra da Cultura, Ana de
Holanda e o presidente do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN), Luiz Fernando de Almeida
estiveram presentes para defender o
dossiê da candidatura, entregue em
2009.
Os pontos turísticos que foram
usados como argumento pelo Brasil para
justificar o merecimento do título foram
o Pão de Açúcar, o Corcovado, a Floresta
da Tijuca, o Aterro do Flamengo, o
Jardim Botânico, a Praia de Copacabana
e a entrada da a Baía de Guanabara. As
belezas cariocas incluem o Forte e o
Morro do Leme, o Forte de Copacabana,
o Arpoador, o Parque do Flamengo e a
Enseada de Botafogo.
Para não perder o título,
periodicamente o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional deverá
enviar relatório à Unesco comprovando
que a cidade continua maravilhosa. Caso
contrário, o Rio poderá ter seu título
cassado. São permitidas intervenções,
mas com cuidado, sem danificar a
paisagem.
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Baía de Guanabara

Morro do Leme

Praia de Copacabana

Arpoador
Floresta da Tijuca
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tafogo

Enseada de Bo

Pão de Açúcar

Jardim Botânico com Cor
covado

“A Terra vista do Céu”
abriu a agenda da Rio + 20

O

s impactos que o homem causa ao meio
ambiente puderam ser vistos na exposição
“A Terra vista do Céu”, do fotógrafo e
ambientalista francês Yann ArthusBertrand, realizada na Praça da Cinelândia no período
de 27 de abril a 24 de junho.
Os painéis com as fotos aéreas foram expostos ao ar
livre, juntamente com a miniatura de um Mapa Mundi
representando os diversos lugares do mundo por onde
o fotógrafo passou.
Yann Arthus-Bertrand iniciou seu trabalho depois da
Conferência ECO-92. Sua exposição, que já passou por
130 cidades do mundo, mostra a degradação do meio
ambiente, fotografada do céu, nos últimos 20 anos.
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Fotografando o Rio

H

á anos troquei a imprensa escrita pela visual, mas a escrita
está sempre presente nos
meus cliques. Quando ingressei na Tribuna de Imprensa na função de
repórter fotográfico, em 1978, a fotografia
já fazia parte da minha vida. E, formado
pela Faculdade da Cidade em jornalismo,
nos anos 80, me encantei ainda mais por
desenvolver a técnica fotográfica.
Fotografar pode ser um dom, mas
acho que, com muita dedicação, tudo
nesta vida pode se aprender, se aprimorar,
e foi assim comigo; aprendi que uma boa
foto tem que por si só falar, expressar e
despertar sentimentos, e ainda retratar,
o mais fiel possível, o que os nossos olhos
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veem, vislumbrando a
própria natureza como a
mais linda modelo.
E, sem nenhuma dúvida,
fotografar o Rio de Janeiro - Cidade
Maravilhosa - exige do fotógrafo
maior sensibilidade, pois, diante da
mais bela cidade do mundo, que fica
de uma beleza ainda maior quando
vista de ângulos especiais, requer do
fotógrafo mais sentimento, primeiro
de respeito e depois de êxtase por estar
enquadrando tamanha maravilha.
É assim que me sinto quando me
coloco atrás da câmera. Como Manuel
Castro, “aprendi a ir - de um ponto
a outro da cidade - pelo caminho
mais bonito, desprezando os mais
rápidos, pois a beleza ignora a pressa
e a impaciência do olhar”. Me sinto
sempre como um espectador ou como
um leitor devorando os versos do mais
lindo poema, quando estou retratando o
Rio, que, acredito, foi esculpido por Deus
e que logo após quebrou suas formas e
jogou fora seus pincéis.
Fotografar, captar determinados ângulos, às vezes há que se enfrentar desafios, vencer os medos e driblar a própria
natureza. Foi assim com a foto que acompanha este texto, que, para obtê-la, tive
que percorrer o longo braço esquerdo
do monumento Cristo Redentor, vencer
o vento, a preocupação da altura, obter
a angulação certa e concentrar-me, com
todas essas dificuldades, para não per-
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der a grande chance da
minha vida como
fotógrafo, chance de
muito poucos, proporcionada por Deus
e pelo presidente do
TCMRJ, Thiers Montebello, de poder expressar,
com tamanha sensibilidade
e responsabilidade, o Cristo
Redentor, uma das sete maravilhas do mundo.
Hoje, especializado em
fotografia aérea digital, com seis
livros de fotos do Rio publicados, todos
retratando a cidade de diversos ângulos
e formas, como também a maior parte
das capas desta Revista, posso afirmar
que o Rio de Janeiro consolidou-se
como uma das principais referências do
meu trabalho e tornou-me ainda mais
apaixonado pela fotografia.
Ivan Gorito Maurity

O “Novo Código Florestal”:
sua aplicabilidade em áreas
urbanas e a definição de restinga
O professor de Direito Ambiental da UFRJ, Paulo de Bessa Antunes, analisa
alguns aspectos da Lei nº 12.651, que entrou em vigor no dia 25 de maio
de 2012, e que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Para Bessa,
a nova lei “não foi capaz de encerrar os gravíssimos problemas relativos à
aplicação de suas normas na proteção das chamadas áreas de preservação
permanentes urbanas”.

Paulo de Bessa Antunes
Advogado, professor adjunto de Direito
Ambiental da UFRJ, procurador regional
de República aposentado

i. Introdução

A

pós muita polêmica, o
Congresso Nacional aprovou
o projeto de lei que tratava
do “Novo Código Florestal”
que, não sem antes ter sofrido vários
vetos e modificações por meio de uma
Medida Provisória emitida no mesmo
dia da publicação da Lei (!), acabou
entrando em vigor como Lei nº 12.651,
de 25 de maio de 2012, que “dispõe
sobre a proteção da vegetação nativa;
altera as Leis nº s 6.938, de 31 de
agosto de 1981, 9.393, de 19 de

dezembro de 1996, e 11.428, de 22
de dezembro de 2006; revoga as Leis
nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965,
e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a
Medida Provisória nº 2.166-67, de
24 de agosto de 2001; e dá outras
providências.”
Este artigo não pretende tratar
de todo o Novo Código Florestal,
limitando-se a examinar alguns poucos
aspectos da nova lei que podem ter
repercussão sobre os municípios: (i) a
sua aplicabilidade às áreas urbanas e

dada a condição de cidade litorânea do
Rio de janeiro, (ii) a definição de restinga
ou vegetação de restinga, que tem se
revelado extremamente problemática e
que a nova lei não deu solução adequada.
Assim, a revogação do Código Florestal
não foi capaz, em meu ponto de vista,
de encerrar os gravíssimos problemas
relativos à aplicação de suas normas
na proteção da vegetação existente
nos espaços urbanos, sobretudo, no
que diz respeito às chamadas áreas de
preservação permanentes urbanas.
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II – Aplicação em áreas urbanas

omo se sabe, compete à União
estabelecer normas gerais sobre
urbanismo e política urbana, tal
como definido pelos artigos
182 e 183 da Constituição Federal. No
uso de suas competências constitucionais,
o legislador ordinário editou a Lei nº
10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida
como Estatuto das Cidades, a qual é
norma geral aplicável aos Municípios. O
Estatuto, em seu artigo 2º, estabelece
que a “política urbana tem por objetivo
ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e da propriedade urbana,
mediante as seguintes diretrizes gerais:
[...] IV - planejamento do desenvolvimento
das cidades, da distribuição espacial da
população e das atividades econômicas do
Município e do território sob sua área de
influência, de modo a evitar e corrigir as
distorções do crescimento urbano e seus
efeitos negativos sobre o meio ambiente; [...]
VI – ordenação e controle do uso do solo, de
forma a evitar: a) a utilização inadequada
dos imóveis urbanos; b) a proximidade de
usos incompatíveis ou inconvenientes; c)
o parcelamento do solo, a edificação ou o
uso excessivo ou inadequado em relação
à infraestrutura urbana; d) a instalação
de empreendimentos ou atividades que
possam funcionar como polos geradores
de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente; e) a retenção
especulativa de imóvel urbano, que resulte
na sua subutilização ou não utilização; f)
a deterioração das áreas urbanizadas; g)
a poluição e a degradação ambiental; VII
– integração e complementaridade entre
as atividades urbanas e rurais, tendo em
vista o desenvolvimento socioeconômico do
Município e do território sob sua área de
influência; [...] XII – proteção, preservação
e recuperação do meio ambiente natural e
construído, do patrimônio cultural, histórico,
artístico, paisagístico e arqueológico.”
Ademais, está em plena vigência a Lei nº
6.766, de 19 de dezembro de 1979, com a
redação que lhe foi dada pela Lei nº 10.932,
de 03 de agosto de 2004, que estabeleceu,
no inciso III do artigo 4º, o seguinte: “Art.

“

O conceito
normativo
de restinga
é falho e não
corresponde a
uma definição
técnica
adequada e
operacional.

”

4º - Os loteamentos deverão atender, pelo
menos, os seguintes requisitos:................ III –
ao longo das águas correntes e dormentes e
das faixas de domínio público das rodovias e
ferroviais, será obrigatória a reserva de uma
faixa não edificável de 15 (quinze) metros
de cada lado, salvo maiores exigências da
legislação específica.”
Aliás, o regramento da propriedade
urbana, tal como definido no Estatuto da
Cidade, indica que ela deve atender a uma
função social sob pena de desapropriação,
compreendendo-se na função social as
necessidades do cidadão quanto à qualidade
de vida; logo, a defesa do meio ambiente
urbano. Assim, a vocação da propriedade
urbana é a edificação; contudo, o “Novo
Código Florestal” parece pretender dar
nova roupagem à propriedade imobiliária
urbana.
Na vigência do Código Revogado, o
Superior Tribunal de Justiça1 entendeu
correta a anulação de auto de infração
lavrado pelo IBAMA, por suposta violação

aos dispositivos do artigo 2º do Código
Florestal em área urbana. Destacam-se
trechos da decisão proferida pelo ilustre
Ministro Teori Albino Zavascky, “Trata-se
de recurso especial interposto contra
acórdão proferido em demanda visando
à declaração de nulidade de auto de
infração e termo de embargo firmados
pelo IBAMA, em face de construção que
teria desrespeitado área de preservação
permanente. O Tribunal Regional
Federal da 4ª Região julgou procedente o
pedido, porque a construção está sendo
realizada em área urbana, prevalecendo
as determinações do Plano Diretor
da cidade de Bombinhas/SC sobre o
regramento genérico das leis ambientais,
nos termos do art. 2º, parágrafo único, do
Código Florestal.” Nas razões do recurso
especial (fls. 289/303), o recorrente aponta
divergência jurisprudencial e ofensa aos
artigos 23 e 225 da Constituição Federal,
70 da Lei nº 9.605/98 e 1º, § 2º, II, 2º e
4º da Lei nº 4.771/65, pois “entende o
Ibama que a observância da legislação
municipal não é uma garantia de que a
construção foi executada em obediência
à legislação ambiental e, portanto, não
atesta a segurança da obra quanto à
lesividade ao meio ambiente”, sendo que
“a tutela à natureza não distingue entre
meio ambiente urbano e rural” (fl. 294).
Sem contrarrazões (fls. 304). O Parecer
do Ministério Público Federal,..., é pelo
não conhecimento do recurso especial.
2. Em recurso especial não cabe invocar
ofensa à norma constitucional, razão
pela qual o presente recurso não pode
ser conhecido relativamente à apontada
ofensa aos arts. 23 e 225 da Constituição
Federal..... O acórdão recorrido resolveu
a controvérsia sob o enfoque do art. 2º,
parágrafo único, do Código Florestal... ,
nego seguimento ao recurso especial.”
A decisão acima transcrita é a
culminância de toda uma série de decisões
que têm sido proferidas em Tribunais
Estaduais e Regionais Federais, as quais
negam a aplicação do Código Florestal em
área urbana.

1. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO ESPECIAL Nº 1.244.033 - SC (2011/0059644-6). RELATOR : MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI
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III - Restinga como fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues
omo observado pelo professor Kentitiro Suguio2, “o
termo [restinga] vem sendo

aplicado indiscriminadamente referindose, na verdade, a depósitos sedimentares
de várias origens, embora quase sem-

Definição de Restinga3

pre estejam relacionados a processos
costeiros ou litorâneos.” Vejam-se os
diferentes conceitos normativos:

Resolução Conama nº 4, de Restinga - acumulação arenosa litorânea, paralela à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzida
18.09.1985 (revogada pela por sedimentos transportados pelo mar, onde se encontram associações vegetais mistas características,
Resolução nº 303/2002
comumente conhecidas como “vegetação de restingas”.
Resolução Conama nº 10, Restinga - vegetação que recebe influência marinha, presente ao longo do litoral brasileiro, também considerada
de 01.101993
comunidade edáfica, por depender mais da natureza do solo do que do clima. Ocorre em mosaico e encontra-se
em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato
herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado.

Resolução Conama nº 07, Entende-se por vegetação de restinga o conjunto das comunidades vegetais, fisionomicamente distintas, sob
de 23 de julho de 1996
influência marinha e fluvio-marinha. Essas comunidades, distribuídas em mosaico, ocorrem em áreas de grande
diversidade ecológica, sendo consideradas comunidades edáficas por dependerem mais da natureza do solo
que do clima. Essas formações, para efeito desta Resolução, são divididas em: Vegetação de Praias e Dunas,
Vegetação Sobre Cordões Arenosos e Vegetação Associada às Depressões. Na restinga, os estágios sucessionais
diferem das formações ombrófilas e estacionais, ocorrendo notadamente de forma mais lenta, em função do
substrato que não favorece o estabelecimento inicial da vegetação, principalmente por dissecação e ausência
de nutrientes. O corte da vegetação ocasiona uma reposição lenta, geralmente de porte e diversidade menores,
onde algumas espécies passam a predominar. Dada a fragilidade desse ecossistema, a vegetação exerce papel
fundamental para a estabilização de dunas e mangues, assim como para a manutenção da drenagem natural.
A dinâmica sucessional da restinga passa a ser caracterizada a seguir.

Como apontam Célia Regina de
Gouveia Souza et al4, “é fácil observar que,
em todos esses instrumentos legais, o termo
‘Restinga’ ora é utilizado para se referir a
um depósito arenoso paralelo à linha
da costa, ora às vegetações de planície
costeira, fato este que, por indução, implica
que outros tipos de depósitos costeiros,
não necessariamente arenosos e/ou de
origem marítima, sejam também incluídos
como ‘Restinga’ ”.
O conceito de restinga adotado pelo
Novo Código Florestal, aparentemente,
padece do mesmo mal acima denunciado.
“Restinga: depósito arenoso paralelo
à linha da costa, de forma geralmente
alongada, produzido por processos

de sedimentação, onde se encontram
diferentes comunidades que recebem
influência marinha, com cobertura vegetal
em mosaico, encontrada em praias,
cordões arenosos, dunas e depressões,
apresentando, de acordo com o estágio
sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e
arbóreo, este último mais interiorizado.”
Não é difícil se perceber que o
conceito normativo constante do Novo
Código Florestal é quase que cópia
fiel daquele contido na Resolução nº
10/1993. Ao comentar os conceitos
constantes das Resoluções do Conama
sobre o tema, aplicável ao Novo Código
Florestal, tendo em vista a manutenção
da definição constante da Resolução
IV. Conclusão

nº 10/1993, Célia Regina de Gouveia
Souza et al 5 afirmaram: “o maior
problema associado a esses conceitos é,
notadamente, o fato de que a ‘Vegetação
de Restinga’ não somente englobaria as
comunidades vegetais que ocorrem sobre
os depósitos arenosos paralelos à linha
de costa (independentemente do conceito
equivocado de ‘Restinga’), mas inclui
todas as demais vegetações que recobrem
os diversos tipos de depósitos existentes
na planície costeira e na baixa a média
encosta”.
Assim, como se vê, o conceito
normativo é falho e não corresponde
a uma definição técnica adequada e
operacional.

omo se pode verificar, ainda
há muito que se fazer para que

a aplicação da lei seja segura e motivo
de tranqüilidade social e não elemento

capaz de suscitar dúvidas, paixões e, até
mesmo, injustiças.

C

2. SUGUIO, Kenitiro, Prefácio, in SOUZA, Célia Regina de Gouveia et al. “Restinga”: conceitos e empregos do termo no Brasil e implicações na legislação
ambiental, São Paulo: Instituto Geológico, 2008, pg. 15
3. Com base em SOUZA, Célia Regina de Gouveia et al. “Restinga”: conceitos e empregos do termo no Brasil e implicações na legislação ambiental, São
Paulo: Instituto Geológico, 2008, pg. 34-36
4. SOUZA, Célia Regina de Gouveia et al. “Restinga”: conceitos e empregos do termo no Brasil e implicações na legislação ambiental, São Paulo: Instituto
Geológico, 2008, pg.36
5. SOUZA, Célia Regina de Gouveia et al. “Restinga”: conceitos e empregos do termo no Brasil e implicações na legislação ambiental, São Paulo: Instituto
Geológico, 2008, pg. 87
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Indispensabilidade de
Decisão Judicial
Impossibilidade de Comissão Parlamentar de
Inquérito conduzir coercitivamente testemunhas
e advogados para prestar depoimentos

Flávio de Araújo Willeman*
Procurador do Estado do Rio de Janeiro e advogado;
Mestre em Direito pela Universidade Cândido Mendes.

O procurador e professor
Flávio de Araújo Willeman
busca, neste artigo, enfrentar
a discussão jurídica que
circunda a competência das
Comissões Parlamentares
de Inquérito – CPIs para
conduzirem testemunhas
a prestar depoimentos no
Poder Legislativo e, mais
especificamente, se podem tais
comissões implementar esta
providência autonomamente,
via requisição da autoridade
policial competente, ou
se necessitam de prévia
intervenção do Poder Judiciário.

EMENTA: COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO (CPI). PODERES DE INVESTIGAÇÃO PRÓPRIOS DAS
AUTORIDADES JUDICIAIS. LIMITES. LEI FEDERAL Nº 1.579/52. APLICAÇÃO A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS.
REGIMENTOS INTERNOS DO SENADO FEDERAL. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CÓDIGO PENAL E ESTATUTO DA
ADVOCACIA E DA OAB. IMPOSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DE FORÇA POLICIAL PELAS CPI’S PARA CONDUÇÃO
DE TESTEMUNHA. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL. RECEPÇÃO DO ARTIGO 1º, § 1º, DA LEI FEDERAL
Nº 1.579/52 PELA CRFB/88. ARTIGO 5º, XV E LIV DA CRFB/88. SIGILO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
CONVOCAÇÃO E DE CONDUÇÃO COERCITIVA DE ADVOGADO PARA DEPOR COMO TESTEMUNHA EM CPI NA
QUAL SE INVESTIGA FATO RELACIONADO A PROCESSO EM QUE ATUOU OU ATUA PROFISSIONALMENTE.
* Professor dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Cândido Mendes. Professor dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio
Vargas – FGV, da Escola Superior de Advocacia Pública – ESAP/PGE/RJ e da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ. Professor do
Curso CEJ, preparatório para concursos públicos no Estado do Rio de Janeiro. Autor do livro: “Responsabilidade Civil das Agências Reguladoras” pela
editora Lumen Juris.
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Introdução

E

m passado não muito distante, foi possível assistir,
pela televisão, a atuação de
algumas Comissões Parlamentares de Inquérito que tramitaram
no Congresso Nacional. Eram, permitam
a comparação, verdadeiros espetáculos
que expuseram ao país vergonhosos
fatos que refletiam desvio de condutas e
de dinheiro público, bem assim políticos
que utilizaram o espaço televisivo e os
temas objeto das investigações para
autopromoção.
A grande quantidade de CPIs
instauradas no Congresso Nacional
e nos Poderes Legislativos estaduais
e municipais fez com que discussões
j u r í d i c a s a f l o ra s s e m e f o s s e m
objeto de estudos e de decisões pela

doutrina e pelos tribunais do país,
respectivamente.
D e n t ro d e s te c o n tex to e d e
modo objetivo, este artigo buscará
enfrentar a discussão jurídica que
circunda a competência das Comissões
Parlamentares de Inquérito – CPIs para
conduzirem testemunhas a prestar
depoimentos no Poder Legislativo,
mais especificamente, se podem tais
comissões implementar esta providência
autonomamente, via requisição da
autoridade policial competente, ou se
necessitam de prévia intervenção do
Poder Judiciário.
Adiante-se que, contrariamente ao
que se pretende sustentar neste trabalho,
existem argumentos para que se atribua
competência ampla às CPIs, inclusive o

de condução coercitiva de testemunhas.
Tais argumentos se baseiam na tese
jurídica que proclama a não recepção da
regra contida no artigo 3º, § 1º, da Lei
Federal nº 1.579/52 pela Constituição
Federal de 1988, mais especificamente
pela regra do artigo 58, § 3º, que
confere às Comissões Parlamentares
de Inquérito os poderes de investigação
próprios das autoridades judiciárias.
Como consequência, seria possível às
CPIs solicitarem auxílio policial para
condução forçada de testemunha
que, injustificadamente, deixar de
comparecer à convocação realizada pelo
Poder Legislativo.
Conforme anteriormente mencionado, esta não é a conclusão a que este
artigo chegará.

e de 1967/69 trouxeram referências às
comissões de inquérito, mas sem fazer
remissão à necessidade de observância
das normas próprias do processo penal.
A Lei Federal nº 1.579/52 (melhor
dizer Lei Nacional) foi editada para
regular as Comissões Parlamentares de
Inquérito, e, na esteira dos dispositivos
constitucionais, estabeleceu que a
tais comissões fossem conferidas
competências para os fatos determinados
que motivarem as suas instalações,
explicitando, nos arts. 2º, 3º e 6º, que:
“Art. 2. No exercício de suas
atribuições, poderão as
C o m i s s õ e s Pa r l a m e n t a re s
de Inquérito determinar as
diligências que reportarem
n e c e s s á r i a s e re q u e re r a
convocação de ministros de
Estado, tomar o depoimento de
quaisquer autoridades federais,
estaduais ou municipais, ouvir os
indiciados, inquirir testemunhas
sob compromisso, requisitar de
repartições públicas e autárquicas
informações e documentos, e
transportar-se aos lugares onde
se fizer mister a sua presença.”
“Art. 3º. Indiciados e testemunhas

serão intimados de acordo com
as prescrições estabelecidas na
legislação penal.
§ 1º Em caso de não comparecimento da testemunha
sem motivo justificado, a sua
intimação será solicitada ao
juiz criminal da localidade
em que resida ou se encontre,
na forma do art. 218 do Código de Processo Penal. (Renumerado pela Lei nº 10.679, de
23.5.2003)” – grifei.
“Art. 6º. O processo e a instrução
dos inquéritos obedecerão ao
que prescreve esta lei, no que
lhes for aplicável, às normas do
processo penal.”
Considerando possuir a Comissão
Parlamentar de Inquérito a natureza
jurídica de um instituto de Direito
Processual Constitucional (e não de um
simples procedimento administrativo), a
Lei Federal nº 1.579/52 deve regular as
CPI’s de todos os entes políticos do país,
na medida em que é da União Federal a
competência para legislar sobre Direito
Processual, nos termos do artigo 22, I,
da CRFB/88. Entender de modo diverso
significa impor a todos os estados e

BREVE HISTÓRICO DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

A

Comissão Parlamentar de
Inquérito, segundo PAULO
HAMILTON SIQUEIRA JR., é
um instituto de Direito Processual Constitucional que tem como
meta a preservação da Constituição e do
Estado de Direito, se configurando como
instrumento de aprimoramento da democracia pelo controle das ações do governo.
Exerce a CPI a função de fiscalização
extraordinária, visando à informação, ao
esclarecimento, à sindicância e à averiguação de fatos irregulares relacionados
às atividades públicas.
A C o m i s s ã o Pa rl a m e n t a r d e
Inquérito, como órgão de investigação do
Poder Legislativo, surgiu pela primeira
vez no ordenamento jurídico brasileiro
com a Constituição de 1934, que
distinguia as comissões parlamentares
em permanentes e temporárias. Aquelas
seriam destinadas a organizar as contas
do presidente em mora de prestá-las, e
as temporárias seriam as comissões de
inquérito sobre fatos determinados, as
quais, segundo a Carta Constitucional,
deveriam aplicar as normas de processo
penal indicadas no Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.
Também as Constituições de 1946
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municípios da Federação a obrigação de
editar leis (que podem ser diferentes uma
das outras !) para regular as Comissões
Parlamentares de Inquérito, o que,
certamente, não obedece ao espírito de
simetria constitucional federativa que o
instituto reclama.
A vigente Constituição da República
de 1988 dedicou uma Seção inteira
(Seção VII) às comissões no Congresso
Nacional e em suas Casas, dispondo, no
art. 58, §3º, sobre a criação, as funções e
os poderes das Comissões Parlamentares
de Inquérito:
“Artigo 58 (...)
(...)
§ 3º - As comissões parlamentares
de inquérito, que terão poderes
de investigação próprios

das autoridades judiciais,
além de outros previstos nos
regimentos das respectivas
C a s a s , s e rã o c r i a d a s p e l a
Câmara dos Deputados e pelo
Senado Federal, em conjunto
ou separadamente, mediante
requerimento de um terço de
seus membros, para a apuração
de fato determinado e por prazo
certo, sendo suas conclusões, se
for o caso, encaminhadas ao
Ministério Público, para que
promova a responsabilidade civil
ou criminal dos infratores.”
Assim, conclui-se parcialmente,
em breve histórico, que as Comissões
Parlamentares de Inquérito foram
idealizadas como instrumento de

fiscalização e controle das atuações
administrativas dos poderes públicos,
sobretudo do Poder Executivo, pelo
Poder Legislativo, para apuração de fatos
determinados e vinculados ao interesse
público, em prazo determinado, cabendolhes, para tanto, utilizar dos meios e
procedimentos próprios de investigação
das autoridades judiciárias.
Resta saber se a expressão “poderes
de investigação próprios das autoridades
judiciais”, prevista no artigo 58, § 3º da
CRFB/88, infirma a regra do § 1º do artigo
3º da Lei Federal nº 1.579/52, no sentido
de permitir que as testemunhas que se
recusam a comparecer à CPI possam ser
conduzidas por força policial, a partir
de simples requisição da comissão,
dispensando-se a intervenção judicial.

1.579/52 exige que o Poder Legislativo,
diante de injustificado comparecimento
de testemunhas às CPIs, busque junto
ao Poder Judiciário decisão que
autorize a condução forçada.
Autores há que sustentam que o
artigo 3º, § 1º da Lei Federal nº 1.579/52
não foi recepcionado pela CRFB/88, na
medida em que a condução forçada de
testemunhas por deliberação única das
CPI’s se inclui nos poderes próprios de
investigação das autoridades judiciárias,
tal qual permitido pelo artigo 58, § 3º
da CRFB/88.
Nada obstante o acima exposto,
crê-se, modestamente, que esta não
é a melhor orientação jurídica para a
questão em debate.
A condução coercitiva de uma
pessoa para a prática de um ato jurídico
importa, por certo, na restrição de um
direito fundamental, qual seja, o direito
de locomoção, mais especificamente
o direito de ir e vir, assegurado aos
cidadãos brasileiros no artigo 5º, incisos
XV e LIV da CRFB/88.
Partindo da premissa de que a
condução coercitiva de testemunha é
ato restritivo de direito que recai sobre
a pessoa humana, não há como afastarse a reserva de jurisdição para sua

concretização a partir da interpretação
extensiva da aberta regra “poderes de
investigação próprios das autoridades
judiciais” contida no § 3º do artigo 58,
da CRFB/88.
Deste modo, existindo na legislação
brasileira regra (artigo 3º, § 1º, da Lei
Federal nº 1.579/52) que imponha
procedimento para condução de
testemunhas que se recusam,
injustificadamente, a depor em
Comissões Parlamentares de Inquérito,
exigindo prévia decisão do Poder
Judiciário, crê-se que não há falar-se
em sua inaplicação (por não recepção
constitucional), na medida em que
está a dar efetividade ao fundamental
direito dos cidadãos previsto no artigo
5º, incisos XV e LIV da CRFB/88, antes
citado.
Se assim é, o procedimento previsto
no artigo 3º, § 1º da Lei Federal nº
1.579/52 é compatível com o artigo
58, § 3º da CRFB/88, que deve ser
interpretado teleologicamente com
os direitos e garantias individuais dos
cidadãos, previstos no artigo 5º da
CRFB/88, máxime os previstos nos
incisos XV e LIV.
Importante informar que, até onde
a pesquisa para este trabalho pode

LIMITES DOS PODERES DAS CPIs. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 58, § 3º DA CRFB/88.
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 3º, § 1º DA LEI FEDERAL Nº 1.579/52

D

esde a Constituição
brasileira de 1934 se
discute, na doutrina e na
jurisprudência, o limite dos
poderes de investigação das CPI’s.
Inicialmente, como observou FÁBIO
KONDER COMPARATO, a Constituição
de 1934 conferiu “implicitamente a tais
comissões, por intermédio de disposições
regimentais, os poderes inquisitórios
previstos na legislação processual
penal, poderes, esses, que, como sabido,
são próprios da polícia judiciária e
dos magistrados com competência
criminal.”
As Constituições de 1946 e de
1967/69, como mencionado acima, não
detalharam as atribuições das Comissões
Parlamentares de Inquérito e nem fizeram
referência à observância da legislação
processual penal. A Constituição da
República de 1988, apesar de também
não ter detalhado as competências das
CPIs, pontuou que a elas sobressaem os
mesmos “poderes” de investigações das
autoridades judiciárias.
A Lei Federal nº 1.579/52, todavia,
previu amplos poderes às CPI’s,
determinando a aplicação subsidiária da
legislação penal e processual penal. Com
efeito, o artigo 3º, § 1º da Lei Federal nº
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alcançar, não foi possível localizar
decisões judiciais, sobretudo na
jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, declarando, expressamente,
a não recepção do artigo 3º, § 1º, da
Lei Federal nº 1.579/52, pelo que se
sustenta a sua constitucionalidade e
plena vigência.
Consigne-se, de outro lado, que o
Supremo Tribunal Federal possui
decisão antiga sufragando a regra
contida no artigo 3º, § 1º da Lei Federal
nº 1.579/52, isto é, reconhecendo
às CPI’s poderes para determinar
diligências e convocar pessoas para
depor. E mais: na ausência injustificada
da testemunha, impõe-se ao Poder
Legislativo a obrigação de solicitar a
condução forçada ao Poder do Judiciário.
Confira-se a ementa do acórdão
proferido no RHC 32678-DF, julgado
em 31/12/69, cuja relatoria competiu
ao ministro Mario Guimarães:
“EMENTA: “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. COMISSÕES PARLAMENTARES. PODERES. SOBERANIA. ATRIBUIÇÃO
DA COMISSÃO E ALÇADA DO
PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA CONHECER DO
PEDIDO DE ORDEM DE HABEAS
CORPUS EM QUE A COMISSÃO É
APONTADA COMO AUTORIDADE
COATORA. COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E NÃO
A JUÍZES SINGULARES, CONHECER, ORIGINARIAMENTE, DO
PEDIDO DE HABEAS CORPUS EM
QUE SE APONTE, COMO AUTORIDADE COATORA, QUALQUER
DAS CÂMARAS LEGISLATIVAS OU
SUAS COMISSÕES PARLAMENTARES. SÃO TAIS COMISSÕES
O PRÓPRIO PODER LEGISLATIVO, QUE, POR MOTIVOS DE
ECONOMIA E EFICIÊNCIA DE
TRABALHO, FUNCIONA COM
REDUZIDO NÚMERO DE MEMBROS. NO ENCARGO QUE LHE
ESTÁ AFETO, A COMISSÃO DE
INQUÉRITO É TÃO PRESTIGIOSA
COMO O CONGRESSO. TÃO SOBERANA COMO ESTE, DENTRO DOS

“

Quem quer o fim dá os meios.

PRECEITOS CONSTITUCIONAIS.
EXTREMADAS FICARAM, PELA
LEI 1.579, DE MARÇO DE 1952,
ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO
E COMPETÊNCIA DOS JUÍZES.
DETERMINAR DILIGÊNCIAS,
REQUERER CONVOCAÇÃO DE
MINISTROS DE ESTADO, TOMAR
O DEPOIMENTO DE QUAISQUER
AUTORIDADES FEDERAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, OUVIR
OS INDICIADOS, INQUIRIR TESTEMUNHAS SOB COMPROMISSO,
REQUISITAR DE REPARTIÇÕES
PÚBLICAS E AUTÁRQUICAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS,
TUDO ISSO, PELO ART.2º DA LEI
1.579, É COMETIDO À COMISSÃO.
OBRIGAR AS TESTEMUNHAS
FALTOSAS A COMPARECER,
COMUNICAR-LHES A PENA DE-

”

VIDA, PROCESSÁ-LAS E PUNILAS, SE HOUVEREM OMITIDO
A VERDADE, É DA ALÇADA DO
JUDICIÁRIO. LIMITAÇÕES À LIBERDADE DE INQUIRIÇÃO DAS
TESTEMUNHAS. PERGUNTAS
IMPERTINENTES. SANÇÃO CONTRA OS QUE RECUSAM DIZER A
VERDADE. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE HABEAS CORPUS.”
Igual posição adotou o Supremo
Tribunal Federal em 07/04/1994,
quando do julgamento do HC 71039/
RJ, tendo por relator o ministro Paulo
Brossard:
“ E M E N TA : A o S u p r e m o
Fe d e ra l c o m p e t e e xe rc e r,
originariamente, o controle
jurisdicional sobre atos de
comissão parlamentar de
inquérito que envolvam
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ilegalidade ou ofensa a direito
individual, dado que a ele
compete processar e julgar
habeas-corpus e mandado de
segurança contra atos das Mesas
da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, art. 102, I, i,
da Constituição, e a comissão
p a r l a m e n t a r d e i n q u é r i to
procede como se fora a Câmara
dos Deputados ou o Senado
Federal ou o Congresso Nacional.
Construção constitucional
consagrada, MS 1959, de 1953 e
HC 92.678, de 1953. Às câmaras
legislativas pertencem poderes
investigatórios, bem como os
meio instrumentais destinados
a torná-los efetivos. Por uma
questão de funcionalidade, elas
os exercem por intermédio
de comissões parlamentares
de inquérito, que fazem as
suas vezes. Mesmo quando
as comissões parlamentares
de inquérito não eram sequer
mencionadas na Constituição,
estavam elas armadas de poderes
congressuais, porque sempre
se entendeu que o poder de
investigar era inerente ao poder
de legislar e de fiscalizar, e sem
ele o Poder Legislativo estaria
defectivo para o exercício de suas
atribuições. O poder investigatório
é auxiliar necessário do poder
de legislar; “conditio sine qua
non” de seu exercício regular.
Podem ser objeto de investigação
todos os assuntos que estejam
na competência legislativa ou
fiscalizatória do Congresso. Se os
poderes da comissão parlamentar
de inquérito são dimensionados
pelos poderes da entidade matriz,
os poderes desta delimitam a
competência da comissão. Ela
não terá poderes maiores do que
os de sua matriz. De outro lado, o
poder da comissão parlamentar
de inquérito é coextensivo ao
da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal o do Congresso
Nacional. São amplos os poderes
42
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“
A testemunha
pode escusar-se
a prestar
depoimento se
este colidir
com o dever
de guardar
sigilo.

”

da comissão parlamentar de
inquérito, pois são os necessários
e úteis para o cabal desempenho
de suas atribuições. Contudo,
n ã o s ã o i l i m i t a d o s . To d a
autoridade, seja ela qual for,
está sujeita à Constituição. O
Poder Legislativo também e
com ele as suas comissões. A
comissão parlamentar de
inquérito encontra na jurisdição
constitucional do Congresso seus
limites. Por uma necessidade
funcional, a comissão
parlamentar de inquérito não
tem poderes universais, mas
limitados a fatos determinados,
o que não quer dizer não possa
haver tantas comissões quantas
as necessárias para realizar as
investigações recomendáveis, e
que outros fatos, inicialmente
imprevistos, não possam ser
aditados aos objetivos da
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comissão de inquérito, já em
ação. O poder de investigar não
é um fim em si mesmo, mas um
poder instrumental ou ancilar
relacionado com as atribuições
do Poder Legislativo. Quem quer
o fim dá os meios. A comissão
parlamentar de inquérito,
destinada a investigar fatos
relacionados com as atribuições
congressuais, tem poderes
imanentes ao natural exercício
de suas atribuições, como de
colher depoimentos, ouvir
indiciados, inquirir testemunhas,
notificando-as a comparecer
perante ela e a depor; a este
poder corresponde o dever
de, comparecendo a pessoa
perante a comissão, prestarlhe depoimento, não podendo
calar a verdade. Comete crime
a testemunha que o fizer. A
Constituição, art. 58, § 3º, a Lei
1579, art. 4º, e a jurisprudência
são nesse sentido. Também
pode requisitar documentos e
buscar todos os meios de provas
legalmente admitidos. Ao poder
de investigar corresponde,
necessariamente, a posse dos
meios coercitivos adequados
para o bom desempenho de
suas finalidades; eles são
diretos, até onde se revelam
eficazes, e indiretos, quando
falharem aqueles, caso em que
se servirá da colaboração do
aparelho judiciário. Os poderes
congressuais, de legislar e
fiscalizar, hão de estar investidos
dos meios apropriados e eficazes
ao seu normal desempenho. O
poder de fiscalizar, expresso
no inciso X do art . 49 da
Constituição, não pode ficar
condicionado a arrimo que lhe
venha a dar outro poder, ainda
que, em certas circunstâncias,
ele possa vir a ser necessário.
A comissão parlamentar de
inquérito se destina a apurar
fa t o s re l a c i o n a d o s c o m a
administração, Constituição,

art. 49, X, com a finalidade de
conhecer situações que possam
ou devam ser disciplinadas
em lei, ou ainda para verificar
os efeitos de determinada
legislação, sua excelência,
inocuidade ou nocividade. Não
se destina a apurar crimes nem
a puni-los, da competência dos
Poderes Executivo e Judiciário;
entretanto, se no curso de uma
investigação, vem a deparar fato
criminoso, dele dará ciência
ao Ministério Público, para os
fins de direito, como qualquer
autoridade, e mesmo como
qualquer do povo. Constituição,
art. 58, § 3º, in fine. A comissão
parlamentar de inquérito tem
meios para o desempenho de
suas atribuições e finalidades.
Procede regularmente com
os seus meios, intimando
testemunhas, requisitando
papéis, servindo-se dos meios
ordinários e habituais, o
contacto direto do relator, o
telefone, o ofício, a intimação
por funcionário seu, posto à sua
disposição, e só por exceção se
serve da colaboração de outro
poder. Dificilmente a comissão
poderia cumprir sua missão se,
a todo momento e a cada passo,
tivesse de solicitar a colaboração
do Poder Judiciário para intimar
uma testemunha a comparecer
e a d e p o r. E m c a s o s d e
resistência ou recalcitrância ou
desobediência, comprovados e
certificados pela comissão,
por meio de seu funcionário,
solicita a colaboração do
aparelho entre os Poderes, não
lhe pode negar. Lei 1579, art. 3º
parágrafo único. Se a comissão
parlamentar de inquérito não
tivesse meios compulsórios para o
desempenho de suas atribuições,
ela não teria como levar a termo
os seus trabalhos, pois ficaria à
mercê da boa vontade ou, quiçá,
da complacência de pessoas
das quais dependesse em seu

trabalho. Esses poderes são
inerentes à comissão parlamentar
de inquérito e são implícitos em
sua constitucional existência.
Não fora assim e ela não poderia
funcionar senão amparada nas
muletas que lhe fornecesse outro
poder, o que contraria a lógica
das instituições. A comissão
pode, em princípio, determinar
buscas e apreensões, sem o que
essas medidas poderiam tornarse inócuas e quando viessem
a ser executadas cairiam no
vazio. Prudência, moderação e
adequação recomendáveis nessa
matéria, que pode constituir o
“punctum dollens” da comissão
parlamentar de inquérito no
exercício de seus poderes, que,
entretanto, devem ser exercidos,
sob pena da investigação tornarse ilusória e destituída de
qualquer sentido útil. Em caso
de desacato, à entidade ofendida
cabe tomar as providências
devidas ato contínuo, sem
prejuízo do oportuno envio das
peças respectivas ou do atuo
correspondente ao Ministério
Público para a instauração do
processo criminal. Ninguém
pode escusar-se de comparecer
à co m i s s ã o p a rl a m e n t a r
de inquérito para depor.
Ninguém pode recusar-se a
depor. Contudo, a testemunha
pode escusar-se a prestar
depoimento se este colidir
com o dever de guardar
sigilo. O sigilo profissional
tem alcance geral e se aplica
a q u a l q u e r j u í z o , c íve l ,
criminal, administrativo ou
parlamentar. Não basta invocar
sigilo profissional para que a
pessoa fique isenta de prestar
depoimento. É preciso haver
um mínimo de credibilidade na
alegação e só a posteriori pode
ser apreciado caso a caso. A
testemunha não pode prever
todas as perguntas que lhe
serão feitas. O Judiciário deve

ser prudente nessa matéria, para
evitar que a pessoa venha a obter
HC para calar a verdade, o que é
modalidade de falso testemunho.
Prisão decretada pelo presidente
da CPI que extravasa claramente
os limites legais. “Habeas
Corpus” concedido para cassar
o decreto ilegal, sem prejuízo do
dever de seu comparecimento
à comissão, para ser inquirido
como testemunha ou ouvido
como indiciado.
Em decisão mais recente, o ministro
Marco Aurélio Mello, no exercício da
presidência do Supremo Tribunal
Federal, ao decidir monocraticamente o
HC 99893 MC – extensão-segunda/AM
Amazonas, pontuou que não é legítimo
às CPIs conduzirem coercitivamente
investigados/indiciados, sendo, porém,
necessário observar o rito do artigo 3º,
§ 1º, da Lei Federal nº 1.579/52 para
a condução coercitiva de testemunhas.
Confira-se:
“Diante do não comparecimento,
o paciente foi reconvocado (fl.
7), tendo a comissão aprovado
previamente requerimento
para que seja conduzido
coercitivamente.
O art . 3º da Lei 1.579/52
determina que indiciados e
testemunhas sejam intimados
de acordo com as prescrições
estabelecidas na legislação penal,
comando do qual não destoa o
art. 148 do Regimento Interno
do Senado.
No §1º do art . 3º da Lei
1.579/52, resta estabelecido
o procedimento para que as
testemunhas sejam conduzidas
c o e rc i t iva m e n te , n ã o s e
estendendo tal possibilidade
para os indiciados.
É o que também faz o Código de
Processo Penal que estabelece
hipótese de condução coercitiva
apenas para as testemunhas
(art. 218, CPP), a demonstrar
que a condução coercitiva não é
providência legítima quando se
trata de investigado”. – grifei.
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Em outra oportunidade, o Supremo
Tribunal Federal, quando do julgamento
do MS nº 23.454-DF, que teve como
relator o ministro Marco Aurélio
Mello, entendeu que os poderes de
investigação conferidos à CPI não
importam na outorga de poderes para
os parlamentares realizarem constrição
de bens ou de pessoas privados. Nesta
hipótese, necessário socorrer-se ao Poder
Judiciário. Confira-se parte da decisão:
“(...)
A Carta da República confere
às Comissões Parlamentares
de Inquérito “... poderes de
investigação próprios das
autoridades judiciais, além de
outros previstos nos regimentos
das respectivas Casas ...” (§ 3º do
artigo 58). Ao primeiro exame,
a referência aos poderes de
investigação - e melhor seria de
direção das investigações - não
alcança, em si, atos que possam
repercutir de forma direta,
consubstanciando constrições,
em pessoas e bens integrantes
de patrimônio privado. O que
se contém no § 3º do artigo
58 da Constituição Federal,
relativamente ao vocábulo
“poderes”, não pode ser dissociado
do fim último das Comissões
Parlamentares de Inquérito, ou
seja, a investigação. A partir do
momento em que elementos
tidos por indispensáveis, pela
C o m i s s ã o Pa rl a m e n t a r d e
Inquérito, dependam da prática
de atos que impliquem efetivo
constrangimento, atingindo a
liberdade e a privacidade de
pessoas de direito privado, há
de atentar-se para a necessária
atuação do Estado-juiz, de quem
competir a função jurisdicional.
Impõe-se a consideração do
sistema da Carta da República,
alicerçado que se encontra na
cláusula reveladora da separação
e harmonia dos poderes, artigo 2º.
Em jogo a liberdade do cidadão,
há de se ter presente a regra
do inciso LXI do artigo 5º do
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Diploma Fundamental, segundo
a qual “ninguém será preso
senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente,
salvo nos casos de transgressão
militar, ou crime propriamente
militar definidos em lei”. Fazendose presente invasão da vida
privada, há de observar-se,
visando ao afastamento da
inviolabilidade, assegurada
constitucionalmente, o crivo
equidistante do Judiciário. Todo
e qualquer ato de constrição,
seja qual for o órgão incumbido
da investigação, extravasa os
poderes alusivos a esta última,
exigindo, por isso mesmo, a
análise e definição por órgão
investido do ofício judicante.
A este cabe decidir, diante
das peculiaridades do caso,
a oportunidade, ou não, de
implementá-lo, fixando-lhe os
parâmetros.
(...)” (MS 23454 / DF - DISTRITO
F E D E R A L - M A N DA D O D E
SEGURANÇA - Relator(a): Min.
MARCO AURELIO - Julgamento:
29/05/1999)
O ministro Cesar Peluso, do
Supremo Tribunal Federal, quando
apreciou a Petição nº 3756/MG, que
pretendia a condução coercitiva de um
deputado estadual para depor em uma
CPI municipal, reafirmou o entendimento
da Corte Constitucional brasileira de que
é necessário solicitar ao juiz criminal a
condução coercitiva de testemunha, bem
assim a aplicação do disposto no artigo
3º, § 1º, da Lei Federal nº 1.579/52,
inclusive no âmbito municipal:
“DECISÃO: 1. Trata-se de petição
fo r m u l a d a p e l a C o m i s s ã o
Processante nº 001/2006, da
Câmara Municipal de Alfenas/MG,
pela qual se requer a condução
coercitiva de testemunha
faltosa, o deputado federal
Odair José da Cunha, bem
como remessa de cópias deste
expediente à ProcuradoriaGeral da República, para
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apuração de eventual delito
de desobediência por parte
do parlamentar. Notificado por
aquela comissão processante, o
prefeito municipal de Alfenas/
MG apresentou defesa e arrolou
o deputado federal Odair José
da Cunha como testemunha
(fls. 26-27). Diante disso, e em
razão do disposto no art. 211
do Código de Processo Penal, a
comissão processante enviou,
em 28 de agosto p.p., ofício ao
parlamentar, solicitando-lhe que
indicasse dia, horário e local para
depoimento, com a ressalva de
que tal diligência ocorresse no
prazo máximo de 20 (vinte) dias,
a fim de viabilizar a instrução do
feito no prazo legal assinalado
(fls. 29).   (...).
   Reunida no dia 25 de setembro
p.p., em Boa Esperança/MG,
para ouvi-lo, o parlamentar não
compareceu, tendo, então, a
comissão decidido “requisitar
judicialmente, junto ao
Supremo Tribunal Federal, a
condução coercitiva da citada
te s te m u n h a , p a ra p re s t a r
depoimento no dia 27.09.06
(quarta-feira), às 20:00 horas,
novamente na sede da Câmara
Municipal de Boa EsperançaMG, com a consequente cópia
ao procurador da República,
para que fosse apurada possível
responsabilidade da testemunha,
caso houvesse” (fls. 33). (...).  Ante
o exposto, a comissão processante
requer seja ordenado à Polícia
Federal que proceda à condução
coercitiva do deputado federal
Odair José da Cunha para prestar
depoimento amanhã, 27 de
setembro de 2006, às 20:00
horas, na Câmara Municipal
de Boa Esperança/MG, bem
como seja determinada remessa
de cópia deste expediente à
Procuradoria-Geral da República,
para verificar a possibilidade de
instauração de procedimento
criminal contra o parlamentar,

por crime de desobediência.
2. Incognoscível o pedido de
condução coercitiva.               A Lei
nº 1.579/52, que dispõe sobre
as Comissões Parlamentares
de Inquérito, estabelece,
no art. 3º, que “indiciados e
testemunhas serão intimados
de acordo com as prescrições
estabelecidas na legislação
penal”. É o que basta por
aplicar ao caso o disposto no
art. 221, caput, do Código de
Processo Penal.     Estabelece,
ainda, o § 1º do art. 3º da
Lei nº 1.579/52, que, “em
caso de não comparecimento
da testemunha sem motivo
justificado, a sua intimação será
solicitada ao juiz criminal da
localidade em que resida ou se
encontre, na forma do art. 218
do Código de Processo Penal”,
de sorte que incompetente esta
corte para atender ao reclamo
formulado pela comissão
processante.    Caso houvesse
d e re q u e re r a co n d u ç ã o
coercitiva do deputado federal,
deveria fazê-lo perante o juízo
criminal da localidade em
que reside ou se encontra o
parlamentar, sendo o Supremo
Tribunal Federal incompetente
para conhecer e processar esta
petição. 3. Indefiro, outrossim,
o pedido de envio de cópias
deste expediente à ProcuradoriaGeral da República, para que
proceda à investigação de
eventual prática do delito de
desobediência.             (...).              
As intimações de indiciados e
testemunhas, por Comissões
Parlamentares de Inquérito,
devem obedecer às normas
processuais penais aplicáveis,
conforme estabelece o já
referido art. 3º da Lei nº
1.579/52. (...).Assim, tendo-se
em conta que o parlamentar
foi intimado na sexta-feira a
prestar depoimento na segundafeira seguinte, às 08:00 horas,

“

Diante da recusa
injustificada de
testemunha de
comparecer para
depor em CPI, o
Poder Legislativo
tem de buscar a
condução coercitiva
perante o Poder
Judiciário e não
diretamente à
autoridade policial.

”

não há como deduzir prática
de desobediência a comando
legal, que pode ter-se tornado
i n e xe q u í v e l e m r a z ã o d a
ausência de prazo razoável
para comparecimento. 4. Ante o
exposto, nos termos do art. 21, §
1º, do RISTF, nego seguimento ao
pedido de condução coercitiva,
em razão da incompetência
desta corte para conhecê-lo, e
indefiro o pedido de extração
de cópias e remessa de peças à
Procuradoria-Geral da República,
por não visualizar indícios de
prática de conduta típica no
caso. Arquive-se. Publique-se.
Int. Brasília, 26 de setembro de
2006. Ministro CEZAR PELUSO
Relator”
O Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro possui a mesma
orientação:
“COMISSAO PARLAMENTAR

DE INQUÉRITO. CâMARA
MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA
S I M E T R I A . R E C L A M AÇ ÃO.
PROCEDÊNCIA. Reclamação.
Comissão parlamentar de
inquérito municipal. Decisão
do juízo de primeiro grau que
indefere pedido de intimação,
sob pena de condução
coercitiva, de testemunha,
por entender impossível a
instauração de CPI em âmbito
municipal. Decisão que
merece reforma. Pedido que
se julga procedente. 1. Sendo o
poder-dever de fiscalizar uma
das funções típicas do Poder
Legislativo, e tendo a Constituição
da República,em seu artigo
58,par. 3., autorizado a criação
de comissões parlamentares de
inquérito pela Câmara Federal,
pelo Senado, ou por ambas as
Casas do Congresso, com o fim
de apurar fatos que competem
ao Poder Legislativo Federal,
impõe-se o reconhecimento
de tal prerrogativa, também,
ante o princípio da simetria,
às câmaras municipais, para
que, dentro dos limites legais,
possam investigar questões de
competência e de interesse de
seus respectivos municípios,
conforme entendimento já
pacificado no Supremo Tribunal
Fe d e r a l . 2 . N ã o t e n d o a
testemunha - sócia majoritária
de empresa que se acha sob
fundada suspeita de omissão
de receitas como forma de
suprimir o recolhimento de
impostos municipais -, apesar
de regularmente intimada,
comparecido perante a
Comissão Parlamentar de
Inquérito instaurada pela
Câmara Municipal do Rio
de Janeiro, para apresentar
documentos e prestar
declarações - deixando de
justificar a sua ausência -, é
de se deferir a medida judicial
pleiteada pela reclamante,
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no sentido de que seja
determinada a intimação
da citada testemunha, para
comparecer à CPI, em data
a ser designada, sob pena
de condução coercitiva. 3.
R e c l a m a ç ã o p r o c e d e n t e .”
(0017134-91.2007.8.19.0001
(2007.077.00014) - CORREIÇÃO
PARCIAL - DES. JOSE AUGUSTO
DE ARAUJO NETO - Julgamento:
06/11/2007 - SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL).
O Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná também endossa a mesma
posição:
“DECISÃO: ACORDAM os desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná, por unanimidade, em
conhecer e deferir a correição
parcial, de acordo com o voto, do
Relator. EMENTA: CORREIÇÃO
PARCIAL. COMISSÃO ESPECIAL
DE INQUÉRITO. CÂMARA MUNICIPAL. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES. MALVERSAÇÃO
DE DINHEIRO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE TESTEMUNHA. NÃO
COMPARECIMENTO. PEDIDO
DE PROVIDÊNCIA AO PODER
JUDICIÁRIO. CONDUÇÃO COERCITIVA. NEGATIVA. INSURGÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL.
ART. 58, CF/88. ART. 62, CE.
ART. 3º, §1º, DA LEI 1.579/52 E
ART. 52, § 7º, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO. PRINCÍPIO
DA SIMETRIA. TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS. AUSÊNCIA
DE ATRIBUIÇÕES JURISIDICIONAIS. COOPERAÇÃO ENTRE OS
PODERES. CORREIÇÃO PARCIAL
DEFERIDA. A Comissão Municipal Especial de Inquérito não
possui atribuições jurisdicionais, razão pela qual necessita da cooperação do Poder
Judiciário, que lhe forneça os
meios coercitivos adequados
para o bom desempenho de
suas finalidades”. (Processo:
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363816-4 - Relator(a): João
Kopytowski - Data do Julgamento: 29/03/2007 15:48:00
- Fonte/Data da Publicação: DJ:
7353 27/04/2007)
A doutrina, apesar de certa
divergência, também tem caminhado
para concluir pela recepção do artigo
3º, § 1º da Lei Federal nº 1.579/52 pela
Constituição da República de 1988, e sua
plena vigência.
A propósito, ao analisar a expressão
“ te rã o p o d e res d e i nves t i ga çã o
próprios das autoridades judiciais”,
LUÍS ROBERTO BARROSO afirma
que esta não pode significar exceção
irrestrita à separação, independência
e harmonia dos poderes, na medida
em que o seu real sentido deve ser “o
de criar para a comissão parlamentar
de inquérito o direito ou, antes, o poder
de atribuir às suas determinações o
caráter de imperatividade”, mas não
de autoexecutoriedade, devendo ser
observados, ainda, os princípios que o
próprio constituinte elegeu. E sobre o
tema específico deste trabalho, arremata
o constitucionalista citado:
“No Brasil, da mesma sorte, não
deve a cláusula ser interpretada
como a abdicação de competências
do Poder Judiciário em favor
do Legislativo. Seria insensato
retirar bens e valores integrantes
do elenco secular de direitos e
garantias individuais do domínio
da serena imparcialidade de
juízes e tribunais, e arremetêlos para a fogueira das paixões
politizadas da vida parlamentar.
Não se deve interpretar a
vontade do constituinte contra os
princípios que ele próprio elegeu.
Além do Estado Democrático de
Direito (art. 1º), são princípios
fundamentais da República
Federativa do Brasil a separação,
a independência e harmonia dos
poderes. Qualquer exceção a
eles deve ser vista com reserva e
interpretada restritivamente.
(...)
O que se pretendeu com a inovação
foi dar caráter obrigatório às
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determinações da comissão,
ensejando providência como a
condução coercitiva em caso de
não comparecimento e impondo
às testemunhas o dever de dizer
a verdade. Mesmo nestas duas
hipóteses, contudo, o que se
instituiu foi o poder da comissão
e o dever do parlamentar.
Não houve outorga de autoexecutoriedade à comissão,
que, em qualquer caso, haverá
de servir-se do Judiciário. A
norma atributiva de poderes
de investigação de autoridade
judicial tem caráter material,
e não processual. Institui o
poder de exigir, mas não o de
executar.”
O entendimento da doutrina e da
jurisprudência, acima colacionado,
revela que, apesar de não ser pacífica
a interpretação do que vem a significar
“poderes de investigação próprios das
autoridades judiciais”, a atribuição
de poderes de investigação às CPI’s
representa norma de exceção ao
princípio da separação de poderes,
e, por isso, deve ser interpretada
de forma restritiva, alcançando os
poderes próprios das autoridades
judiciais explicitados na lei, e não os
poderes implícitos dele decorrentes
apenas a partir de esforço interpretativo
extensivo.
Deste modo, tem-se que o direito
fundamental de ir e vir do cidadão,
previsto no artigo 5º, incisos XV e LIV e a
interpretação do artigo 58, § 3º, ambos da
CRFB/88, são suficientes para concluirse pela recepção constitucional do artigo
3º, § 1º, da Lei Federal nº 1.579/52 que, à
luz do princípio da legalidade, deve ser
aplicado para regular o procedimento
para condução de testemunhas que
se recusam, injustificadamente, a
comparecer às Comissões Parlamentares
de Inquérito.
Em suma: diante da recusa injustificada de testemunha de comparecer para
depor em CPI, o Poder Legislativo tem de
buscar a condução coercitiva perante o
Poder Judiciário e não diretamente à
autoridade policial.

“

O Código de Processo Penal proíbe o depoimento de
quem, em razão de sua função, ministério ou profissão,
está obrigado a guardar segredo.
CONVOCAÇÃO DE ADVOGADO PARA DEPOR EM CPI

C

onforme foi possível depreender do exposto, a Constituição da República de 1988
equiparou os poderes materiais de investigação das Comissões
Parlamentares de Inquérito aos das
autoridades judiciais, o que, por certo,
impõe aos parlamentares os mesmos
limites legais impostos aos magistrados
para atuar. Neste sentido já decidiu o
PLENO do Supremo Tribunal Federal,
quando do julgamento do HC 80.240/
RR. Confira-se trecho da ementa:
“(...) III. Comissão Parlamentar
de Inquérito: conforme o art.
58, § 3º, da Constituição, as
comissões parlamentares
de inquérito detêm o poder
instrutório das autoridades
judiciais - e não maior que o
dessas - de modo que a elas
se poderão opor os mesmos
limites formais e substanciais

oponíveis aos juízes, dentre os
quais os derivados de direitos e
garantias constitucionais. (...)”
(HC 80240 / RR – RORAIMA,
HABEAS CORPUS, Relator(a):
Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
Julgamento: 20/06/2001,
Órgão Julgador: Tribunal Pleno).
– grifei.
A expressão utilizada pela
Constituição da República de 1988 no
artigo 58, § 3º menciona, ainda, outros
poderes “previstos nos regimentos das
respectivas casas legislativas”. Não
significa isto, porém, que o Regimento
Interno de uma casa legislativa possa
prever e ampliar os poderes das CPI’s, que
tenham reflexos perante a coletividade,
na medida em que a natureza do
Regimento Interno é de regulamentação
interna corporis, podendo apenas
disciplinar e regulamentar os poderes
já consagrados e delimitados no âmbito

”

da Constituição Federal e da Lei Federal
nº 1.579/52.
Neste contexto, faz-se necessário
dizer que o Regimento Interno do
Senado Federal, na esteira do que
já previa a Lei Federal nº 1.579/52,
determina a aplicação da legislação
processual penal ao procedimento
da CPI, inclusive na inquirição de
testemunhas, conforme se lê nos arts.
148, §2º, e 153, verbis:
“Art. 148. § 2º Os indiciados e
testemunhas serão intimados
de acordo com as prescrições
estabelecidas na legislação
processual penal, aplicandose, no que couber, a mesma
legislação, na inquirição de
testemunhas e autoridades.”
“Art. 153. Nos atos processuais,
aplicar-se-ão, subsidiariamente,
as disposições do Código de
Processo Penal.”
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O Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro prevê, no art. 31,
§5º, que “O trabalho das comissões
parlamentares de inquérito obedecerá
às normas previstas neste Regimento,
na legislação específica (Lei Federal n.º
1579/52) e, subsidiariamente, no Código
de Processo Penal.”
Por sua vez, o Código de Processo
Penal proíbe o depoimento de quem,
em razão de sua função, ministério
ou profissão, está obrigado a guardar
segredo, como sói acontecer com o
advogado. Com efeito, assim dispõe o
art. 207 do CPP:
“Art. 207 -“São proibidas de
depor as pessoas que, em razão
de função, ministério, ofício
ou profissão, devam guardar
segredo, salvo se, desobrigadas
pela parte interessada, quiserem
dar o seu testemunho.”
Por outro lado, necessário esclarecer
que se alguém proibido de depor vier
a fazê-lo cometerá o crime previsto
no artigo 154 do Código Penal, assim
disposto:
“Violação do segredo profissional
Art. 154 - Revelar alguém, sem
justa causa, segredo, de que
tem ciência em razão de função,
ministério, ofício ou profissão,
e cuja revelação possa produzir
dano a outrem:
Pena - detenção, de três meses a
um ano, ou multa.
Parágrafo único - Somente se
procede mediante representação.”
Nota-se, portanto, que é ilícita a
conduta de advogado – público ou privado - que comparece à CPI para depor
sobre fatos que conhece em razão do seu
ofício ou profissão.
Deste modo, se a Constituição Federal
impõe aos poderes de investigação da CPI
os mesmos limites a que se submetem
as autoridades judiciais, e o próprio
regimento interno do Senado Federal e,
no caso específico do Rio de Janeiro, da
Assembleia Legislativa - ALERJ, preveem
que, aos atos processuais praticados
48
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durante a CPI, deve ser aplicada a
legislação processual penal, é de se
concluir que a convocação de advogado
para depor como testemunha em CPI que
investiga fato relacionado ao exercício de
sua profissão – ou relativo a seus clientes
- viola, em primeiro lugar, a Constituição
Federal (artigo 58, § 3º da CRFB/88), e,
posteriormente, os artigos 207 do CPP
e 154 do CP.
Faz-se necessário ainda argumentar
que o Estatuto da Advocacia e da OAB
- Lei Federal nº 8.906, de 04 de julho de
1994 – dispõe, no inciso XIX do art. 7º,
ser direito do advogado “recusar-se
a depor como testemunha em processo
no qual funcionou ou deva funcionar,
ou sobre fato relacionado com pessoa
de quem seja ou foi advogado, mesmo
quando autorizado ou solicitado pelo
constituinte, bem como sobre fato que
constitua sigilo profissional”. (grifei)
Ressalte-se que, apesar de o artigo 2º
da Lei Federal nº 1.579/52 não prever a
exceção da inquirição de advogado como
testemunha em CPI, esta circunstância
não excluiu a aplicação da Lei Federal
nº 8.906/94, que é norma posterior e
especial em relação às prerrogativas
do advogado, editada em atenção ao
comando do artigo 133 da CRFB/88.
Em verdade, não se está a tratar
de conflito de normas no tempo,
pois a Lei Federal nº 1.579/52 e a
Lei Federal nº 8.906/94 regulam
matérias completamente diferentes.
Tratam-se, aqui, de normas especiais
que disciplinam assuntos diversos,
mas que devem ser interpretadas
teleologicamente. Assim, se não são
incompatíveis – como não o são -,
subsistem, uma a par da outra. Porém,
em um conflito aparente de normas
(como, repita-se, não acontece na
presente hipótese), deve-se buscar
interpretação que as compatibilize
e, neste caso, sendo a Lei Federal nº
8.906/94 especial em relação aos
direitos e deveres do advogado, deve
prevalecer o direito estabelecido
no art. 7º, inciso XIX do Estatuto da
Advocacia, o qual vem sendo observado
rigorosamente pelas autoridades
judiciais e, por via de consequência,
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também merece obediência pelos
p a r l a m e n t a re s q u e c o m p õ e m
as Comissões Parlamentares de
Inquérito.
Assim, se é dever profissional
do advogado – público ou privado manter sigilo sobre as informações
prestadas por seu patrocinado, e se
está dispensado e proibido de prestar
depoimento como testemunha, na
forma do Código de Processo Penal e do
Estatuto da Advocacia, este direito tem
de ser respeitado em processo criminal,
em inquéritos civis e, sobretudo,
em procedimentos de investigação
presidida por Comissão Parlamentar de
Inquérito.
Confira-se, por oportuna, decisão do
Supremo Tribunal Federal, acerca da
discussão objeto deste estudo, proferida
pelo ministro MARCO AURÉLIO
MELLO:
“COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO - INTIMAÇÃO DE
ADVOGADO PARA PRESTAR
DEPOIMENTO - RELEVÂNCIA DO
PEDIDO – LIMINAR DEFERIDA.
1. O advogado Dr. Leonardo
Antônio de Sanches ajuíza este
habeas corpus em benefício de
Enrico GIANELLI, tendo em
conta ato do senador Efraim
Moraes, presidente da Comissão
Pa rl a m e n t a r d e I n q u é r i to
dos Bingos - CPI dos Bingos -,
intimando o paciente para
prestar depoimento. Articula o
impetrante com a justificação
do requerimento que desaguou
no ato, no qual se fez referência
à prestação de serviços, a certa
empresa, pelo paciente - que
encaminhara ao senador e-mail,
i n f o r m a n d o j a m a i s h ave r
presenciado ato discrepante da
ordem jurídica com a finalidade
de prorrogar contrato com
a empresa Gtech. Ressalta o
causídico que, consoante dispõe
o inciso XIX do artigo 7º da Lei
nº 8.906/94, o advogado pode se
recusar a depor como testemunha
sobre fato relacionado com o
cliente. Diz mais que, de acordo

com o artigo 154 do Código Penal,
constitui crime a violação de
segredo profissional, a revelação
de informações alcançadas em
face do desempenho de profissão,
remetendo ao que decidido
por esta corte no Mandado
de Segurança nº 23.452-1/RJ,
relatado pelo ministro Celso
de Mello. Requer liminar que
implique o cancelamento da
convocação e, sucessivamente,
que desobrigue o paciente de
firmar termo de compromisso
na condição de testemunha, de
modo a permitir-se permanecer
em silêncio toda vez que entender
que uma eventual resposta possa
implicar a violação de sigilo
profissional, concedendo-se
no julgamento de fundo, em
definitivo, a ordem. À inicial
anexou os documentos de folha
12 a 19. Recebi este processo
no gabinete às 16 horas e 35
minutos do dia de hoje, sendo
certo que a convocação em tela
diz com o comparecimento
para a assentada da Comissão
Parlamentar de Inquérito que se
realizará no dia de amanhã, 9 de

A

s ideias acima desenvolvidas
podem ser sintetizadas com
as seguintes conclusões:
(i) A Constituição
Federal, apesar de ter atribuído ao
Poder Legislativo a função atípica
de controle e fiscalização do Poder
Legislativo, a partir da instituição de
Comissões Parlamentares de Inquérito
(artigo 58, § 3º da CRFB/88) e do
artigo 49, X, da CRFB/88, v,g., não o fez
desconsiderando suas demais regras e
princípios.
(ii) O procedimento fiscalizatório da
CPI deve observar os limites materiais
e processuais impostos pela CRFB/88
e pela legislação infraconstitucional,
sobretudo os princípios da separação,
independência e harmonia dos poderes,
da legalidade, da liberdade, do livre

agosto de 2005, às 10 horas.
2. Colho da justificativa que
resultou na mencionada convocação a referência ao fato de
o paciente haver atuado como
advogado da empresa Gtech
(folha 14) - dado suficiente a
atrair a incidência do preceito
inserto no artigo 7º, inciso XIX,
da Lei nº 8.906/94. Consubstancia direito do advogado
recusar-se a depor, como testemunha, em processo no qual
haja funcionado ou deva funcionar ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou
foi advogado, mesmo quando
autorizado ou solicitado pelo
constituinte, bem como sobre
fato que caracterize sigilo profissional. A partir da premissa
constante, repita-se, da justificativa do requerimento de
convocação - o paciente atuou
como advogado, na prestação
de serviços a certo cliente -,
não se tem como placitar o ato
da Comissão Parlamentar de
Inquérito.
3. Defiro a liminar pleiteada,
desobrigando o paciente,
CONCLUSÃO
exercício da profissão, da ampla defesa,
e da razoabilidade.
(iii) A Lei Federal nº 1.579/52 foi
recepcionada pela Constituição da
República de 1988, e deve ser aplicada
para regular as CPIs instaladas nos
Poderes Legislativos de todos os entes
da Federação.
( iv ) A c o n d u ç ã o fo rç a d a d e
testemunha que, injustificadamente,
se recusa a comparecer à CPI deve
ser objeto de requisição ao Poder
Judiciário, nos termos do artigo 3º,
§ 1º da Lei Federal nº 1.579/52 e do
artigo 218 do Código de Processo
Penal. Por consequência, não se afigura
juridicamente correto, por violação
do devido processo legal, a condução
forçada de testemunha para depor
em CPI a partir de requisição de força

ante a convocação, tal como
formalizada, de comparecer
à Comissão Parlamentar de
Inquérito aludida para ser
ouvido.(...)”
(HC 86429 / DF - DISTRITO
FEDERAL - HABEAS CORPUS Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
-Julgamento: 08/08/2005).
Pe rc e b e - s e , p o r t a n to , q u e a
convocação de advogado para prestar
depoimento em CPI na qualidade de
testemunha, sobre fatos em relação aos
quais tinha e tem dever de sigilo, viola
o Código de Processo Penal, o Estatuto
da Advocacia e da OAB, e o Regimento
Interno da ALERJ, estando em desacordo,
ainda, com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.
A profissão de advogado, assim
como algumas outras (exemplo: padre,
médico etc), exige que seja estabelecida
relação de confiança do patrocinado para
com o patrono, baseada no sigilo das
informações por aquele prestado. Se uma
CPI puder excepcionar o sigilo profissional
do advogado, fato impensado até mesmo
para atuação do Poder Judiciário, restará
aniquilada a principal característica desta
profissão e, assim, um dos pilares do
Estado Democrático de Direito.
policial pelo Poder Legislativo.
(v) Os Regimentos Internos do
Senado Federal e, no caso específico
do Rio de Janeiro, também o da ALERJ,
submetem o procedimento da CPI à
Lei Federal nº 1.579/52, e à legislação
penal e processual penal vigentes.
Por isso, não é possível juridicamente
convocar – e muito menos conduzir
coercitivamente –, sob pena de
instigação ao cometimento de crime,
advogado para prestar depoimento
em CPI que foi instalada para apurar
fatos relacionados a seus clientes
(presentes ou pretéritos) ou que teve
conhecimento decorrente do exercício
de sua profissão, na medida em que
está obrigado, legal e moralmente, a
guardar, sobre eles, o dever profissional
de sigilo.
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Auditoria sobre a governança
das agências reguladoras:
uma contribuição do TCU para o
aperfeiçoamento dessas instituições públicas
O TCU vem acompanhando as atividades desenvolvidas
pelas agências reguladoras federais desde a sua criação.
O presente artigo relata os principais resultados de
uma auditoria operacional recentemente realizada pelo
tribunal por solicitação da Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados,
envolvendo sete agências reguladoras da área de
infraestrutura. Os resultados revelam a importância
de auditorias desta natureza focadas na avaliação dos
mecanismos de governança das instituições públicas.
Mauricio de Albuquerque Wanderley
Titular da 2ª Secretaria de Fiscalização de Desestatização e Regulação
do Tribunal de Contas da União - TCU

A

possibilidade, trazida pela
Constituição de 1988, de os
tribunais de contas realizarem
a u d i t o r i a s d e n a t u re z a
operacional ampliou sobremaneira os
focos de atuação para a atividade de
controle externo. Esse tipo de auditoria
avalia, sob o prisma da economicidade,
da eficiência, da eficácia e da efetividade,
organizações, programas e atividades
governamentais, com a finalidade de
promover o aperfeiçoamento da gestão
pública.
Durante a elaboração do seu planejamento estratégico para o período 20112015, o Tribunal de Contas da União
(TCU) definiu a sua missão como sendo
a de “Controlar a Administração Pública
para contribuir com seu aperfeiçoamento em benefício da sociedade”.
A missão estabelecida confere
especial importância ao processo de
aperfeiçoamento das instituições que
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compõem a administração pública.
Dentro deste contexto, ganham relevo
as auditorias de natureza operacional
que procuram identificar oportunidades
de melhoria de gestão e governança
nas entidades públicas relevantes. A
norma ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009
define governança como “o sistema
pelo qual as organizações são dirigidas
e controladas”. Entende-se que bons
mecanismos de governança favorecem
uma atuação mais eficiente, eficaz e
efetiva das instituições e contribuem
para evitar desvios, desperdícios e
irregularidades.
Ao longo dos últimos anos, o
TCU tem buscado realizar auditorias
voltadas para o exame dos processos de
governança institucional em diversas
áreas. O presente artigo relata os
principais resultados de uma auditoria
operacional recentemente realizada pelo
tribunal por solicitação da Comissão
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de Fiscalização Financeira e Controle
(CFFC) da Câmara dos Deputados,
envolvendo a um só tempo sete agências
reguladoras da área de infraestrutura:
Agência Nacional de Energia Elétrica
– Aneel; Agência Nacional de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP;
Agência Nacional de Telecomunicações –
Anatel; Agência Nacional de Transportes
Terrestres – ANTT; Agência Nacional
de Transportes Aquaviários – Antaq;
Agência Nacional de Aviação Civil – Anac
e Agência Nacional de Águas – ANA.
O relatório da auditoria foi objeto do
Acórdão nº 2.261/2011-TCU-Plenário, da
relatoria do ministro José Jorge. Importa
mencionar que todos os conceitos,
achados e conclusões relacionados
com essa auditoria apresentados neste
artigo foram retirados do relatório de
auditoria em questão, bem como do
voto do ministro-relator e do respectivo
acórdão.

A análise da governança dessas
agências assume grande importância
uma vez que a atividade regulatória
dos serviços de infraestrutura interfere
na vida de dezenas de milhões de
brasileiros e gera significativos
impactos de ordem econômica, social
e ambiental. Não por outra razão, o
TCU vem acompanhando as atividades
desenvolvidas pelas agências
reguladoras federais desde a sua
criação. Para isso, possui, atualmente,
duas secretarias (Sefid-1 e Sefid-2)
especializadas no controle externo
dessas autarquias especiais, contando
aproximadamente com 50 auditores.
Para melhor direcionar os
trabalhos, a equipe de auditoria definiu
governança regulatória como as regras
e as práticas que regem o processo
regulatório, a sistemática de interação
entre os atores envolvidos e o desenho
institucional no qual estão inseridas
as agências, bem como os meios e
os instrumentos utilizados pelos
reguladores em prol de uma regulação
eficiente, transparente e legítima. O
termo engloba não apenas as agências
reguladoras, mas também outros
atores, como ministérios vinculados,
conselhos formuladores de políticas
setoriais e outros entes cuja atuação
tem impacto na configuração do
ambiente regulatório nacional.
O objetivo da auditoria foi o de
avaliar a governança regulatória nas
seguintes dimensões: competências
regulatórias, autonomia, mecanismos
de controle, de gestão de riscos e de
avaliação de impacto regulatório.
A equipe de auditoria, à falta
de critérios claros e consolidados
(limitação de auditoria), buscou-os
na escassa literatura sobre o tema,
em processos de benchmarking
internacional, na detecção de boas
práticas das próprias agências e na
experiência e entendimentos desta
corte, quando existentes.
Ademais, observou-se a inexistência
de uniformidade de tratamento legal
quanto a temas afins, sendo que as
leis de criação das agências regulam,
muitas vezes de maneira diversa,

pontos tratados nesta auditoria.
Nesse particular, cumpre registrar
a tramitação do Projeto de Lei nº
3.337/2004 no Congresso Nacional,
que busca equalizar inúmeras questões
institucionais atinentes aos entes
reguladores.
Tendo em mente as incontestáveis
diferenças de atribuições e responsabilidades inerentes a cada um dos
reguladores setoriais auditados, com
repercussões nas relações desses
entes e os stakeholders (partes in-

teressadas) envolvidos na atividade
regulatória, o trabalho de auditoria
buscou uma análise transversal das
dimensões selecionadas nas agências
em destaque. Se a falta de critérios
explícitos constituiu-se em uma limitação do trabalho, o mapeamento dos
mesmos pontos em todos os entes foi
extremamente útil para a detecção de
boas práticas. Apresenta-se, a seguir,
as principais análises e os resultados
obtidos em cada uma das dimensões
consideradas na auditoria.
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I. Competências Regulatórias

A

dinâmica de interação
eficiente entre os diferentes
agentes é fundamental para
a qualidade da governança
regulatória e para a efetiva formulação
e implementação das políticas públicas
de infraestrutura. Assim, uma estrutura
legal que estabeleça as ‘competências
certas’ para as ‘instituições certas’
é peça-chave para o funcionamento
efetivo da regulação estatal.

Distribuição de competências
regulatórias
Quanto às distribuições das
competências regulatórias, de forma
geral, a auditoria não identificou lacunas
ou sobreposições significativas nos
setores regulados. Ao se comparar os
diversos setores de infraestrutura,
observou-se que, exceção feita ao
setor elétrico, as diferentes legislações
distribuem as competências regulatórias
entre conselhos, ministérios e agências
reguladoras de uma forma homogênea,
caracterizada pela atribuição ao
poder concedente, representado pelos
conselhos e pelos ministérios, da
prerrogativa de definição de diretrizes
estratégicas e de planejamento de longo
prazo, deixando para as agências o poder
de outorga, contratação, normatização
e fiscalização.
Dentro desse contexto, merece
destaque o setor de transporte aquaviário, no qual algumas competências
regulatórias estão divididas entre diferentes agentes. As diretrizes gerais do

A

segunda dimensão tratada
na auditoria refere-se à
autonomia das agências
reguladoras, nas esferas
financeira e decisória.
Importa destacar que as
agências deveriam possuir meios
que as permitam se posicionar com
neutralidade entre os interesses
do governo, dos investidores e dos
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processo licitatório dos arrendamentos
portuários, por exemplo, são estabelecidas pela Secretaria Especial de Portos
(SEP) e pelo Ministério dos Transportes
(conforme atribuições de cada órgão).
No entanto, a Antaq também define algumas diretrizes específicas no que se
refere aos estudos de viabilidade desses
arrendamentos portuários. Ademais,
na definição das tarifas portuárias,
atuam concomitantemente a Antaq, as
Autoridades Portuárias e o Conselho de
Autoridade Portuária (CAP). A auditoria
identificou que essa sobreposição traz
certa insegurança aos agentes e dificuldades no estabelecimento de tarifas.
No que se refere ao setor elétrico, as
Leis nº 10.847/2004 e nº 10.848/2004 e
seus desdobramentos deixaram algumas
indefinições ‘operacionais’ de ações
como: aprovação de estudos e projetos
de geração; preparação e realização de
leilões de licitação de energia; decisões
relacionadas às regras de despacho de
usinas e consequente mobilização dos
sistemas de transmissão.
De qualquer forma, as particularidades supra descritas se restringem a
determinados detalhes dos respectivos
setores e não comprometem a percepção geral de que os papéis regulatórios
definidos para os setores de infraestrutura brasileiros não contêm vácuos ou
sobreposições de funções.

Conselhos Setoriais
Sobre os conselhos, o relatório
de auditoria concluiu que alguns
II. Autonomia

consumidores. Deveriam, em razão de
suas atribuições e de dispositivos que
constam das leis que as criaram, gozar
de ampla autonomia.
Diversas situações identificadas ao
longo da auditoria indicam, contudo,
que a realidade não se coaduna com
o modelo pretendido pelo legislador,
eis que suas autonomias decisória e
financeira são, por vezes, restringidas.
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destes não estão sendo hábeis, em
termos gerais, para fornecer diretrizes
estratégicas que orientem os entes
reguladores e delimitem objetivos
de longo prazo a serem atingidos,
prejudicando a avaliação objetiva da
atividade finalística dos reguladores
setoriais.
O relatório traz como exemplo
a situação do Conselho Nacional de
Integração de Políticas de Transporte
– Conit que, em um prazo de nove anos
(2000 a 2009), se reuniu uma única
vez e, por consequência, furtou-se a
fornecer diretrizes estratégicas para
orientar as agências a ele vinculadas
(Anac, ANTT e Antaq).
Com efeito, esse caso extremo já foi
objeto de manifestação anterior deste
tribunal, consubstanciada no Acórdão
nº 1.034/2008 - TCU - Plenário.
De uma forma geral, a auditoria
concluiu que os conselhos setoriais ainda
têm que avançar para serem capazes
de fornecer diretrizes estratégicas
que orientem os entes reguladores e
delimitem objetivos de longo prazo a
serem atingidos em cada setor.
Assim, o tribunal recomendou à
Casa Civil que tome providências no
sentido de operacionalizar os Conselhos
Setoriais de infraestrutura, de modo que
eles sejam capazes de, efetivamente,
fornecer diretrizes estratégicas que
orientem as agências e delimitar
objetivos e metas de longo prazo a
serem atingidas (item 9.6.1 do Acórdão
nº 2.261/2011- TCU - Plenário).

II.i. Autonomia decisória
Critérios para indicação de
diretores
Questão fundamental para a autonomia decisória das agências reguladoras é a forma de nomeação de seus
dirigentes. Estão previstos critérios
formais para a indicação e a nomeação

dos dirigentes das agências reguladoras na Lei nº 9.986/2000, que trata da
gestão dos recursos humanos dessas
entidades. Segundo essa Lei, os diretores devem ser brasileiros, de reputação
ilibada, com formação universitária e
elevado conhecimento no campo de
especialidade dos cargos para os quais
serão nomeados.
Nota-se que os critérios
estabelecidos na legislação têm caráter
pouco objetivo, não havendo maiores
definições e especificações sobre os
termos empregados, dando, portanto,
ampla discricionariedade na indicação
do diretor.
Observa-se que o processo de
escolha dos diretores passa pela
indicação do presidente da República e
pela aprovação do Senado Federal.
Nesse contexto, o tribunal
recomendou ao Senado Federal que
adote uma rotina mais rigorosa para
a avaliação dos candidatos (item 9.7.
do Acórdão nº 2.261/2011- TCU Plenário).
Além disso, O TCU definiu como
boa prática, capaz de aprimorar a
governança regulatória, a normatização
de prazos para indicação, sabatina
e nomeação de dirigentes dos entes
reguladores (item 9.8.3. Acórdão nº
2.261/2011- TCU - Plenário).

Período de quarentena
Para garantir a autonomia decisória
dos órgãos reguladores é preciso que
esses entes sejam independentes
perante os agentes econômicos
exploradores da atividade regulada. Um
dos principais mecanismos utilizados
para efetivar essa independência é
a imposição de regras que limitem o
recrutamento de ex-dirigentes das
agências por empresas dos setores
regulados.
O art. 8º da Lei nº 9.986/2000
uniformizou para todas as agências
o período de quarentena em quatro
meses, contados da exoneração ou
do término do mandato do dirigente.
Durante esse período, o ex-dirigente
fica impedido para o exercício de
atividades ou de prestar qualquer

“

O curto período
estabelecido para
a quarentena dos
dirigentes dos
órgãos reguladores
brasileiros
aumenta a
possibilidade de
captura desses
profissionais pelo
setor regulado.

”

serviço no setor regulado pela
respectiva agência.
Para a OCDE (2008):
“O período de quarentena
recorrentemente adotado de
quatro meses, onde o pessoal
mais qualificado deixa a agência
para ir ao setor privado, é muito
curto e deveria ser estendido
para um mínimo de um ano
dentro da linha adotada pela
melhor prática internacional,
com compensação adequada
para os funcionários em
questão”.
O curto período estabelecido para a
quarentena dos dirigentes dos órgãos
reguladores brasileiros aumenta
a possibilidade de captura desses
profissionais pelo setor regulado.
Quanto maior o período de tempo
que o ex-dirigente ficar afastado
do setor regulado, menor será o
fluxo de informações privilegiadas

do regulador para o regulado, o que
torna esse mecanismo de segurança
mais eficaz.
Nesse sentido, o TCU comunicou à
Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle da Câmara dos Deputados e à
Casa Civil que entende, como boa prática
capaz de aprimorar a governança
regulatória, o estabelecimento de um
período de quarentena de no mínimo
um (um) ano para os dirigentes das
agências reguladoras, tendo por
parâmetro as melhores práticas
internacionais (OCDE), pois mitigaria
os riscos de captura dos dirigentes
dos órgãos reguladores federais por
empresas dos setores regulados (item
9.8.1. do Acórdão nº 2.261/2011- TCU
- Plenário).
Hipóteses de perda de mandato
O parágrafo único do art. 9º da
Lei nº 9.986/2000 dispõe quanto à
possibilidade de as agências preverem
outras condições, além das dispostas no
caput do mesmo artigo, para a perda do
mandato de seus dirigentes (renúncia,
condenação judicial transitada em
julgado ou de processo administrativo
disciplinar).
De acordo com o Relatório “Análise
e Avaliação do Papel das Agências
Re g u l a d o ra s n o A t u a l A r ra n j o
Institucional Brasileiro” do Grupo de
Trabalho Interministerial coordenado
pela Casa Civil da Presidência da
República:
“A possibilidade de demissão
dos dirigentes das agências
reguladoras, a critério do
Poder Executivo, por exemplo,
tende a criar a percepção de
enfraquecimento da autonomia
administrativa da agência,
prejudicando o entendimento
de que a agência está dotada
da independência necessária
para evitar a captura por grupos
de interesse, perseguir os
objetivos principais da missão
regulatória, e ser capaz de criar
expectativas favoráveis em
relação à estabilidade do marco
regulatório”.
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Um efeito concreto das possibilidades abertas pelo parágrafo único do
art. 9º da Lei nº 9.986/2000 pode ser
percebido na lei de criação da ANA,
que estabelece a possibilidade de exoneração imotivada de seus dirigentes
nos quatro primeiros meses de seus
mandatos.
Pode-se dizer que a autonomia
decisória das entidades reguladoras
fica fragilizada com a possibilidade de
seus dirigentes serem demitidos sem
um motivo claro, o que pode levá-los a
atuar segundo interesses ocasionais.
Por esse motivo, o tribunal entendeu
que seria benéfico à governança
regulatória que seja taxativo o rol de
hipóteses de perda de mandato dos
dirigentes dos entes reguladores,
i m p o s s i b i l i t a n d o u m a eve n t u a l
exoneração imotivada. (item 9.8.2.
do Acórdão nº 2.261/2011- TCU Plenário).
Substituição de dirigentes
Pa ra a a u t o n o m i a d e c i s ó r i a
desses entes é fundamental que seu
corpo colegiado esteja completo a
fim de possibilitar as deliberações
necessárias para uma efetiva e
tempestiva regulação do setor, além
de manter a necessária pluralidade do
colegiado. Segundo a OCDE (2008), “em
termos de governança, é importante
que as agências possam funcionar
eficazmente a todo o momento e que
sua neutralidade não seja posta em
dúvida”.
Nesse sentido, o art. 10 da Lei
nº 9.986/2000 determina que o
regulamento de cada agência discipline
a substituição dos conselheiros e
diretores em seus impedimentos ou
afastamentos regulamentares ou ainda
no período de vacância que anteceder
a nomeação de novo conselheiro ou
diretor.
Segundo a equipe de auditoria, à
exceção do regimento da Anatel, não
estão previstos, de forma clara, nos
regulamentos das agências reguladoras,
os critérios para a substituição dos
conselheiros e dos diretores em
seus impedimentos ou afastamentos
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regulamentares ou ainda no período de
vacância que anteceder a nomeação de
novo conselheiro ou diretor.
Com o intuito de evitar a perda de
quórum deliberativo e a consequente
debilidade de capacidade decisória
das agências, o TCU determinou à
ANA, à ANP, à Aneel, à ANTT, à Antaq
e à Anac que disciplinem, de forma
clara em seus regulamentos, a forma
de substituição dos conselheiros e
diretores em seus impedimentos ou
afastamentos regulamentares, ou ainda,
no período de vacância que anteceder
a nomeação de novo conselheiro ou
diretor, nos termos do art. 10º da Lei
nº 9.986/2000 (item 9.1. do Acórdão nº
2.261/2011- TCU - Plenário).
Além disso, o tribunal recomendou
à Casa Civil que promova estudos com
vistas a fixar prazos para a indicação
de nomes pelo Executivo Federal, tanto
na hipótese de vacâncias previsíveis,
quando deve ser delimitado um prazo
de modo que a indicação se dê com
a antecedência necessária para que
não haja solução de continuidade na
autonomia decisória das agências,
quanto nas indicações decorrentes de
vacâncias imprevisíveis (item 9.6.4.
do Acórdão nº 2.261/2011- TCU Plenário).
II. ii. Autonomia financeira
As leis de criação das agências
indicam que são entes pertencentes
à administração indireta, dotados de
autonomia financeira.
Verificou-se, durante a auditoria,
que o processo orçamentário não
as diferencia das demais unidades
orçamentárias, sendo necessário
às agências seguir o rito geral dos
demais órgãos da administração
pública federal. Elaboram suas
propostas orçamentárias, observando
os limites inicialmente impostos pela
Secretaria de Orçamento Federal
(SOF) em relação ao orçamento, e as
submetem à setorial de orçamento do
ministério vinculador, que promove a
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consolidação do orçamento de todos
os entes a ele vinculados.
Em razão desse fluxo, para que a
proposta orçamentária da agência seja
razoavelmente acolhida pela setorial
de orçamento, é imperioso um bom
relacionamento entre a agência e o
ministério vinculador, prejudicando,
na visão do TCU, por demasia, a
autonomia pretendida.
De igual sorte, o relatório de
auditoria também menciona que o
procedimento adotado para o repasse
de valores financeiros também se
mostra prejudicial à autonomia, eis
que não existem mecanismos aptos a
garantir a estabilidade dos recursos
a elas destinados, os quais, por vezes
são repassados de modo intempestivo
ou objeto de contingenciamento
promovido pelo poder executivo.
Em face dessa situação, o tribunal
entendeu que devem ser criados
mecanismos aptos a garantir maior
estabilidade no repasse de recursos
destinados às agências reguladoras,
de modo a fomentar sua autonomia
financeira.
Ficou evidenciada grande
discrepância entre as agências, eis
que algumas geram, no exercício de
suas atividades de regulação, receitas
suficientes para sua manutenção, ao
passo que outras, a exemplo da Antaq,
dependem quase que integralmente
de recursos orçamentários para o
desempenho de suas atividades.
Desse modo, o tribunal entendeu
que o financiamento das agências
reguladoras deve ser aprimorado,
mediante alteração no processo
orçamentário, bem como pela criação
de mecanismos hábeis a impedir ou ao
menos limitar o contingenciamento de
recursos. Ademais, foram evidenciadas
a necessidade de aprimoramento
do fluxo de recursos e do modelo de
financiamento por recursos próprios.
Com esse objetivo, o TCU expediu
recomendação à Casa Civil (item 9.6.2.
do Acórdão nº 2.261/2011- TCU Plenário) e comunicação à CFFCCD
(itens 9.8.4. e 9.8.5. do Acórdão nº
2.261/2011- TCU - Plenário).

III – Mecanismos de Controle

O

utra dimensão tratada neste
trabalho se refere ao exame
dos mecanismos de controle
disponíveis para que seja
avaliada e acompanhada a atividade
regulatória. Esses mecanismos foram
divididos, na auditoria, em espécies:
accountability, transparência e controle
social.
Accountability
O termo Accountability foi
relacionado na auditoria, com prestação
d e c o n t a s e re s p o n s a b i l i z a ç ã o ,
representando o processo de contínua
demonstração, pelos gestores das
agências, de que suas ações estão
alinhadas às diretrizes definidas
nos marcos legais regulatórios e nas
políticas públicas, devendo responder
pelos atos que praticarem.
Verificou-se na auditoria que,
embora algumas agências tenham
desenvolvido metodologias para
avaliação do resultado da ação
regulatória vis à vis sua missão e
seus objetivos estratégicos (incluindo
o desenvolvimento de alguns
indicadores), os mecanismos para
esse tipo de avaliação ainda são
insuficientes.
Em razão dessa ausência de metas
estratégicas, a maioria das agências
vem usando, para fins de avaliação
sistematizada do desempenho
finalístico, instrumentos de gestão
contidos no Plano Plurianual (PPA) e na
Lei Orçamentária Anual (LOA), os quais
não se ajustam ao pretendido em face
de não apresentarem o detalhamento
e a precisão necessários para subsidiar
uma avaliação mais específica da
gestão das agências quanto ao seu
desempenho finalístico.
De acordo com o relatório de
auditoria, não há, portanto, mecanismos
sistematizados e hábeis para mensurar
a atuação finalística das agências de
maneira mais completa. Esse problema
repercute na qualidade do relatório
de gestão e na prestação de contas,

trazendo dificuldades para avaliação
da atividade finalística desenvolvida
pelas agências reguladoras.
Foram observados na auditoria
indícios de que o acompanhamento
ministerial, além de carecer de
instrumental de acompanhamento, tem
se dado tardiamente. Os respectivos
ministérios vinculadores não dispõem
de metodologias ou sistemas próprios
para o acompanhamento do alcance,
pelas agências, das políticas públicas
traçadas pelo ministério ou pelo
respectivo Conselho de Política, nos
setores em que eles foram instituídos.
Tampouco foram identificados durante
a auditoria, objetivamente, produtos
ou resultados específicos da atividade
de acompanhamento ministerial.
O contrato de gestão pode ser

“

Quanto melhor
os mecanismos
de governança,
menor os riscos
de ocorrência
de abuso de
poder, fraudes,
irregularidades e
de ineficiências.

”

um instrumento hábil para fomentar
o acompanhamento das ações das
agências reguladoras pelo ministério
vinculador, desde que haja pactuação/
fixação de metas e de aferição das
mesmas. O relatório de auditoria
menciona, todavia, que apenas a
Aneel e o Ministério de Minas e
Energia vêm pactuando esse tipo de
contrato. Consta do relatório também
a informação de que existe a previsão
para estabelecimento de contratos de
gestão no Decreto nº 3.692/2000, que
aprovou a estrutura regimental da
ANA. Contudo, referido contrato não
havia sido firmado até a conclusão da
auditoria.

Transparência
A transparência relaciona-se às
práticas adotadas pelos reguladores
para fornecer, às partes interessadas,
informações claras, acessíveis e diretas
sobre suas atividades, perpassando os
métodos e os processos de elaboração,
alteração e implementação de atos
regulatórios.
Observou-se na auditoria que a
publicidade oficial das agências é
centralizada e segue recomendações
da Subsecretaria de Comunicação
Institucional da Secretaria-Geral da
Presidência da República. Embora
existam esforços pontuais, a maior
parte das agências não dispõe de
política específica e formal para
divulgação de suas ações.
Em razão desse quadro, o TCU
recomendou às diversas agências
que estruturem políticas voltadas
à ampla divulgação de suas ações,
mormente aquelas de maior apelo e
impacto social, com foco e linguagem
adequados (item 9.4. do Acórdão nº
2.261/2011- TCU - Plenário).
Quanto à transparência do processo
decisório, a auditoria constatou que
a Aneel tem modelo mais adequado
e, por isso, adotou essa agência como
paradigma para as demais. A Aneel
possui arcabouço jurídico disciplinando
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“

A baixa participação dos usuários nos processos de controle
social pode prejudicar a consecução dos fins esperados pela
atividade regulatória.

a publicidade de seus atos, faz a
divulgação prévia das pautas das
reuniões de diretoria e transmite ao
vivo as reuniões deliberativas de sua
diretoria. Os atos originários de suas
deliberações e as atas das reuniões
também são disponibilizados em seu
sítio na internet.
Dada a disparidade de tratamento
da divulgação do processo decisório
no âmbito das agências, o tribunal
recomendou às demais agências
que adotem requisitos mínimos de
transparência no processo decisório,
tendo por parâmetro os procedimentos
adotados pela Aneel (item 9.5. do
Acórdão nº 2.261/2011- TCU - Plenário),
e comunicou à CFFCCD e à Casa Civil
que entende que esta seria uma boa
prática para a melhoria da governança
regulatória (item 9.8.6. do Acórdão nº
2.261/2011- TCU - Plenário).

56

Agosto 2012 - n. 51

Controle social
O controle social diz respeito à participação da sociedade na elaboração
das normas editadas pelas agências
reguladoras e na fiscalização/monitoramento da atividade regulatória.
A principal dificuldade encontrada
para um efetivo controle social é a
pequena participação da sociedade e
seu pouco conhecimento técnico do
assunto, dificultando o aproveitamento
de grande parte das contribuições.
Isso se explica, em parte, pela grande
especificidade e complexidade dos
assuntos inerentes à regulação dos
serviços de infraestrutura.
A regulação eficiente pressupõe
o conhecimento, pelo regulador, de
todos os interesses envolvidos, e a
baixa participação dos usuários nos
processos de controle social pode
prejudicar a consecução dos fins
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”

esperados pela atividade regulatória.
A baixa efetividade do controle
social pode ser minorada com algumas
medidas como a melhora qualitativa
dos intérpretes, capacitando-se as
ouvidorias a transformarem as reclamações dos usuários em memoriais
técnicos, bem como integrando as
agências com a mídia, para promover
um maior entendimento da população
de questões que lhe afetem diretamente.
No que diz respeito às audiências/
consultas públicas, a auditoria verificou
que não há qualquer padronização dos
procedimentos e conceitos adotados
pelas diversas agências reguladoras e
há falhas procedimentais graves que
dificultam a concretização de seus
objetivos.
A auditoria constatou que informações necessárias e essenciais não são

disponibilizadas antes da audiência/
consulta, dificultando a participação
dos interessados. É que nem todas as
agências publicam nota técnica contendo exposição de motivos, análise
fática e estudos que subsidiaram a
formulação da minuta colocada em
audiência/consulta.
O relatório de auditoria menciona
que nenhuma agência disciplinou
o prazo para disponibilizar o
relatório de análise das contribuições
recebidas ou mesmo o formato desse
relatório, havendo casos de total

intempestividade de sua publicação.
É d eve r d a a g ê n c i a re g u l a d o ra
motivar suas decisões e justificar a
rejeição ou a aceitação das sugestões
colhidas, preferencialmente antes da
concretização do objeto da audiência/
consulta.
O TCU recomendou às agências
reguladoras que estabeleçam
em norma prazos razoáveis para
disponibilização dos relatórios de
análise das contribuições recebidas
em audiência/consultas públicas (item
9.2. do Acórdão nº 2.261/2011- TCU

-Plenário) e comunicou à CFCCD e à
Casa Civil que considera boa prática
capaz de melhorar a governança
regulatória a padronização mínima
d o s i n s t i t u to s d a s a u d i ê n c i a s /
consultas públicas entre as agências,
notadamente quanto aos documentos
que devem ser disponibilizados
antes e após a audiência/consulta,
bem como o prazo máximo que os
reguladores deveriam possuir para
disponibilizar essas informações aos
interessados (item 9.8.7. do Acórdão
nº 2.261/2011- TCU -Plenário).

e comunicação, e monitoramento.
A Organização Internacional para
Padronização (ISSO) estabeleceu os
atributos necessários para uma gestão
de riscos avançada. A partir desses
dois documentos, foram definidas
dimensões para que a equipe de
auditoria pudesse avaliar a estrutura
de cada agência quanto à gestão de
riscos.
A auditoria verificou todos os
oito componentes em cada uma das
agências fiscalizadas. Verificouse que ainda não há processo de
gerenciamento de riscos formalmente
institucionalizado nessas agências.
Observaram-se, contudo, experiências
pontuais de análise e identificação de
riscos em setores isolados da ANA, da
Aneel e da Anac.
A AIR é um conjunto de procedimentos formalmente desenhados
para garantir uma maior eficácia das
escolhas regulatórias, já que é “um
instrumento formal que permite explicitação dos problemas regulatórios,
das opções disponíveis de política e das
consequências das decisões regulatórias, em cada caso concreto, mediante
a utilização de dados empíricos”
(RAMALHO, 2009). É um instrumento
importante para garantir a qualidade
das decisões regulatórias, pois auxilia
o processo decisório, verificando, previamente, os custos e os benefícios de
uma eventual ação regulatória.
A despeito de as agências empre-

enderem alguns tipos de análise de impacto da introdução ou da modificação
de normas regulatórias, estas não são
feitas sistematicamente, em atenção a
metodologias definidas e formalizadas. O Programa de Fortalecimento da
Capacidade Institucional para Gestão
em Regulação (PRO-REG), coordenado
pela Casa Civil da Presidência da República, vem apoiando a implementação
de projetos-pilotos de AIR em três das
agências objeto da auditoria (Aneel,
ANP e Antaq).

IV – Mecanismos de Gestão de Riscos e de Avaliação de Impacto Regulatório

A

gestão de riscos e a análise
d o i m p a c to re g u l a tó r i o
(AIR) propiciam às agências
mecanismos para garantir a
eficiência e a efetividade das atividades
regulatórias. Tais ferramentas têm
o condão de melhorar a governança
regulatória, propiciando transparência
para a tomada de decisão, conforme
riscos e oportunidades identificadas,
e decisões regulatórias justificadas e
apropriadas, por meio da análise prévia
do impacto de escolhas regulatórias.
A finalidade da gestão de riscos é
estabelecer a direção para o alcance
dos objetivos e das políticas definidas.
Já o objetivo da análise de impacto
regulatório (AIR) é avaliar o impacto
de decisões regulatórias para orientar
o processo decisório quanto a casos
concretos. Essa análise leva em
consideração os riscos associados e
pode, consequentemente, influenciálos.
Segundo o COSO (Committee
o f Sp o n s o r i n g O rga n i za t i o n s o f
the Treadway Commission), uma
organização privada criada nos EUA
em 1985 para prevenir e evitar fraudes
nas demonstrações contábeis das
empresas, a eficácia do gerenciamento
de riscos depende da presença e do bom
resultado de oito componentes interrelacionados: ambiente interno, fixação
de objetivos, identificação de eventos,
avaliação de riscos, resposta a riscos,
atividades de controle, informação

Auditoria interna
As unidades de auditoria interna
das agências reguladoras foram
objeto de estudo em razão de sua
importância para avaliação e eficácia
do gerenciamento de riscos. As
normas estabelecidas pelo Instituto
dos Auditores Internos - Audibra,
no Brasil, estipulam que o alcance
da atuação dessas unidades deve
incluir o gerenciamento de riscos e
os sistemas de controles internos.
Estabelece, também, outros critérios
necessários para a eficácia das ações
e das recomendações da auditoria
interna, como um canal de comunicação
com autoridade que possa avaliar
e implementar as recomendações
propostas.
Assim, a solidez e a independência
da auditoria interna são atributos
essenciais para a governança, pois essa
unidade é o instrumento necessário
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à administração para a avaliação,
detecção e correção de processos
ineficientes.
Nesse sentido, três aspectos são
fundamentais para a garantia dos
trabalhos dessa unidade:
I. independência para a execução de
seus trabalhos;
II. canal de comunicação direto com a
autoridade máxima;

III. v i n c u l a ç ã o à a u to r i d a d e d a
organização que tome ciência dos
trabalhos e resultados levantados e
possa apurar as irregularidades.
Observou-se na fiscalização que a
auditoria interna da Anatel, da Aneel,
da ANP e da ANTT estão vinculadas ao
diretor-presidente ou ao diretor-geral
e não ao respectivo órgão colegiado, o
que pode trazer conflito de interesses,

pois a auditoria interna avalia a
gestão deste dirigente, e ausência
de transparência, pois o colegiado
pode não ser informado sobre fatos
importantes.
Por isso, o TCU recomendou às
citadas agências que vinculem o
controle interno aos respectivos órgãos
colegiados (item 9.3. do Acórdão nº
2.261/2011- TCU -Plenário).

s resultados da recente
auditoria realizada pelo
TCU a pedido do Congresso
Nacional em sete agências
reguladoras revelam a importância e a
ampla gama de possibilidades de serem
realizadas auditorias de natureza
operacional focadas na avaliação
dos mecanismos de governança das
instituições públicas. As recomendações
feitas pelo tribunal têm o propósito de
fortalecer a atuação dessas instituições,
conferindo-lhes a autonomia prevista
em lei, ampliando os mecanismos de
transparência e prestação de contas
e induzindo a realização de análises
de risco e impacto regulatório. A
implementação dessas recomendações
facilitará o alcance dos objetivos
estabelecidos para as agências dentro
de um ambiente de melhor gestão e
controle.
O tribunal também definiu uma
série de boas práticas de governança

regulatória de modo a contribuir para
o aperfeiçoamento normativo, tanto
na esfera do Congresso Nacional,
quanto no Poder Executivo. Em alguns
casos, para a implementação dessas
práticas, verifica-se a necessidade de
alteração da legislação. Nesse sentido,
os resultados da auditoria podem
auxiliar e embasar a discussão de
diversos pontos do Projeto de Lei nº
3.337/2004, de autoria do Poder
Executivo, em tramitação na Câmara
dos Deputados, que dispõe sobre a
gestão, a organização e o controle
social das agências reguladoras.
Em outras situações, a adoção das
boas práticas requer tão somente a
disposição por parte da direção das
agências. Nesse sentido, observa-se,
desde já, a movimentação de algumas
agências na direção de aprimorar
diversos processos de governança em
consonância com os entendimentos do
Tribunal de Contas da União.

Igualmente importante, a atuação
do Congresso Nacional, solicitante da
auditoria por meio da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados, no sentido
de fomentar a discussão, fazer os
necessários aprimoramentos na
legislação e cobrar do Poder Executivo,
em particular das agências e dos
respectivos ministérios supervisores,
para induzir a melhoria dos mecanismos
de governança.
A realização de auditorias de
natureza operacional com foco na
governança das instituições públicas
afigura-se como grande oportunidade
para os tribunais de contas reafirmarem
seu importante papel de contribuir para
o aperfeiçoamento da administração
pública brasileira. Quanto melhor os
mecanismos de governança, menor
os riscos de ocorrência de abuso de
poder, fraudes, irregularidades e de
ineficiências.
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Corpo de Bombeiros
Formação militar atuando na saúde
Em entrevista à Revista da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular* – Regional Rio de Janeiro, o
Secretário de Defesa Civil e Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros do Estado, Sergio Simões, fala sobre a amplitude
das atribuições da corporação, os desafios e a satisfação de
comandar o órgão que tem, tradicionalmente, o prestígio
da população.

Sergio Simões
Secretário de Defesa Civil
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros do Estado

Quais são as principais
atribuições do Corpo de Bombeiros na
Secretaria de Estado de Defesa Civil?
O Corpo de Bombeiros do Estado do
Rio de Janeiro tem um lema que define
muito bem nossa posição: “Vida Alheia
e Riquezas Salvar”. Hoje, a corporação
possui diversas atribuições que foram
adquiridas no decorrer dos anos,
das quais posso destacar os serviços
de combate a incêndios, buscas e
salvamentos, socorro de emergência pré-hospitalares em via pública, socorro
florestal e ações de proteção ao meio
ambiente, remoção de cadáveres,
salvamento marítimo, transporte inter-hospitalar de pacientes, prevenção a
sinistros e apoio nas ações de defesa
civil. Esses são os serviços operacionais,
cuja finalidade direta e imediata é
assegurar o bem-estar do cidadão.
Além dessas atividades, o CBMERJ
também executa diversas atividades
administrativas como a gerência e
fiscalização das ações relativas ao Código
de Segurança Contra Incêndio e Pânico;

a fiscalização e emissão de autorizações
para eventos de grande aglomeração de
público; projetos sociais como Bombeiro
Mirim, Feliz Idade, Botinho, Bombeiro
Amigo do Peito, entre outras ações.
Em sua opinião, em qual das atribuições a corporação se adequa melhor?
Posso afirmar que o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro é uma grande
referência no que diz respeito às ações
de socorro, buscas e salvamento. Vale
ressaltar o trabalho da Secretaria de Estado de Defesa Civil, onde demos início
à implantação e desenvolvimento de
Sistemas de Alerta e Alarme Comunitário nas áreas de risco geológico. Esse
modelo faz com que as equipes se antecipem aos desastres e possam avaliar e
decidir as melhores ações a serem implantadas na prevenção de tragédias.

Qual a importância do Corpo de
Bombeiros para a Secretaria de
Defesa Civil?

Por ser uma organização muito
bem estruturada e com vocação para
a assistência humanitária, o Corpo de
Bombeiros se faz de base para a Defesa
Civil, unindo todo o sistema dentro do
conceito mais amplo de defesa civil. Se
temos uma previsão de chuva forte, por
exemplo, é possível disparar alertas por
SMS, para todos os telefones da região
que será atingida. Isso é uma associação que mostra que a corporação faz
parte de um grande sistema que alia
tecnologia e conhecimento científico
para transformá-los em ações práticas
de proteção das comunidades. O grande objetivo da Defesa Civil é ter comunidades organizadas.

Quais são os principais desafios da
corporação?
Somos o único estado em que o
Corpo de Bombeiros atende a todos os
municípios. De forma geral, o desafio é
diminuir o tempo-resposta nos atendimentos de emergências e, para isso, temos que ampliar o número de unidades.

* Entrevista publicada na Revista da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional Rio de Janeiro, Nº1 – Jan/Fev-2012 .Reprodução autorizada.
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São muitas atribuições. Somos o único
Corpo de Bombeiros do Brasil que faz
remoção de cadáver, por exemplo. Temos uma estrutura de atendimento
pré-hospitalar que não é encontrada
em nenhum outro estado. Algumas medidas já vêm sendo tomadas.

Qual é o caminho para atingir essa
meta e reduzir o tempo-resposta?
Precisamos de unidades cada vez
menores. O conceito original - como
o do quartel central que abriga um
efetivo de mais de mil pessoas - é um
modelo que não se adequa à nova realidade. Hoje, estamos considerando
combater incêndios em veículos e fazer o pré-atendimento hospitalar inicial com motocicletas. Com pequenas
unidades e efetivo, nós conseguiremos
nos deslocar com mais rapidez, prestando o primeiro atendimento, até que
o socorro de maior porte chegue.
Estamos trabalhando para ampliar
a capacidade dos cursos de formação
para os praças, descentralizando a
formação de oficiais do complexo de
ensino de Guadalupe e levando o curso
para Petrópolis. Por ser um local mais
isolado, a cidade se mostra perfeita
para a concentração máxima nos estudos.
Atualmente, qual é o efetivo da
corporação?
O Corpo de Bombeiros tem cerca de
16 mil militares. Deste total, em torno
de três mil estão na área de saúde atuando nos hospitais, policlínicas e
unidades odontológicas da própria
corporação, além do SAMU e das UPAs.
Durante os cursos de formação,
os bombeiros visitam outros países.
Quais experiências este intercâmbio
oferece?
Tem uma frase que gosto muito:
“Para conhecer a sua aldeia, o aldeão
precisa conhecer as outras aldeias”.
Fomos a uma cidade da Alemanha e
encontramos um modelo de bombeiro
voluntário interessantíssimo. Há um
número pequeno de profissionais remunerados, que trabalham no quartel
60
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no serviço de telefonia e como motoristas das viaturas. Quando está de plantão, o bombeiro voluntário é munido
de um pager, que difunde os chamados
recebidos no quartel da corporação. O
bombeiro voluntário se apresenta no
quartel e se junta a um motorista, e
partem juntos para atender a chamada.
Assim, os voluntários vão chegando e
partindo com as viaturas.
Ser bombeiro voluntário é uma
grande distinção naquela sociedade.
Eles não ganham nada, mas para eles é
um privilégio.
E no Rio de Janeiro, existe alguma
atuação de voluntários?
Temos trabalhado com agentes comunitários nos municípios onde há o
Programa Saúde da Família. Buscamos
estímulos, mas ainda não achamos o
caminho. Temos proposto que haja uma
gratificação suplementar para o desempenho dessa atividade. Enquanto isso,
trabalhamos a autoestima. Entregamos
colete da Defesa Civil, lanterna, capa,
apito e promovemos cursos de capacitação, o que é fantástico.
Na Região Serrana, contamos com
o auxílio dos ‘jeepeiros’, que têm facilidade de locomoção mesmo na lama
e na chuva. Em troca, eles nos pediram
cursos de primeiros socorros em áreas
de difícil acesso e outros cursos espe-
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cíficos. Quando houve chuva da região
serrana, eles foram até lá, inclusive com
o colete da Defesa Civil que fizemos
para eles.

Como é a atuação dos profissionais
de saúde no Corpo de Bombeiros?
A maioria dos profissionais de saúde do Corpo de Bombeiros tem formação militar. Isso traz uma enorme
responsabilidade em relação ao atendimento. A vida útil do médico na Corporação acaba sendo muito pequena,
pois o profissional tem muitas opções
no mercado. Um médico que trabalha
num quartel sai 12, 15 vezes por plantão, muitas vezes de madrugada. Para
alguns, isto é sensacional. Para outros,
é mais complicado.
Como é ser gestor de uma corporação tão respeitada pela população?
A maior honra que qualquer um de
nós pode vivenciar é comandar uma
corporação como o Corpo de Bombeiros, que tem suas histórias e tradições.
Esta enorme honra é combustível para
enfrentar todos os desafios. É também
uma enorme responsabilidade, devido
à expectativa que todos depositam na
figura do comandante. Mas, em síntese,
é uma honra. Acho que não tem palavra
que defina melhor o sentimento de comandar o Corpo de Bombeiros.

O Laboratório de Tecnologia
contra Lavagem de Dinheiro
(LAB-LD/PCERJ) e as Técnicas
Operacionais da Atividade
de Inteligência
Artigo apresentado ao Departamento
de Estudos da Escola Superior de
Guerra como requisito à obtenção
do diploma do Curso Superior de
Inteligência Estratégica.

José Renato Torres Nascimento
Delegado de Polícia
Assessor-Chefe da ASEG/TCMRJ
1. Introdução

O

Brasil assinou a Convenção de
Viena de 1988 contra o tráfico
ilícito de entorpecentes e de
substâncias psicotrópicas e,
dando continuidade a esse compromisso,
aprovou “com base na respectiva Exposição
de Motivos, a Lei de Lavagem de Dinheiro
ou Lei nº 9.613, posteriormente alterada
pela Lei nº 10.467, de 11.06.02”1.
“Essa lei tipifica o crime de ‘Lavagem’
de dinheiro ou ocultação de bens, direitos
e valores, no que se refere a atos com
propósito de legalização de recursos
provenientes dos crimes antecedentes
previstos na mesma”2. Como forma de

combatê-lo, foram criadas organizações
de inteligência estratégica, como o
Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (COAF), e para auxiliá-las foi
implantado o Laboratório de Tecnologia
contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD).
Contudo, as instituições que produzem
inteligência estratégica não são criadas
para auxiliar nas investigações criminais,
mas para assessorar o executivo na
tomada de decisões. Sendo que a norma
processual penal delimita as provas
admitidas em juízo e os meios pelos
quais podem ser produzidas, sob pena
de as considerar ilícitas ou ilegítimas. Daí

surgir a dúvida se haveria impedimento
ou incompatibilidade em usar seus
documentos como prova3.
O objetivo do presente trabalho é
avaliar de forma sistemática se o Relatório
Lab, produto da atividade de coleta e
análise de dados realizada pelos analistas
do laboratório, consubstancia a “Prova”.
Esta, entendida como material probatório
de alto valor agregado, obtido através
da utilização de métodos científicos,
produzido e utilizado como informação
estratégica. Para este fim, será traçado
um paralelo entre a inteligência policial
e a investigação criminal.

1. BRASIL. Ministério da Fazenda. Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Unidade de Inteligência Financeira do Brasil. Sobre lavagem de
dinheiro. O que é. A. Disponível em: https://www.coaf.fazenda.gov.br/conteudo/sobre-lavagem-de-dinheiro-1. Acesso em: 30 abr 2012.
2. Ibid.
3. COSTA, Fabrício Piassi. O valor judicial dos documentos produzidos pela Agência Brasileira de Inteligência (ABIN). Jus Navigandi, Teresina, ano 14,
n. 2112, 13 abr.2009 . Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/12626>. Acesso em: 4 jul. 2012.
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2. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

A

2.1 Conceito

lavagem de dinheiro é um
processo pelo qual o crime organizado, incluindo o narcotráfico,
busca transformar os recursos
oriundos de suas atividades ilícitas em
ativos legais. Para alcançar este objetivo,
empregam diversas transações no sistema financeiro até conseguir dissimular
a origem criminosa do dinheiro para
poder fazer uso do mesmo4.
2.2 Fases da lavagem

Considera-se que há três etapas, que
geralmente ocorrem de forma simultânea,
para disfarçar os lucros ilícitos sem
comprometer os envolvidos. A primeira
busca evitar a associação dos fundos
com o crime de origem, distanciando-os;
a segunda procura evitar o rastreamento
através de diversas movimentações;
e a terceira retorna o dinheiro aos
criminosos com aparência de ter origem
lícita, ou seja, limpo5.
A primeira etapa é conhecida
como colocação, na qual o dinheiro é
movimentado em países com sistema
financeiro liberal e regras permissivas.
O que se dá através de depósitos e da
compra de instrumentos negociáveis
e de bens, tomando-se o cuidado de
fracionar os valores, no primeiro caso, e
de utilizar estabelecimentos comerciais
que trabalhem com dinheiro em espécie,
no segundo6.
Depois, vem a chamada ocultação, em
que os recursos são movimentados de
forma eletrônica, “transferindo os ativos
para contas anônimas – preferencialmente,
em países amparados por lei de sigilo

bancário – ou realizando depósitos em
contas ‘fantasmas’”7.
Na integração, última etapa, as
“organizações criminosas investem em
empreendimentos que facilitem suas
atividades – podendo tais sociedades
prestarem serviços entre si”8.
2.3 Combate à lavagem de dinheiro

O combate ao narcotráfico, à
corrupção e ao crime organizado deve
concentrar-se no aspecto financeiro
da atividade criminosa. E para se obter
êxito é necessário que haja legislação
que considere a lavagem de dinheiro um
crime autônomo, permita o bloqueio e a
perda de recursos e, é importante destacar,
que facilite a cooperação internacional.
Afinal, para esconder a origem ilícita
dos ativos, muitas vezes os criminosos
realizam transações financeiras através
das fronteiras. Além disso, também são
necessárias medidas de regulamentação e
um sistema de informações suspeitas9.
O COAF foi criado no âmbito do
Ministério da Fazenda para “disciplinar,
aplicar penas administrativas, receber,
examinar e identificar as ocorrências
suspeitas de atividades ilícitas previstas
na Lei 9.613/1998”. E, como terá que
“coordenar e propor mecanismos de
cooperação e de troca de informações que
viabilizem ações rápidas e eficientes no
combate à ocultação ou dissimulação de
bens, direitos e valores”, “poderá requerer
aos órgãos da Administração Pública
as informações cadastrais bancárias e
financeiras de pessoas envolvidas em
atividades suspeitas”, e, se concluir “pela
existência de crimes previstos nesta Lei,
de fundados indícios de sua prática, ou de

qualquer outro ilícito”, deverá comunicar “às
autoridades competentes para a instauração
dos procedimentos cabíveis”10.
O embrião das unidades de inteligência
financeira (FIU, na sigla em inglês) surgiu
em 1997, “quando o grupo de Egmont
(desenvolvido a partir de 1995 e que reúne
as FIU de diversos países) expediu um
documento”, definindo-as como a
“agência nacional, central, responsável por receber (e, na medida do possível, requerer), analisar e distribuir às autoridades
competentes as denúncias sobre
informações financeiras, com
respeito a procedimentos presumidamente criminosos, visando
estabelecer um mecanismo de
prevenção e controle dos crimes
de ‘lavagem’, bem como ditar regras administrativas destinadas
a proteger os setores financeiros
e comerciais passíveis de serem
utilizados em manobras ilegais
dessa natureza”11.
É necessário ter uma agência nacional,
central, responsável por requerer, receber,
analisar e distribuir às autoridades
competentes as denúncias sobre as
informações financeiras com respeito a
procedimentos supostamente criminosos.
Esta pode ser judicial, policial, mista
(policial e judicial) ou administrativa.
Esta última foi a opção brasileira, que
tem no COAF a função de regulamentar e
supervisionar os demais órgão reguladores,
a saber: o Banco Central do Brasil (Bacen),
a Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
a Superintendência de Seguros Privados
(Susep), a Secretaria de Previdência
Complementar (SPC), e o Conselho Federal
de Corretores de Imóveis (Cofeci)12.

4. ELIAS, Sérgio Nei Vieira. 2005. Criminalização, legislação e aplicação ao mercado de capitais. Monografia (pós-graduação em Regulação do Mercado
de Capitais) – Instituto de economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.
5. BRASIL, op.cit.
6. Ibid.
7. Ibid.
8. Ibid.
9. SENNA, Adrienne Giannetti Nelson de. Apresentação. In: COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), organizador. Cem Casos de Lavagem
de Dinheiro, Grupo de Egmont - FIUs em Ação. Brasília, COAF, 2001. Disponível em: <https://www.coaf.fazenda.gov.br/conteudo/publicacoes/
downloads/100_Casos.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2012.
10. Brasil C, op.cit.
11. Elias, op.cit.
12. Ibid.
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2.4 Legislação
Pelo Decreto nº 154, de 26 de
junho de 1991, o Brasil ratificou a
“Convenção contra o Tráfico Ilícito
de Entorpecentes e de Substâncias
Psicotrópicas”, aprovada em Viena em
20 de dezembro de 1988. Esta, em
seu terceiro artigo, dispunha que cada
parte tomaria as medidas necessárias
para caracterizar como delitos penais
em seu direito interno a conversão ou a
transferência de bens, assim como sua
ocultação ou seu encobrimento, quando
cometidos internacionalmente13.
Na prática, o Brasil ratificou um
compromisso de direito internacional de
tipificar penalmente o ilícito praticado
com bens, direitos ou valores oriundos
do narcotráfico. No ano seguinte, na XXII
Assembleia-Geral da OEA, aprovou o
“Regulamento Modelo sobre Delitos de
Lavagem Relacionados com o Tráfico
Ilícito de Drogas e Delitos Conexos”,
elaborado pela Comissão Interamericana
para o Controle do Abuso de Drogas
(CICAD). Por fim, em 1995, nosso país
firmou a Declaração de Princípios
relativa ao tema, inclusive quanto à

tipificação do delito e sobre regras
processuais especiais. Assim, pela Lei nº
9.613, de 3 de março de 1998, cumpriuse com os compromissos internacionais
assumidos desde a Convenção de Viena
de 198814.
A Lei nº 9.613, de 3 de março
de 1998, em seu artigo primeiro,
tipifica a lavagem de dinheiro como
ocultar ou dissimular a natureza, a
origem, a localização, a disposição, a
movimentação ou a propriedade de bens,
direitos ou valores provenientes, direta
ou indiretamente, dos crimes de tráfico
ilícito de substâncias entorpecentes
ou drogas afins; de terrorismo e de
seu financiamento; de contrabando ou
tráfico de armas, munições ou material
destinado à sua produção; e, de extorsão
mediante sequestro15.
Além desses crimes considerados
violentos, também abrange aqueles
oriundos de corrupção no âmbito do
governo, ou seja, “contra a Administração
Pública, inclusive a exigência, para si ou
para outrem, direta ou indiretamente,
de qualquer vantagem, como condição
ou preço para a prática ou omissão de
atos administrativos”. A lei igualmente

protege o sistema financeiro nacional,
alcança as organizações criminosas
e, indo além das fronteiras nacionais,
atua contra delitos praticados por
particular contra a administração
pública estrangeira16.
Em 2003, foi criada a Estratégia
Nacional de Combate à Corrupção
e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)
e, também, o Departamento de
Recuperação de Ativos e Cooperação
Jurídica Internacional (DRCI), como uma
contribuição para o combate sistemático
à lavagem de dinheiro no País. E, “em
2006, o tema ‘combate à corrupção’
foi incluído como um dos objetivos da
Estratégia”17.
Em seu primeiro parágrafo, a lei
considera que “incorre na mesma pena
quem ocultar ou dissimular a utilização
de bens, direitos ou valores provenientes
de qualquer dos crimes” acima citados.
O que inclui em convertê-los em ativos
lícitos, por meio de os adquirir, receber,
trocar, negociar, dar ou receber em
garantia, guardar, ter em depósito,
movimentar ou transferir. Também
quem realiza importação ou exportação
com valores irreais18.

13. BRASIL. Decreto Nº 154 de 26 de junho de 1991. Promulga a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas.
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 jun 1999.
14. COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). Cartilha – Lavagem de Dinheiro – Um problema mundial. Disponível em: < https://www.
coaf.fazenda.gov.br/conteudo/publicacoes/downloads/cartilha.pdf >. Acessado em: 25 abr. 2012.
15. BRASIL. Lei Nº 9.613, de 3 de março de 1998. Dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização
do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Diário
Oficial da União, Brasília, DF, 4 de mar. de 1998. Seção 1, p. 13. C.
16. Ibid.
17. Brasil. Ministério da Justiça. Lavagem de dinheiro. Enccla. [S.I.]. Disponível em: < http://portal.mj.gov.br/data/Pages/
MJ7AE041E8ITEMID3239224CC51F4A299E5174AC98153FD1PTBRIE.htm >. Acesso em: 25 abr. 2012. D.
18. Brasil c, op.cit.
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A lei abrange o mercado financeiro,
pois incorre na mesma pena quem utiliza
bens, direitos ou valores sabidamente
provenientes dos crimes referidos. E
também quem tem conhecimento de que o
grupo, a associação ou o escritório do qual
participa tem como atividade principal ou
secundária a prática desses crimes19.
Uma questão relevante desta lei é
responsabilizar as pessoas jurídicas
de setores econômico-financeiros
pela identificação de clientes e pela
manutenção de registros das operações,
obrigando-as a comunicarem todas as
operações suspeitas, sob risco de sofrerem
penalidades administrativas20.
Quanto à regulamentação e à aplicação
das penas, foram mantidos os órgãos
reguladores já existentes, cabendo agora

ao COAF regulamentar e supervisionar
os demais setores. O capítulo IX da lei
cria este Conselho, determinando que
sua função é “disciplinar, aplicar penas
administrativas, receber, examinar e
identificar as ocorrências suspeitas de
atividades ilícitas previstas nesta lei,
sem prejuízo da competência de outros
órgãos e entidades”21.
Já a função da ENCCLA é:
“a articulação dos órgãos dos três
poderes da República, ministérios
públicos e da sociedade civil que
atuam, direta ou indiretamente, na
prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, com
o objetivo de identificar e propor
ajustes aos pontos falhos do sistema
antilavagem e anticorrupção”22.

No dia cinco de junho de 2012, o
Senado aprovou o projeto de Lei nº
3.445, que visa reforçar o combate à
lavagem de dinheiro, e agora segue para
a sanção presidencial. As principais
inovações são: todos os recursos obtidos
por meio de qualquer infração penal e
ocultados serão considerados ilegais; a
multa, que era no máximo de R$ 200 mil,
agora poderá alcançar R$ 20 milhões; a
possibilidade de a Justiça determinar
a apreensão de bens registrados em
nome de “laranjas”; alienação dos bens
também poderá ser feita de forma mais
rápida pelo juiz, evitando que os bens
percam valor ao longo do tempo por
deterioração; e o COAF agora passará
a ter autorização para fiscalizar mais
atividades suspeitas23.

3.1 Inteligência de estado ou clássica

O SISBIN tem por objetivo integrar
as ações de planejamento e executar
as atividades de inteligência do país,
para fornecer subsídios ao presidente
da República nos assuntos de interesse
nacional. É constituído por órgãos e
entidades da Administração Pública Federal
que possam produzir conhecimentos de
interesse das atividades de inteligência,
em especial os responsáveis pela defesa
externa, segurança interna e relações
exteriores. Também é responsável pela
salvaguarda da informação contra o acesso
de pessoas ou órgãos não autorizados26.
Dentro do SISBIN está o SISP, que é
constituído de rede própria e responsável
pelo processo de coordenação e integração
das atividades de inteligência de segurança
pública no âmbito do território nacional,
fornecendo subsídios informacionais aos

respectivos governos para a tomada de
decisões no campo da segurança pública.
Sua agência central é a Coordenação-Geral
de Inteligência (CGI), da Secretaria Nacional
de Segurança Pública (SENASP)27.

A

atividade de inteligência é
definida pela Lei nº 9.883/1999,
como:
“atividade que objetiva a
obtenção, análise e disseminação
de conhecimentos dentro e fora
do território nacional sobre fatos
e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo
decisório e a ação governamental e
sobre a salvaguarda e a segurança
da sociedade e do Estado”24.
Sua importância está “na prevenção
das ações criminosas, [...] no fornecimento
de dados úteis para a repressão aos delitos
e [...] no estabelecimento de cenários
e estratégias de atuação nas áreas de
segurança pública e institucional”25.

3. PROVA LAB E INTELIGÊNCIA

3.1.1 Níveis de inteligência:
estratégica e tática
O objetivo da inteligência estratégica
estaria em obter conhecimento
antecipado, avaliar a situação presente
e fazer previsões sobre cenários futuros,
incluindo as possibilidades e as intenções
adversárias. Para isso, é preciso saber
distinguir o que pode ser avaliado com
razoável certeza e o que tem apenas um
determinado grau de probabilidade, pois
uma previsão correta pode ser descartada.
Devido à complexidade das informações e
à necessidade de tempo para as análises,

19. Ibid.
20. Ibid.
21. Ibid.
22. Brasil D, op.cit.
23. BRASIL. Senado Federal. Comissão diretora. Parecer Nº 640, de 2012. Altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais eficiente a
persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro. Disponível em: < http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=109655&tp=1>.
Acessado em: 30 jun. 2012. E.
24. BRASIL. Lei nº 9.883 de 7 de dezembro de 1999. Institui o Sistema Brasileiro de Inteligência, cria a Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, e dá
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 de dez. de 1999. Seção 1, p. 1. F.
25. GONÇALVES, Joanisval Brito. A atividade de Inteligência no combate ao crime organizado. Revista Jus Navegandi, 2003. Disponível em: <http://jus.
com.br/revista/texto/8672/a-atividade-de-inteligencia-no-combate-ao-crime-organizado>. Acesso em: 19 maio 2012.
26. Brasil F, op.cit.
27. BRASIL. Resolução Nº 1, de 15 de julho de 2009. Regulamenta o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública - SISP, e dá outras providências.
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 ago. 2009. Seção 1, p. 74. G.
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esse conhecimento deve ser produzido por
uma agencia central28.
Enquanto a inteligência estratégica
visa o conhecimento de longo prazo, a
tática tem uso prático e imediato, de médio
e curto prazo. Dessa forma, o conteúdo
analisado atenderá aos objetivos de
planejamento, gestão e controle das ações
operacionais29.
3.2 Inteligência de Segurança Pública
e Inteligência Policial

A Inteligência de Segurança Pública
é definida pela Resolução Nº1/200930
como uma:
“atividade permanente e sistemática via ações especializadas que
visa identificar, acompanhar e avaliar ameaças reais ou potenciais
sobre a segurança pública e produzir conhecimentos e informações
que subsidiem planejamento e
execução de políticas de segurança
pública, bem como ações para prevenir, neutralizar e reprimir atos
criminosos de qualquer natureza,
de forma integrada e em subsídio
à investigação e à produção de

conhecimentos”.
A Inteligência Policial é definida
como o conjunto de ações que empregam
técnicas especiais de investigação, visando
confirmar evidências, indícios e obter
conhecimentos sobre a atuação criminosa
dissimulada e complexa. Também busca
identificar redes e organizações criminosas,
e entender como agem e operam, suas
ramificações e tendências, assim como o
alcance de suas condutas31.
O SISBIN foi criado pela Lei nº
9.883/1999 e regulamentado pelo Decreto
nº 4.376/2002. “Objetivando difundir
a atividade de inteligência aos estados
federados, dotando assim de maior
utilidade ao número de documentos de
inteligência produzidos e até mesmo
para que a atividade de inteligência fosse
dinamizada”32, o SISP e a SENASP, seu
órgão central, foram criados pelo Decreto
nº 3.695/2000. O SISP faz parte do SISBIN
e também é composto “pelos Ministérios
da Justiça, da Fazenda, da Defesa e da
Integração Nacional e o Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência
da República”. Sendo que os órgãos de
Inteligência de Segurança Pública dos
Estados e do Distrito Federal também

podem integrar o SISP33.
A atividade de inteligência da Polícia
Federal produz um conhecimento que
pode objetivar a produção de prova
durante investigação ou processo criminal
(especialmente quanto à ação criminosa
complexa), subsidiar o planejamento e
a execução de outras ações, operações e
investigações policiais, estimar a evolução
da criminalidade ou assessorar autoridades
governamentais a formular políticas de
prevenção e combate à violência34.
Portanto, a atividade de inteligência
policial da Polícia Federal é voltada
especialmente para a produção
de provas da materialidade e da
autoria de crimes, exercendo atividade de natureza eminentemente
executiva (inteligência tática), mas
também pode realizar atividade de
natureza consultiva, quando, por
meio dos conhecimentos contidos
em análises de conjuntura criminal
ou em estimativas de evolução de
criminalidade, assessora autoridades governamentais na formulação
de políticas de prevenção e combate à criminalidade (inteligência
estratégica)35.

civis estadual e federal, cumpre reprimir a
prática de infrações penais, e volta-se para
a apuração de delitos36.
A investigação preliminar visa “elucidar
um evento criminoso, verificando sua real
existência e/ou materialidade, e buscando
a identificação de seu autor”. Mas, sendo
pré-processual, a polícia judiciária deve
coletar as provas necessárias à elucidação
do fato, para formar a convicção por parte
do Estado-julgador acerca da existência ou

não de um processo criminal37.
A importância da investigação
preliminar reside em fundamentar a
decisão do juiz de receber ou não
a acusação, ao fornecer elementos de
convicção para justificar o processo ou
o não processo, evitando que acusações
infundadas prosperem38.
A polícia judiciária é a instituição que
mais se aproxima da verdade natural do
fato, por ser a primeira a ter contato com

4. INTELIGÊNCIA POLICIAL E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

4.1 Inquérito Policial

O

poder de polícia, a cargo
da Administração Pública, é
exercido por duas modalidades:
a administrativa e a judiciária.
A primeira atua preventivamente para
evitar que o crime aconteça e a segunda
dirige a investigação criminal, buscando
a elucidação dos delitos já cometidos.
Sendo que esta, formada pelas polícias

28. RANSOM, Harry Howe. Central Intelligence and National security. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press; 1958.
29. Ibid.
30. Ibid.
31. Ibid.32. Costa, op. cit.
33. PACHECO, Denilson Feitoza. Atividades de inteligência e processo penal. In: IV JORNADA JURÍDICA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO – AUDITORIA DA 4ª
CJM, 30 set. 2005, Juiz de Fora/MG. Disponível em: <http://www.advogado.adv.br/direitomilitar/ano2005/denilsonfeitozapacheco/atividadedeinteligencia.
htm>. Acesso em: 30 abr. 2012]
34. Ibid.
35. Ibid.
36. CORREA, Vanessa Pitrez de Aguiar. O papel da polícia judiciária no estado democrático de direito. Revista CEJ, Brasília, Ano XII, n. 43, p. 16-21, out./
dez. 2008.
37. Ibid.
38. Ibid.
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o crime a partir de sua realização, o que lhe
dá maiores condições de proporcionar a
produção de provas que se aproximem com
maior eficiência do princípio da verdade
real, que norteia o processo penal. “Isso
reforça a importância da prova produzida
no inquérito policial como elemento
relevante para levar ao acusador e ao
julgador as evidências que os ponham
em contato com o crime, seus motivos,
circunstâncias e seu autor”39.
Assim, o inquérito policial não seria
uma simples peça informativa, mas um
processo preparatório com formação
de prova. Nem seria um procedimento
estático em que o delegado de polícia
se limitaria a recolher os dados que
chegam ao seu conhecimento. Porém, essas
provas técnicas, por questão de tempo e
oportunidade, não podem ser repetidas
em juízo e servem integralmente para a
instrução do processo penal40.
O exercício do jus puniendi do Estado
vem balizado em uma divisão de poderes.
O Executivo, por meio da polícia judiciária,
investiga, o Ministério Público titulariza
a ação penal e o Judiciário julga. Esta
partição visa trazer segurança jurídica ao
cidadão que comete o delito, de modo que
o poder que investiga não é o mesmo que
acusa e nem o que julga41.
Não é permitido ao Estado sujeitar
o cidadão ao processo-crime sem um
mínimo de indícios que autorizem
o início da ação penal, por isso o
inquérito policial deve colher provas da
existência do fato, da autoria e de suas
circunstâncias, para poder promover a
denúncia ou solicitar o arquivamento do
fato perante o Estado-Juiz42..
Desse modo, considera-se que o
inquérito policial é um instrumento de
investigação da polícia judiciária que garante
a preservação dos direitos fundamentais do
indivíduo, não o submetendo, sem fundada
razão, aos percalços de uma ação penal43.
A polícia judiciária é aquela que atua
39. Ibid.
40. Ibid.
41. Ibid.
42. Ibid.
43. Ibid.
44. Pacheco, op.cit.
45. Ibid.
46. Ibid.
47. Ibid.
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“

O inquérito
policial é um
instrumento de
investigação
da polícia
judiciária
que garante a
preservação
dos direitos
fundamentais
do indivíduo.

”

no cumprimento de determinações do
Poder Judiciário, como o cumprimento de
mandado de prisão. Já a investigativa atua
desvendando determinada infração penal.
4.2 Produção de provas

A pesquisa científica, as atividades e as
operações de inteligência, a investigação
criminal e o processo penal têm em comum
a busca da verdade. Seus métodos, técnicas
e instrumentos podem ser comparados.
“Por exemplo, a técnica denominada
observação (participante ou não), utilizada
na pesquisa científica, é uma ideia básica
que se denomina respectivamente
vigilância, na inteligência, e campana, na
investigação criminal”44.
Os métodos, as técnicas e os
instrumentos das atividades e das operações
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de inteligência e da investigação criminal
podem ser comparados aos do método
científico. Além disso, todos estabelecem:
problema, hipótese, objetivo, justificativa/
relevância, situação do tema/problema,
marco teórico, métodos/técnicas/
instrumentos de pesquisa, população/
amostra, cronograma, conclusão,
produção do relatório de pesquisa etc.
Só muda a terminologia. Entretanto,
não existe um saber consolidado sobre
a investigação criminal como ocorre na
metodologia científica e nas atividades
de inteligência45.
O Código de Processo Penal (CPP)
e o Código de Processo Penal Militar
(CPPM) têm apenas alguns poucos tópicos
sobre a investigação criminal, mas que a
maioria dos operadores jurídicos, como
juízes e promotores de Justiça, considera
suficiente para aferição do cumprimento
do princípio do devido processo legal.
Porém, sem um saber consolidado sobre
a investigação criminal, como ocorre na
metodologia científica, o CPP e o CPPM
têm orientações muitíssimo genéricas
a respeito, estabelecendo coisas do tipo
“ouvir o indiciado”, “ouvir o ofendido” etc.,
mas sem critérios de confiabilidade do
testemunho, técnicas de oitiva etc46.
A quase totalidade do que é
materialmente a investigação criminal
está tão somente na mente das pessoas
que a realizam. E para não se constituir
em algo consolidado como um saber
específico, devidamente controlado,
documentado, analisado, avaliado, discutido
e compartilhado, diariamente esse saber se
perde, quando policiais se aposentam ou
sucumbem no cumprimento do dever47.
Os serviços de inteligência deveriam
se dedicar à produção de provas para
investigações criminais e processos
penais. Porém, muitos ainda se mantêm
na linha restritiva da inteligência “clássica”,
destinados ao processo decisório de suas
chefias máximas, a saber, conforme o caso,

o chefe da Polícia Civil, o comandantegeral da Polícia Militar, o secretário
estadual de Segurança Pública etc48.
Os documentos de inteligência
não podem ser, pura e simplesmente,
juntados aos autos de um inquérito, mas
convenientemente “tratados”. Além disso,
os serviços de inteligência militar estão
diante do desafio de também atuarem
na repressão de crimes militares, tendo
que adaptar suas atividades à produção
probatória49.
Considera-se que no Brasil os serviços
de inteligência policial tenham uma
“dupla vertente de produção de provas
para investigações e processos criminais
(inteligência tática) e a produção de
conhecimento destinado ao processo
decisório estratégico (inteligência
estratégica)”50.
4.3 Limites da atividade de
Inteligência na investigação policial

Nas atividades de inteligência, a
coleta é a consulta a fontes abertas, como
internet, livros etc., enquanto que a busca

é o levantamento de dados negados, de
fontes não abertas. Este procedimento
“(operação de inteligência) pode ser
utilizado na investigação criminal, desde
que sujeito às limitações de conteúdo e de
forma estabelecidas pela lei processual
penal”51, e assim é possível validar as
provas obtidas.
Essa possibilidade de utilização
decorre do princípio da liberdade
probatória do processo penal, que ocorre
na fase de investigação criminal para
servir de base à propositura de ações
penais e às medidas cautelares pessoais
(prisões provisórias, busca e apreensão
pessoal) e reais (sequestro, arresto, busca
e apreensão de coisas etc.)52.
“Assim, uma filmagem com som,
feita em público, em que o indiciado declara que irá fugir,
inclusive com o detalhamento
da fuga, servirá para que um
juiz criminal decrete sua prisão
temporária ou preventiva, conforme o caso, não importando
se a filmagem foi feita por uma
operação de inteligência ou por

INTELIGÊNCIA POLICIAL

Produto final
Finalidade
Pressuposto
Destinatário
Sigilo
Consequência
Rigor formal
Natureza
Foco
Caráter
Utilização
Repercussão
48. Ibid.
49. Ibid.
50. Ibid.
51. Pacheco, op.cit.
52. Ibid.
53. Ibid.
54. Ibid.
55. Ibid.

uma investigação criminal”53.
Em algumas ocasiões deve haver
autorização judicial antes da operação
de inteligência, como no caso da
interceptação telefônica. Seguindo este
procedimento será possível utilizar
“provas” obtidas pela inteligência em
pedidos de prisão temporária, mandado
de busca e apreensão etc54.
Entretanto, os serviços de inteligência
não têm como objetivo, principalmente, “a
coleta ou a busca de provas processuais,
mas a produção de um conhecimento que
permita ao decisor de uma instituição
tomar suas decisões estratégicas”. Além
disso, em razão do segredo de certas
matérias a que estão submetidos, não
é possível a utilização dos elementos
probatórios colhidos, mesmo tendo
reconhecimento pelo direito processual
como elementos probatórios ou
investigativos, mas por força dos sigilos
legalmente que lhes são impostos55.
No Quadro 1 estão as principais
diferenças entre as atividades de
inteligência policial e as de investigação
policial.

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Conhecimentos

Provas

Demanda informacional

Infração Penal

Subsidiar tomada de decisões
O próprio Executivo

É sigilosa por natureza

Não gera o direito à defesa

Menor formalismo
(Não há preocupação com nulidades)
Preventiva
Futuro

Proativo

Na formulação de políticas
Menos gravosa

Viabilizar a formação da culpa
O Judiciário e o Ministério Público
Pode ser ou não sigilosa

Gera o direito à defesa ao investigado

Maior formalismo
(Preocupação constante com nulidades)
Repressiva

Passado e, eventualmente, presente
Reativo

No processo penal
Mais gravosa (pode vir a ensejar restrições a
direitos fundamentais)
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INTELIGÊNCIA POLICIAL
Objetivos
Interesse
Meios

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Mediatos (subsidiar estratégias de combate
à criminalidade)

Imediatos (solucionar o crime)

Ciclo de inteligência

Diligências policiais (art. 6º, CPP)

Qualquer informação capaz de reduzir um
determinado estado de incerteza

Qualquer elemento que possa vir a ser
utilizado como meio de prova no processo
penal.

Quadro 1 – Principais diferenças entre as atividades de inteligência policial e de investigação criminal56
5. PROVA LAB E INTELIGÊNCIA

O

5.1 Conceitos

Laboratório de Tecnologia
contra Lavagem de Dinheiro
é uma “parceria entre o
Ministério da Justiça, a
Secretaria de Estado de Segurança Pública
do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia
Civil do Estado do Rio de Janeiro”57.
A REDE-LAB está inserida no
Programa Nacional de Segurança
Pública com Cidadania (PRONASCI),
que visa a implantação de laboratórios
de tecnologia contra a lavagem de
dinheiro nas regiões metropolitanas,
foco de sua atuação. Também busca
articular a atuação dos laboratórios
de tecnologia contra a lavagem de
dinheiro, para promover e regular a
operação integrada entre os mesmos.
Seu objetivo principal é “desenvolver
e difundir estudos e práticas de
produção de informações estratégicas
relacionadas à produção de provas
em processos e inquéritos judiciais ou
administrativos”58.
O laboratório assessora diretamente o chefe de Polícia com o objetivo de
auxiliar as Unidades de Polícia Judiciária e os órgãos externos no tratamento
das informações geradas por procedimentos investigatórios complexos,

tornando-se “unidade de produção de
informações estratégicas para análise
de grandes volumes de dados com uso
intensivo de tecnologia e gestão do
conhecimento”59.
As investigações que envolvem
criminalidade organizada geram
um volume de dados expressivo,
como um grande número de contas
telefônicas ou de extratos bancários, o
que dificulta a unidade de investigação
na conclusão do feito. Por esse motivo,
o LAB-LD conta com “um conjunto de
equipamentos e softwares próprios
que possibilitam cruzamentos de
grandes volumes de dados em menor
tempo, metodologia que permite
o aprimoramento da análise e a
indicação de novos caminhos para a
investigação”60.
O quadro de profissionais tem
qualificação específica, e a “Seção de
Análise é composta de policiais com
formação em estatística, contabilidade,
direito, economia e letras; a Seção
de Tecnologia da Informação de
profissionais das áreas de informática,
telecomunicações, eletrônica e web
design”61.
Seus conceitos estão no patrimônio,
“na tecnologia, no planejamento, na
interinstitucionalidade, na multidis-

ciplinaridade e nas investigações na
sociedade da informação”62.
5.2 Objetivos

Desenvolver e aplicar metodologia
para análise de extensos volumes de
dados com uso intensivo de tecnologia da
informação e gestão do conhecimento.
O a t i v o m a i s va l i o s o e m u m a
investigação é a informação. Elaborar
e garantir critérios que protejam
estas informações são preocupações
do Laboratório de Tecnologia contra
Lavagem de Dinheiro. As atividades de
segurança da informação englobam o
desenho, a implementação, o controle
e o monitoramento de métodos e
processos que visam assegurar os ativos
de informação de uma organização ou
pessoa63.
5.3 Casos que podem ser
analisados pelo LAB-DL

O (LAB-LD) é indicado para a
análise de grandes volumes de dados
e pode ser acionado somente em
casos de inquérito policial instaurado,
processos judiciais, procedimentos
administrativos não policiais e
Comissões Parlamentares de Inquérito

56. FERREIRA, Victor Hugo Rodrigues Alves. Elementos para a delimitação conceitual das atividades de Inteligencia policial e de investigação criminal.
[monografia]. Rio de Janeiro, Escola Superior de Guerra, 2011.
57. RIO DE JANEIRO. Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Laboratório de tecnologia contra lavagem de dinheiro (LAB-LD). [S.I.]. Disponível em:
<http://www.policiacivil.rj.gov.br/labld/quem_somos.html>. Acesso em: 10 de maio de 2012. A.
58. Ibid.
59. Ibid.
60. Ibid.
61. Ibid.
62. Ibid.
63. RIO DE JANEIRO. Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Laboratório de tecnologia contra lavagem de dinheiro (LAB-LD). Rio de Janeiro. 1 folder.
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(CPI). As condições necessárias são
inquéritos que: apurem qualquer
delito envolvendo criminalidade
organizada, haja grande número de
pessoas envolvidas, incluam lavagem
de dinheiro e que possuam inúmeras
quebras de sigilos de dados64.
A autoridade policial que queira
encaminhar uma investigação para o
LAB-LD deve se dirigir ao coordenador
do Laboratório com um resumo da
investigação, indicando o objetivo
da análise pretendida, bem como
os dados a serem analisados, para o
coordenador poder aceitar. No caso
de órgão externo à Polícia Civil, a
solicitação deverá ser encaminhada ao
chefe de Polícia para analisar o pedido
e dar seguimento65.
Nos casos de dados de quebra de
sigilo bancário, fiscal e telefônico,
é necessário uma solicitação ao
Judiciário com a extensão do sigilo de
dados para o Laboratório66.
5.4 Produtos

A prioridade do Laboratório é auxiliar as Unidades de Polícia Judiciária
na condução das investigações de organizações criminosas, principalmente
as que envolvam lavagem de dinheiro.
Também produzir informações concisas em relatórios multimídias, na
intenção de participar ativamente no
bloqueio da circulação do dinheiro
criminoso67.
O objetivo do Laboratório é
auxiliar as unidades de polícia com
os seguintes serviços: organização
da investigação, tratamento de dados
e padronização das informações.
Também com a criação de: rede
de relacionamentos, diagramas e
pictogramas, gráficos e tabelas e cd

“
O LAB pode ser
extremamente
útil na produção
de informações
estratégicas
relacionadas
à produção de
provas.

”

multimídia. Além disso, é possível a
análise de: contas reversas, contas
bancárias, Dossiê Integrado da Receita
Federal, Relatório de Inteligência
Financeira, de movimentação de cartão
de crédito e quebra de sigilos de dados
do mercado de capitais e de dados de
ações e “debentures”. Igualmente, são
feitas análises estatísticas diversas
e multivariadas de dados, como a
indicação de formatos preestabelecidos
para solicitação de quebra de sigilo de
dados68.
O produto final é um relatório
criptografado que resume e indica
novas soluções para o procedimento
investigatório. Além disso, estimula as

investigações de crimes de lavagem de
dinheiro, e capacita e treina os policiais
com o objetivo de “desenvolver as
habilidades dos agentes públicos
na adoção de medidas preventivas,
condução de inquéritos e ações penais
no crime de lavagem de dinheiro”69.
Pode-se considerar que a prisão
da mãe de Danúbia, companheira do
ex-chefe do tráfico de drogas da favela
da Rocinha, em São Conrado, Rio de
Janeiro (RJ), como uma contribuição
do LAB-LD. Este informou à polícia
civil que a mesma possuía um Ford
EcoSport, ano 2010/2011, com valor
de mercado de R$ 50.282,00, que foi
pago à vista com um cheque da mulher
de Nem. A investigação quebrou o sigilo
bancário e fiscal não só de parentes,
mas também de outras pessoas ligadas
ao traficante70.
De acordo com o LAB-LD, o expresidente da Associação de Moradores
da Rocinha, Vanderlan Barros de
Oliveira, o Feijão, e o irmão dele, Telmo
de Oliveira Barros, foram os que tiveram
o maior aumento de patrimônio. Para
analistas da polícia, este pode ter sido
usado como “laranja”, pois ambos
movimentaram R$ 1,2 milhão. E em
2010, Telmo comprou uma picape Ford
Ranger XLT 12A, ano 2010, avaliada em
R$ 54.430. Vanderlan é um dos donos
da V. Barros Comércio de Acessórios
de Veículos71.
No relatório, os analistas
concluiram que Vanderlan, Telmo
e a empresa V. Barros Comércio de
Acessórios de Veículos “apresentaram
as movimentações financeiras mais
expressivas em magnitude”. Assim,
o Ministério Público estadual pôde
denunciar Danúbia por associação
para o tráfico e pedir sua prisão
preventiva72.

64. RIO DE JANEIRO. Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Laboratório de tecnologia contra lavagem de dinheiro (LAB-LD). Rio de Janeiro. 1
folder. C.
65. Ibid.
66. Ibid.
67. Ibid.
68. Ibid.
69. Ibid.
70. ARAÚJO, Vera. Mulher de Nem: ação junto a bocas na Rocinha. O Globo, Rio de Janeiro, 4 dez 2012. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/rio/
mulher-de-nem-acao-junto-bocas-na-rocinha-3382764>. Acessado em: 25 maio 2012.
71. Ibid.
72. Ibid.
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5.5 Avaliação
É importante levantar os pontos
fortes e os fracos da atuação do Lab
em relação ao combate à lavagem
de dinheiro e à produção de provas
nos inquéritos policiais de forma a
se conseguir um aprimoramento,
corrigindo as fraquezas.
Pode-se considerar como ponto
forte, o emprego maciço da tecnologia de
ponta no combate ao crime organizado.
Condição, que por sua vez, leva a um
aprimoramento no quadro funcional
com a contratação de policiais mais
capacitados na análise das evidências,
na busca de indícios e na produção de
provas. Estas virtudes têm permitido
desarticular as organizações criminosas
através do bloqueio dos recursos
financeiros obtidos de forma ilícita, com

maior celeridade, eficácia e eficiência.
Tendo em vista que a Tecnologia da
Informação foi uma revolução que teve
início há poucas décadas, e que demanda
investimentos pessoais na própria
capacitação, além da necessidade de uma
mudança de paradigma, ela ainda tem
sido pouco empregada na investigação
policial.
Entretanto, atualmente, a situação
descrita acima está mudando, pois cada
vez mais a informática vem tomando
conta do dia a dia das pessoas, seja
no caixa eletrônico ou no computador
que em geral todos têm em casa etc.
Assim, pode-se considerar como
fato consumado que se irá passar
da subutilização da tecnologia da
informação para seu uso pleno, a
questão é em que velocidade isso
ocorrerá. Para agilizar este processo, é

necessário investir na capacitação dos
policiais, de modo que estes conheçam e
saibam empregar as novas ferramentas
que têm a disposição, para poderem
encontrar novas soluções para seus
problemas cotidianos.
É de fundamental importância para
o mundo contemporâneo o sucesso das
investigações, que precisam se tornar
cada vez mais complexas, pois servem
para enfrentar organizações que se
tornam mais sofisticadas a cada dia.
Assim, o LAB pode ser extremamente útil
na produção de informações estratégicas
relacionadas à produção de provas
em processos e inquéritos judiciais
ou administrativos, auxiliando, desse
modo, as Unidades de Polícia Judiciária
e os órgãos externos no tratamento das
informações geradas por procedimentos
investigatórios complexos.

Embora a atividade de inteligência
policial seja voltada para a produção de
provas da materialidade e da autoria de
crimes, exercendo atividade de natureza
eminentemente executiva (inteligência
tática), também pode realizar atividade
de natureza consultiva, quando, por
meio dos conhecimentos contidos em
análises de conjuntura criminal ou em
estimativas de evolução de criminalidade,
assessora autoridades governamentais
na formulação de políticas de prevenção
e combate à criminalidade (inteligência
estratégica).
Nas atividades de inteligência, a
coleta e a busca podem ser utilizadas na
investigação criminal, desde que sujeitas
às limitações de conteúdo e de forma

estabelecidas pela lei processual penal.
Essa possibilidade de utilização
decorre do princípio da liberdade
probatória do processo penal, que ocorre
na fase de investigação criminal para
servir de base à propositura de ações
penais e às medidas cautelares pessoais
(prisões provisórias, busca e apreensão
pessoal) e reais (sequestro, arresto, busca
e apreensão de coisas etc.).
Em algumas ocasiões deve haver
autorização judicial antes da operação
de inteligência, como no caso da
interceptação telefônica. Seguindo este
procedimento será possível utilizar
“provas” obtidas pela inteligência em
pedidos de prisão temporária, mandado
de busca e apreensão etc.

O caso da prisão de pessoas ligadas ao
traficante Nem da Rocinha é um exemplo de
que o produto resultante do Relatório Lab
pode ser consubstanciado como prova.
O presente trabalho buscou avaliar
de forma sistemática se o Relatório
Lab consubstancia a prova, tendo sido
traçado um paralelo entre a inteligência
policial e a investigação criminal, no qual
demonstrou-se a utilidade do Relatório
Lab na produção de provas.
A utilização do LAB na apuração de
ilícitos complexos é uma realidade que
pode e deve ser explorada na persecução
criminal. Não há como realizar algo tão
técnico sem um investimento em TI e
capacitação dos agentes para atuar nos
Laboratórios.
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temporariamente, continua a
aspirar o retorno à profissão.
Só assim poderás dizer, à
hora da morte: ‘Cumpri
minha tarefa na vida. Restei
fiel à minha vocação. Fui
advogado’”.
O senhor é formado em
Direito. Como foi a sua trajetória
profissional até os dias de hoje?
Formei-me pela Faculdade de Direito
do Largo de São Francisco (Universidade
de São Paulo) com minha esposa Ruth,
em 1958, e fui, depois de formado,
apenas advogado. Comecei, entretanto,
a advogar, como solicitador (1957), e
continuo advogado até hoje. Talvez o
decálogo do advogado escrito para meus
alunos do Mackenzie em 1983 explique
porque gosto de advogar.

Que valores têm norteado sua
atuação como advogado?
São aqueles do decálogo. Como
advogado posso defender meus clientes,
se de acordo com minhas convicções,
assim como defender as instituições do
país pro bono, algo que está na essência
do exercício advocatício.

Certamente, o senhor foi convidado
para exercer relevantes cargos na
Administração Pública. Qual a razão
de não ter aceitado?
Fui convidado três vezes para
ministro, uma vez para secretário de
estado e uma vez para secretário de
município, uma vez para candidatar-me
a senador e uma vez para ocupar vaga
de desembargador, ao tempo que eram
os desembargadores que escolhiam os
magistrados do 5º Constitucional. Nunca
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aceitei, pois não me sinto vocacionado
para cargos em que, de rigor, -não os
de magistrados - fico subordinado à
orientações que, às vezes, podem não me
agradar. Considero o maior bem de uma
democracia o direito de defesa que não
há nas ditaduras. Por isto, sinto-me mais
à vontade em exercê-lo, onde pareço
ser mais útil do que em qualquer outra
função. Diz o inciso X de meu decálogo:
“10. Tua paixão pela advocacia deve
ser tanta que nunca admitas deixar de
advogar. E se o fizeres, temporariamente,
continua a aspirar o retorno à profissão.
Só assim poderás dizer, à hora da morte:
‘Cumpri minha tarefa na vida. Restei fiel à
minha vocação. Fui advogado’”.

Para o senhor, qual é a importância
dos tribunais de contas no exercício
do controle externo?
Sempre fui um defensor dos tribunais
de contas. Cheguei a apresentar proposta
de torná-los parte do Poder Judiciário
(anexo - A separação de poderes: O Poder
Judiciário) à Constituinte. Para mim é o
verdadeiro Poder Responsabilizador e o
principal defensor da sociedade contra
desmandos do Executivo, do Legislativo
e, muitas vezes, do próprio Judiciário.
O senhor é autor de vários livros,
artigos e estudos, sendo membro de
diversas Academias de Letras. O que a
literatura representa em sua vida?
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No livro “Código da Vida”, Saulo Ramos
lembra os nossos tempos de juventude
em que saíamos pelo interior dando
palestras sobre literatura e declamando
nossos versos. Costumávamos dizer
que a “advocacia seria o bico que
sustentaria a poesia”. Até hoje a literatura
e, principalmente, a poesia representam
o porto, onde descanso de meu trabalho,
quase sempre tendo minha mulher, que
namoro há 59 anos, como inspiração.
Pertenço a 31 Academias no Brasil e no
Exterior .

A Lei de Acesso à Informação veio
à luz como mais um instrumento de
controle da Administração Pública.
Todavia, uma das grandes questões
que ora se trava refere-se à divulgação
nominal de salários, vencimentos
ou subsídios de agentes públicos em
oposição ao direito à intimidade e
até mesmo à segurança pessoal. O
senhor acredita que o acesso irrestrito
a esses dados representa avanço
democrático?
Creio que sim. Tenho defendido a
tese que o agente público é um servidor
da sociedade que o remunera com os
seus tributos. Como tenho conhecimento
no meu escritório do que pago a todos
os que comigo trabalham, tem o povo
o direito de conhecer o que paga e a
quem paga. O empregador do agente
público é o povo. Não há, pois, como

opor o direito à privacidade, próprio
para a “sociedade não governamental”,
à transparência da informação dos
subsídios pagos ao agente público. Sou
favorável à lei da transparência, inclusive
vinculada a um dos cinco princípios
maiores (publicidade) da Administração
capitulados no caput do artigo 37
da Constituição Federal: “Art. 37. A
administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)”.

Os tribunais de contas, ampliando o
controle na busca da sua efetividade
máxima, passaram a ingressar, por
meio das Auditorias da Receita, no
espaço relacionado ao desempenho
da Administração Pública no exercício
de suas competências tributárias. Tal
atribuição exige, muitas vezes, amplo
acesso ao banco de dados tributários
em poder da administração. O
sigilo fiscal dos contribuintes deve
preponderar diante da necessidade
do controle?
Entendo que os tribunais de contas
devem ter acesso a todos os dados
possíveis vinculados à administração
pública, mas no concernente ao sigilo
bancário, que teriam que obter a tutela
judicial para quebrá-lo. Havendo indícios,
não há juiz que não autorize a quebra de
sigilo. O que não pode é haver quebra
indiscriminada. Segundo pesquisas
realizadas pelo Banco Mundial, o Brasil
apresenta o pior modelo de arrecadação
tributária entre as nações avaliadas.
Como o senhor enxerga as
possibilidades de atuação dos
tribunais de contas para melhorar
esse cenário?
A má qualidade no sistema de
arrecadação decorre da má qualidade do
sistema tributário brasileiro. Enquanto a
Europa, por exemplo, tem apenas o IVA
como tributo circulatório, nós temos,
com características próprias de imposto
(IPI, ICMS, ISS) e quase impostos (as

contribuições CIDES, COFINS, PIS).
O próprio conhecimento de nossos
tribunais de matéria tributária ainda
é insuficiente pela complexidade do
sistema. E quanto mais complexo
mais sujeito à corrupção, sonegação e
injustiças tributárias. À evidência, os
tribunais de contas terão cada vez mais
um papel relevante no exame de questões
tributárias.

O sistema tributário do país é
atualmente o grande entrave ao
desenvolvimento econômico? Por que
as desejadas reformas tributárias não
saem do papel?
É o grande entrave, ao lado do
peso dos encargos trabalhistas, de
uma burocracia esclerosada, da falta
de política cambial e de juros ainda
elevados. O grande entrave é termos
regionalizado um tributo de vocação
nacional (ICMS), gerando uma guerra
fiscal infindável e inconstitucional e não
termos simplificado o sistema. Segue
um elenco de 20 pontos, aprovados
pelo Conselho que presido, que em nível
de legislação infraconstitucional pode
simplificar o sistema. Enquanto estados
e municípios não se entenderem -os
municípios em relação ao ISS - e a União
não voltar a fazer políticas regionais,
como fazia antes de 1988, estaremos
com dificuldades de evoluir.

O Imposto sobre Valor Agregado
(IVA) poderia ser uma solução para a
racionalização do sistema tributário
brasileiro? Para o senhor, o IVA
poderia servir como meio de frear, ou
mesmo mitigar, a chamada “guerra
fiscal”?
Abaixo seguem links de dois artigos
(ICMS: GUERRA FISCAL E REFORMA
TRIBUTÁRIA, O Estado de São Paulo –
17/abril/2012 – A2 – Espaço Aberto e A
UNANIMIDADE NO CONFAZ, O Estado de
São Paulo, 16/06/12, A2 – Espaço Aberto)
em que procuro enfrentar o problema.
Minha solução seria simples. Alíquota
única interna interestadual e proibição
de incentivos fiscais. Os governadores,
à evidência, não concordam. E se não
concordam não há como superar o
problema. Participo, no Senado, da

comissão que está repensando o pacto
federativo e estudando a matéria, mas
há grandes problemas de difícil solução.
http://www.lawmanager.com.br/
manager/clientes/8/arquivos/A%20
u n a n i m i d a d e % 2 0 n o % 2 0 C o n fa z .
pdfhttp://www.lawmanager.com.
br/manager/clientes/8/arquivos/
ICMS_%20GUERRA%20FISCAL.pdf

Para o senhor, como é possível equilibrar a necessidade de uniformização das regras tributárias com o imperativo constitucional de fomento ao
desenvolvimento regional?
A União é que é responsável por tal
meta constitucional por força do artigo
151, inciso I: “Art. 151. É vedado à União:
I - instituir tributo que não seja uniforme
em todo o território nacional ou que
implique distinção ou preferência em
relação a Estado, ao Distrito Federal ou
a Município, em detrimento de outro,
admitida a concessão de incentivos fiscais
destinados a promover o equilíbrio do
desenvolvimento socioeconômico entre
as diferentes regiões do país; ...”. A União
atua, hoje, menos na área do que atuava
antes de 88. É que não se pode fazer
desenvolvimento sacrificando-se um
estado para beneficiar outro. Por isto, o
constituinte tornou esta responsabilidade
da União.
O senhor concorda com a opinião
de alguns juristas que afirmam haver
uma excessiva “judicialização” da
política? Que medidas poderiam
ser tomadas para evitar o eventual
desequilíbrio entre os poderes da
República em casos como estes?
De acordo. Tal judicialização é proibida. O artigo 103, § 2º, da Constituição
Federal proíbe. Está assim redigido: “§ 2º
- Declarada a inconstitucionalidade por
omissão de medida para tornar efetiva
norma constitucional, será dada ciência
ao Poder competente para a adoção das
providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo
em trinta dias.” Nem mesmo quando o
Congresso é omisso pode a Suprema
Corte produzir a norma. Mas a Suprema
Corte incinerou o art. 103 § 2º no caso da
fidelidade partidária, cassação de gover-
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nadores, células-tronco, homosexualismo, aborto de anencéfalos e outros casos.
Como são seus ministros que definem
o que é que a Constituição diz, mesmo
quando não diz, estamos à mercê desta
judicialização da política. Seguem links
de dois artigos meu neste sentido (OS
DOIS SUPREMOS, Folha de São Paulo –
25/04/2012 e O Conselho Constitucional
da França,)
http://www.lawmanager.com.br/
manager/clientes/8/arquivos/OS%20
DOIS%20SUPREMOS.pdf
http://www.lawmanager.com.br/
manager/clientes/8/arquivos/FRAN%
C3%87A.pdf
Recentemente foi noticiado que
parlamentares federais se mobili-

zaram para emendar a Constituição
Federal, de modo a permitir que o
Congresso Nacional suspenda a eficácia de decisões do Supremo Tribunal
Federal. O senhor percebe nisto uma
agressão à cláusula de separação dos
poderes da República? Haveria outras
formas de evitar uma preponderância
do Poder Judiciário quanto à interpretação da Constituição?
Entendo que este poder o Congresso
já tem. Leia-se o artigo 49, inciso XI. Se tem
o direito de bloquear atos DOS OUTROS
PODERES que invadem sua competência,
à evidência, pode anular as decisões do
STF. O artigo está assim redigido: “Art. 49.
É da competência exclusiva do Congresso
Nacional: .......... XI - zelar pela preservação
de sua competência legislativa em face

DECÁLOGO DO ADVOGADO

da atribuição normativa dos outros
Poderes;...”.

Prezado professor, quando e
porque foi criado o Decálogo do
Advogado? Os valores enunciados à
época permanecem atuais?
O Decálogo foi criado para meus
alunos e mais do que nunca continua
atual. Gostaria que todos os advogados
tivessem o ideal que meus alunos viveram.
Se todos os advogados amassem sua
profissão com a dignidade que merece,
creio que poderíamos mudar muita
coisa. Os que assim pensam, todavia,
prestam uma excelente contribuição ao
país. No meu túmulo quero que esteja
escrito “Advogado e cidadão”. Porque é o
que sempre fui.

Ives Gandra da Silva Martins

1. O Direito é a mais universal das aspirações humanas, pois
sem ele não há organização social. O advogado é seu primeiro
intérprete. Se não considerares a tua como a mais nobre profissão sobre a terra, abandona-a porque não és advogado.
2. O direito abstrato apenas ganha vida quando praticado. E
os momentos mais dramáticos de sua realização ocorrem no
aconselhamento às dúvidas, que suscita, ou no litígio dos problemas, que provoca. O advogado é o deflagrador das soluções.
Sê conciliador, sem transigência de princípios, e batalhador,
sem tréguas, nem leviandade. Qualquer questão encerra-se
apenas quando transitada em julgado e, até que isto ocorra, o
constituinte espera de seu procurador dedicação sem limites e
fronteiras.

3. Nenhum país é livre sem advogados livres. Considera tua liberdade de opinião e a independência de julgamento os maiores valores do exercício profissional, para que não te submetas
à força dos poderosos e do poder ou desprezes os fracos e insuficientes. O advogado deve ter o espírito do legendário El Cid,
capaz de humilhar reis e dar de beber a leprosos.
4. Sem o Poder Judiciário não há Justiça. Respeita teus julgadores como desejas que teus julgadores te respeitem. Só assim, em
ambiente nobre a altaneiro, as disputas judiciais revelam, em
seu instante conflitual, a grandeza do Direito.
5. Considera sempre teu colega adversário imbuído dos mesmos ideais de que te revestes. E trata-o com a dignidade que a
profissão que exerces merece ser tratada.

6. O advogado não recebe salários, mas honorários, pois que os
primeiros causídicos, que viveram exclusivamente da profissão,
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eram de tal forma considerados, que o pagamento de seus serviços representava honra admirável. Sê justo na determinação do
valor de teus serviços, justiça que poderá levar-te a nada pedires, se legítima a causa e sem recursos o lesado. É, todavia, teu
direito receberes a justa paga por teu trabalho.

7. Quando os governos violentam o Direito, não tenhas receio
de denunciá-los, mesmo que perseguições decorram de tua postura e os pusilânimes te critiquem pela acusação. A história da
humanidade lembra-se apenas dos corajosos que não tiveram
medo de enfrentar os mais fortes, se justa a causa, esquecendo
ou estigmatizando os covardes e os carreiristas.
8. Não percas a esperança quando o arbítrio prevalece. Sua vitória é temporária. Enquanto fores advogado e lutares para recompor o Direito e a Justiça, cumprirás teu papel e a posteridade
será grata à legião de pequenos e grandes heróis, que não cederam às tentações do desânimo.

9. O ideal da Justiça é a própria razão de ser do Direito. Não há
direito formal sem Justiça, mas apenas corrupção do Direito. Há
direitos fundamentais inatos ao ser humano que não podem ser
desrespeitados sem que sofra toda a sociedade. Que o ideal de
Justiça seja a bússola permanente de tua ação, advogado. Por
isto, estuda sempre, todos os dias, a fim de que possas distinguir
o que é justo do que apenas aparenta ser justo.
10. Tua paixão pela advocacia deve ser tanta que nunca admitas
deixar de advogar. E se o fizeres, temporariamente, continua a
aspirar o retorno à profissão. Só assim poderás dizer, à hora da
morte: “Cumpri minha tarefa na vida. Restei fiel à minha vocação. Fui advogado”.

CLIPPING

Vale a pena ler de novo
Matérias publicadas na imprensa que, por sua
atualidade, não perderam o interesse.

Jornal Folha de São Paulo
30 de março de 2012
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Jornal O GLobo
17 de março de 2012
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Jornal A Tarde,
de Salvador
09 de agosto de 2012
Revista TCMRJ

n. 51 - Agosto 2012

77

SAÚDE

Células-Tronco e
Medicina Regenerativa
Referência nacional em estudos de células-tronco, Stevens Rehn chefia o
Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias (LaNCE) do Instituto
de Ciências Biomédicas da UFRJ, onde pesquisa novas formas de cultivar
células-tronco embrionárias, visando sua aplicação clínica. Tâmara Meletti
tem experiência em biologia celular e molecular e fisiologia celular. No LaNCE,
esteve envolvida com a manutenção do sítio do laboratório na internet e com
a produção de textos e material audiovisual sobre o tema “células-tronco”,
com conteúdo voltado para o público leigo.
Stevens Rehen1
Professor titular do Instituto de
Ciências Biomédicas da Universidade
Federal do Rio de Janeiro; graduado
em Ciências Biológicas - Genética,
mestre e doutor em Ciências
Biológicas pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro; pós-doutoramento
em Neurociências pela Universidade
da Califórnia em San Diego e pelo
Instituto de Pesquisa Scripps dos
Estados Unidos.
Nosso corpo é formado por células

C

élulas são os elementos
básicos que compõem um
organismo, ou seja, todo
o nosso corpo (e de todos
os seres vivos) é formado por essas
unidades básicas da matéria viva.
Os diferentes tecidos do corpo são
compostos por células com características específicas. Por exemplo, o
tecido muscular é composto por células
especializadas em se contrair; o tecido
nervoso é composto por células capazes
de receber, transmitir e armazenar informações, e assim por diante.

Durante o início do desenvolvimento humano, as primeiras células se multiplicam a partir de uma única célula,
o zigoto, gerado por sua vez a partir
da junção do espermatozóide com um
óvulo. Ao se multiplicarem originam
todos os tecidos, órgãos e sistemas que
compõem um indivíduo adulto. Além
dessas divisões celulares que ocorrem
durante o início de nossa formação,
novas células geradas num organismo
adulto também são capazes de renovar
boa parte de nossos tecidos.
Em um único dia, milhões de nossas
células são substituídas, reconstituindo
e regenerando tecidos e órgãos, tais

Tamara Meletti
Graduada em
Biomedicina e mestre
em Ciências Biológicas
(Biofísica) pela
Universidade Federal
do Rio de Janeiro;
Desenvolve atividades
relacionadas à educação
e divulgação científica.

como o sangue, intestino, pele, fígado
etc. Trata-se de um processo natural
e fundamental para o funcionamento
correto do nosso organismo, que evita
danos irreversíveis nos tecidos ou perda
de função.
Células-tronco embrionárias
e reprogramadas

Todos os processos descritos acima
só são possíveis graças às células-tronco.
Elas são células indiferenciadas, ou seja,
não especializadas, que podem ser definidas por duas propriedades: a autorrenovação e o potencial de diferenciação.

1. É membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências (ABC), membro afiliado da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento (TWAS) e Fellow da Pew
Charitable Trust Latin American Program in the Biomedical Sciences. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento (SBNeC, 2005-2008).
Membro do corpo editorial das revistas PeerJ, World Journal of Stem Cells e Frontiers in Neuroscience, integra também o comitê regional da Pew Charitable Trust Latin
American Program in the Biomedical Sciences. Atua na área de Morfologia (Biologia Celular), com ênfase no estudo da biologia de células-tronco embrionárias e
células-tronco de pluripotência induzida (iPS). Atua também em Divulgação Científica; possui um livro publicado para o grande público sobre o tema células-tronco
e mantém uma coluna mensal sobre Neurociências no Instituto Ciência Hoje. Tem 49 textos publicados (41 artigos e 8 capítulos de livros).
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“

A eficácia do
transplante de
células-tronco
para a
recuperação
de pacientes
com leucemia
foi confirmada
em 1963.

”

A autorrenovação é a capacidade de
proliferar e gerar novas células-tronco.
O potencial de diferenciação é a capacidade de gerar células especializadas
de diferentes tecidos. São essas propriedades que tornam as células-tronco tão
especiais e interessantes.
O que define os diferentes tipos de
células-tronco é sua origem e versatilidade, que pode ser amplo (células capazes de gerar múltiplos tecidos como
do sistema nervoso, rim ou pulmão) ou
restrito (se limitando à diferenciação
em subtipos celulares de um único
tecido).
As células-tronco embrionárias estão presentes em embriões de até 7 dias
após a fertilização. Estas células têm o
maior potencial de autorrenovação e
diferenciação conhecido, e são capazes
de dar origem a qualquer um dos tipos
celulares que compõem o organismo
adulto. Este potencial de diferenciação
tem impulsionado pesquisas sobre as
suas aplicações terapêuticas e tratamento de diversas patologias tais como

doenças cardiovasculares, crônicas
ou resultantes de infarto do
miocárdio, assim como de doenças neurodegenerativas. Iniciativas inovadoras
baseadas na terapia celular, plataforma
tecnológica que consiste no transplante
de células para reparar tecidos e órgãos
lesionados.
Recentemente, tornou-se possível
reprogramar células adultas, fazendo
com que assumam características das
células-tronco embrionárias. As células
geradas por esta técnica são chamadas
de células-tronco de pluripotência
induzida (iPS, da sigla em inglês).
Por serem geneticamente idênticas
ao doador e capazes de gerar todos
os tipos celulares de um indivíduo,
acredita-se que também possam vir
a ser utilizadas em medicina, recuperando órgãos e tecidos danificados.
O potencial das células pluripotentes
(tanto embrionárias quanto iPS) vai
além das terapias celulares. Elas são

uma excelente ferramenta para o estudo
do desenvolvimento humano e podem
ajudar a entender os mecanismos que
levam à formação de um embrião; também podem funcionar como modelo
para teste e descoberta de novos medicamentos. Por exemplo, pode-se testar a
eficácia de um novo medicamento para
o coração em células cardíacas especializadas, originadas a partir de células
iPS reprogramadas de um paciente com
problemas cardíacos.
Dessa forma, células iPS podem
ajudar a desenvolver a chamada “medicina personalizada”, aonde os remédios
poderão ser feitos sob medida para cada
paciente. Outra aplicação importante
para as células reprogramadas é a possibilidade de serem usadas como modelo
para o estudo de doenças complexas,
como desordens mentais e outras doenças multifatoriais, que dificilmente
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poderiam ser estudadas no nível celular
de outra maneira. No Brasil, o Laboratório Nacional de Células -Tronco da UFRJ
(LaNCE) produz e distribui células iPS a
pesquisadores brasileiros interessados
em estudar o tema.
O LaNCE é um do oito Centros de
Tecnologia Celular que compõem a
Rede Nacional de Terapia Celular do
Ministério da Saúde e está associado
ao Instituto de Ciências Biomédicas da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Diariamente trabalham no LaNCE cerca
de 40 profissionais, incluindo professores da UFRJ, pesquisadores estrangeiros, pós-docs, estudantes de doutorado,
mestrado e iniciação científica, além de
médicos e cientistas de outras instituições em busca de treinamento e apoio
técnico. Como unidade acadêmica, o
LaNCE acumula funções de pesquisa,
desenvolvimento, formação de pessoal
e inovação, mas ganha também uma
personalidade industrial para atender
a demanda nacional na área de terapia
celular, incluindo a prestação de serviços e o desenvolvimento de mecanismos
regulatórios para o setor de terapias
celulares. Este acúmulo de funções
exigiu a implementação de um sistema
profissional de gestão. É também centro de referência para o treinamento
de pessoal no cultivo e manipulação
de células-tronco. Desde 2009, centenas de estudantes e pesquisadores de
instituições brasileiras e estrangeiras
já foram capacitados nas instalações
do LaNCE.
Células-tronco adultas

Já as células-tronco adultas surgem
em fases posteriores do desenvolvimento e perduram após o nascimento até
a idade adulta. Elas são encontradas
tanto em tecidos adultos como fetais
ou no cordão umbilical e têm uma capacidade de autorrenovação e potencial
de diferenciação mais limitados do que
as células-tronco embrionárias. Por
isso são chamadas de multipotentes.
Em geral, as células-tronco adultas
permanecem num estado quiescente,
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sem dividir, até que sejam ativadas
por algum estímulo de lesão ou sejam
recrutadas para a manutenção normal
do tecido. As células da medula óssea,
as células-tronco neurais do cérebro
são outros exemplos de células-tronco
adultas.
Muitos tipos de células adultas têm
sido usados em ensaios clínicos visando
ao tratamento das mais diversas doenças. Cabe aqui enfatizar entretanto
que trata-se de testes. A única terapia
celular, de fato, que existe com célulatronco é o transplante de medula óssea
para o tratamento de doenças do sangue
e leucemias.
Passado, presente e futuro

A eficácia do transplante de célulastronco para a recuperação de pacientes com leucemia foi confirmada em
1963 quando os cientistas canadenses
Ernest A. McCulloch e James E. Till demonstraram que células extraídas da
medula óssea de um rato eram capazes
de reconstruir o tecido sanguíneo de
outro rato que teve sua medula óssea
destruída.
A partir destes estudos e com a
descoberta de células-tronco em outros
tecidos, os ensaios clínicos envolvendo
terapias de substituição celular têm
crescido exponencialmente.
Já a história das células-tronco
embrionárias é mais recente. Os primeiros estudos foram realizados em
camundongos no ano de 1981. Os estudos pioneiros com essas células e sua
aplicação na geração de camundongos
geneticamente modificados (transgênicos) rendeu ao pesquisador Martin J.
Evans o prêmio Nobel de Fisiologia ou
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Medicina, em 2007.
As dificuldades técnicas dificultaram o isolamento de linhagens de
células-tronco embrionárias humanas.
Apenas em 1998 (dezessete anos após
a derivação de células-tronco embrionárias de camundongo) que o grupo
de James Thomson, da Universidade de
Wisconsin nos Estados Unidos, relatou
a derivação das primeiras linhagens de
células-tronco embrionárias humanas.
Estas linhagens foram derivadas de
embriões humanos produzidos por
fertilização in vitro, doados para pesquisa após consentimento informado
dos genitores.
Em 2006, um trabalho revolucionário do pesquisador japonês Shinya
Yamanaka descreveu a reprogramação
genética de células adultas de camundongos. No ano seguinte, o mesmo
grupo relatou o desenvolvimento de
células-tronco de pluripotência induzida (iPS) humanas.
Por conta de suas propriedades
de diferenciação e autorrenovação, há
uma grande expectativa para o uso das
células-tronco em terapias celulares.
Essa área de pesquisa está em ascensão
e há pelo menos 2200 ensaios clínicos
sendo realizados em todo o mundo,
inclusive no Brasil, principalmente para
doenças cardíacas, diabetes e acidente
vascular cerebral.
O Brasil é um dos pioneiros em
alguns dos estudos clínicos sobre terapia celular e, apesar do financiamento
público ainda ser pequeno, comparado
ao de países desenvolvidos, o governo
tem investido na área. Muitas pesquisas
sobre o tema estão em andamento, em
vários estados, e para as mais variadas
doenças.

Para saber mais visite os sites:
Rede Nacional de Terapia Celular http://www.rntc.org.br

Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias da UFRJ
http://www.lance-ufrj.org

em pauta

5º Ciclo de Palestras sobre
Meio Ambiente
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Tribunais de Contas discutem
Lei de Acesso à Informação

Representantes de todos os tribunais de contas participaram do Seminário

O

Tribunal de Contas do Estado
de Tocantins reuniu, nos dias
31 de maio e 1 de junho,
representantes das cortes
de contas brasileiras para debater a Lei
Federal n º 12.527/2011, a Lei de Acesso
à Informação, que entrou em vigor no
último dia 16 de maio. O seminário “Os
Tribunais de Contas e a Lei de Acesso à
Informação”, promovido pelo Instituto
Rui Barbosa (IRB) e pela Atricon, foi
realizado no auditório do TCE/TO, na
cidade de Palmas.
Em discurso inicial, o presidente
do TCE/TO e do IRB, conselheiro
Severiano Costandrade, comentou a
responsabilidade dos tribunais de contas
na fiscalização na nova Lei. “Primeiro
temos que fazer o nosso dever de
casa; nos adequarmos, entendermos e
respeitarmos as determinações da lei,
para depois podermos cobrar dos nossos
jurisdicionados”. Ressaltou, também,
a importância dos comunicadores dos
tribunais de contas na construção de
uma forma “mais fácil e intuitiva” para o
acesso à informação. “Descobrimos que a
comunicação não é apêndice, mas baliza
de qualquer gestão”.

82

Agosto 2012 - n. 51

O presidente da Atricon, conselheiro
Antonio Joaquim (TCE/MT) endossou a
afirmativa do conselheiro Costandrade.
“Esta lei é um fato revolucionário em
que os tribunais de contas terão função
absolutamente imprescindível para que
essa revolução seja executada. Não há,
na República brasileira, nenhuma outra
instituição que apreenda e detenha
tantas informações públicas como os
tribunais de contas”.
Segundo Antonio Joaquim, a Atricon
está trabalhando para que ouvidorias
sejam instaladas e funcionem em todos
os TCs até o mês de julho. O conselheiro
defende que todos os tribunais de contas
do Brasil têm de disponibilizar as contas
públicas e a vida funcional dos servidores.
“Eu sei que é difícil, porque a maioria dos
funcionários públicos deste país tem a
cultura do sigilo mas, com o surgimento
da Lei n º 12.527, essa mentalidade
tende a desaparecer. Hoje, a cultura é da
transparência; o sigilo é exceção. Não há
‘inseticida’ melhor para a corrupção do
que a transparência da informação”.
Na sequência, o assessor de
comunicação do Instituo Rui Barbosa
e secretário executivo do Grupo de
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Comunicação Institucional junto ao
Promoex, Sandro Petrilli, apresentou
o resultado da pesquisa realizada
pelo Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, no mês de maio, que mapeou
a situação dos 34 tribunais de contas
brasileiros em relação à nova lei. Dos 31
que responderam à pesquisa, os TCs do
Amazonas, Goiás, Paraná, Rio Grande do
Sul e Distrito Federal haviam concluído
adaptações para o cumprimento da
lei. Os demais estavam em fase de
desenvolvimento, incluindo o TCE do
Acre.
Painéis de debate
O Painel “A Lei de Acesso à Informação”,
primeiro do Seminário, teve como
participantes os jornalistas Fernando
Paulino e Fabiano Angélico, e mediador
o conselheiro do TCE do Rio Grande do
Sul e vice-presidente da Associação das
Entidades Oficiais de Controle Público do
Mercosul, Marco Peixoto. O conselheiro
Severiano Costandrade presidiu a mesa
do Painel.
Para Fernando Paulino, coordenador
do Fórum Nacional de Acesso à
Informação, “o papel educativo que os
tribunais de contas desenvolvem pode

e deve servir de referência e auxiliar no
cumprimento da nova lei.
Fernando destacou também a
importância de um modelo de gestão da
informação e sugeriu que os órgãos de
controle externo desenvolvessem “uma
política de acesso que promova capacitação,
treinamento dos servidores públicos; que
mantenha parcerias estratégicas com
bibliotecas e universidades, e que faça
uso da comunicação eletrônica”.
Já para o especialista em acesso à
informação pública, Fabiano Angélico,
a transparência é um importante
mecanismo anticorrupção, ajuda a
sociedade a conhecer melhor as políticas
sociais e enriquece o debate político. “A
disponibilização de informações favorece
a imprensa a apontar erros e fragilidades
para que se possa promover o direito do
cidadão à saúde, habitação, educação
etc..Quanto mais ampla for a liberdade
de atuação da imprensa, maior será a
demanda por informações”.
Entretanto, segundo Fabiano, há obstáculos que podem comprometer a implementação da Lei de Acesso no país, como a
ausência de um órgão específico que trate
exclusivamente da informação, e a falta
de conhecimento da população. “O poder
público tem de reconhecer os direitos e
promover os meios ao cidadão”, disse.
Advogado, mestre em direito público,
professor, escritor, consultor, conferencista
e palestrante, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes discutiu “A Classificação da Informação
nos Tribunais de Contas”, tema do segundo
Painel do Seminário. O coordenador do
IRB/Atricon junto ao Promoex e conselheiro do TCE/AL, Otávio Lessa, foi o mediador
da mesa presidida pelo conselheiro Antonio Joaquim (TCE/MT).
Jacoby abordou os pontos principais
das legislações que tratam do acesso à
informação – desde o inciso XXXIII do
artigo 5º da Constituição de 1988 - que
geram dúvidas, hoje, no ambiente jurídico.
Para o palestrante, o artigo 4º da Resolução
TCU nº 249, de 2 de maio de 2012, é um
dos mais polêmicos. “Se um documento
ainda não é público e eu, como conselheiro
relator, vou utilizá-lo como fundamento
da minha decisão, este documento não
está sujeito ao acesso imediato. Há que

se esperar, primeiro, o ato decisório”. O
argumento fundamenta-se no inciso 3º do
artigo 7º da Lei de Acesso à Informação.
Para a procuradora-geral do
Ministério Público de Contas de Goiás,
Maísa de Castro Sousa Barbosa, que fez
parte da mesa do segundo Painel, a Lei
nº 12.527/2011 representa um avanço
significativo para o povo brasileiro. “É
um momento especial; uma grande
oportunidade de aproximação dos
tribunais de contas com a sociedade.
A lei é apenas um instrumento que vai
depender do que vamos fazer com ela.
A cultura do sigilo ainda está arraigada
a nós; mas a mudança cultural vai
acontecer, gradativamente”.
No segundo dia do seminário “Os
Tribunais de Contas e a Lei de Acesso à

Informação”, conselheiros, profissionais
de comunicação dos tribunais de contas
presentes ao evento e representantes
de todas as cortes de contas do país se
reuniram no auditório do TCE Tocantins
para elaborar a Carta de Recomendações
aos TCs, contendo as orientações para a
atuação diante da nova lei, para que haja
uma uniformização em todos os estados.
Depois de cerca de três horas de troca
de ideias e experiências, foi consolidada
a Carta de Recomendações, que será
enviada pelo IRB e Atricon para todos os
Tribunais de Contas do Brasil. O TCMRJ
foi representado no evento pela Diretora
de Publicações Vera Mary Passos, e pela
jornalista Denise Cook.
Confira o conteúdo da Carta na
íntegra:
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LEI FEDERAL 12.527
“LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO”
Recomendações aos Tribunais de Contas do Brasil
Grupo de Comunicação Institucional – Gci /
Promoex
Introdução

84

em 18 de novembro de 2011.
A este dispositivo cumpre:
1. consolidar e definir o marco regulatório sobre o acesso
à informação pública sob a guarda do Estado;
2. estabelecer procedimentos para que a Administração
responda a pedidos de informação do cidadão;
3. estabelece que o acesso à informação pública é regra,
e o sigilo, a exceção;
No entanto, o aspecto mais importante dessa
legislação é ser ferramenta fundamental para a
ampliação do Controle Social sobre a gestão pública,
alinhando-se, portanto, de total interesse às metas
traçadas pelos Tribunais de Contas nos últimos anos.
Com a Lei nº 12.527/2011, o Brasil passa, assim, a
integrar o grupo de 89 países que possuem uma lei de
acesso a informações públicas.

Dois anos depois de ser proposta no Congresso
Nacional, foi sancionada no dia 18 de novembro de 2011
a Lei Federal nº 12.527. Ao aprovar esse importante
marco regulatório, o Brasil segue a tendência implantada
por diversos países em direção à transparência das
informações públicas.
A nova lei regulamenta o direto do cidadão à
informação, devidamente na Constituição Federal, nos
artigos 5º, Inciso XXXIII,
“todos têm o direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena
de responsabilidade, ressalvadas aquelas
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado”
e no artigo 216,
“Cabem à administração pública, na forma da
lei, a gestão da documentação governamental
e as providências para franquear sua consulta
a quantos dela necessitem”.
Reconhecidos legalmente como os guardiões da Lei
Complementar nº 131/2009, ou Lei da Transparência,
os Tribunais de Contas exercem papel preponderante
em relação à garantia do acesso às informações públicas,
visto que detêm acervo imensurável de dados referentes
à administração e às políticas em todos os níveis e
aspectos.
No presente documento, com base em estudo do
Grupo de Comunicação Institucional (GCI/PROMOEX),
e consolidada em evento nacional realizado no TCE/TO,
nos dias 31 de maio e 1º de junho de 2012, a Associação
dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil
(ATRICON) e o Instituto Rui Barbosa (IRB) apresentam
uma série de orientações aos Tribunais de Contas do
Brasil para as adequações que se fazem necessárias à
nova legislação.
Sobre a Lei

Todos os órgãos públicos dos três poderes em todos
os âmbitos federativos precisarão publicar anualmente
uma lista de documentos e dados cujos prazos de sigilo
encerram-se, indicando qual era o grau de sigilo de cada
um. Hoje inexiste tal obrigação.

Depois de dois anos de tramitação o Congresso
Nacional, a Lei Federal nº 12.527 foi aprovada no
plenário do Senado no dia 24 de outubro e sancionada

No âmbito da administração pública federal, apenas
presidente, vice-presidente, ministros, comandantes
militares e chefes de missões diplomáticas podem
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Transparência é a Regra

Como diz o texto da lei, o Governo (nas três tarefas
da Federação) deverá ter como regra a publicidade de
seus atos e como exceção o sigilo. Será obrigação da
administração pública divulgar informações de interesse
da sociedade, independente de solicitação. A lei também
obriga aos Governos manter as informações atualizadas
em sites de fácil acesso, com ferramentas amigáveis de
pesquisa e possibilidade de gravação de relatórios em
diversos formatos.
Fim do Sigilo Eterno

O tempo máximo para uma informação ser mantida
em reserva será de 50 anos (25 mais 25). Esse prazo
vale apenas para os documentos ultrassecretos, os
únicos que podem ter o prazo prorrogado por uma
única vez. Documentos secretos têm sigilo de 15 anos
não prorrogáveis; e documentos reservados, de 5 anos
também não renováveis.
Lista de Dados Sigilosos

Classificação do Sigilo

classificar documentos como “ultrassecretos”. No âmbito
estadual e municipal, leis específicas devem definir
quem classifica.
Em Busca de Respostas

A nova legislação traz, todavia, algumas questões
que precisam de respostas, tais como:
Prazos de sigilo: começam a contar a partir de
quando, da sanção presidencial? Da data em foram
classificados? A lei estipula um prazo de dois anos para
a reavalização de dados secretos e ultrassecretos. Se os
prazos de sigilo estiverem por vencer, os documentos
ultrassecretos poderão ser reclassificados dessa forma
e ficar mais 50 anos sem consulta?
Orçamento: de onde sairão os recursos e os
servidores para o cumprimento da lei? Esses itens não
foram previstos no orçamento da União de 2012, nem
tampouco dos estados e municípios.
Estados e Municípios: a lei é vaga quanto a prazos
ou mesmo à necessidade de estados e municípios
aprovarem legislação própria para acesso às informações
locais. Até a possível aprovação, vale a lei federal nessas
instâncias?
Novos Mecanismos de Acesso à Informação

A Lei nº 12.527/2011 efetiva o direito previsto
na Constituição de que todos têm a prerrogativa de
receber dos órgãos públicos além de informações de seu
interesse pessoal, também aquelas de interesse coletivo.
Isto significa que a Administração cumpre seu papel
quando divulga suas ações e serviços, mas também deve
estar preparada para receber demandas específicas.
Responder a uma solicitação de acesso à informação
pública requer metodologia: é necessário processar o
pedido e garantir ao requerente a entrega do dado.
Informações ao Cidadão

Para garantir o acesso, a Lei, além de estipular
procedimentos, normas e prazos, prevê a criação, em
todos os órgãos e entidades do poder público, de um
Serviço de Informações ao Cidadão.
Caberá a essa unidade:
1. protocolizar documentos e requerimentos de acesso
à informação;
2. orientar sobre os procedimentos de acesso, indicando
data, local e modo em que será feita a consulta;
3. informar sobre a tramitação de documento;
São estabelecidos prazos para que sejam repassadas
as informações ao solicitante. A resposta deve ser dada

imediatamente, se tiver disponível, ou e até 20 dias,
prorrogáveis por mais 10 dias:
1. o pedido não precisa ser justificado, apenas conter
a identificação do requerente e a especificação da
informação solicitada;
2. o serviço de busca e fornecimento das informações é
gratuito, salvo cópias de documentos nos casos em que
a informação estiver sob algum tipo de sigilo previsto
em Lei; é direto do requerente obter o inteiro teor da
negativa de acesso;
3. quando a informação for parcialmente sigilosa, fica
assegurado o acesso, por meio de certidão, extrato ou
cópia, com a ocultação da parte sob sigilo;
Uso da Internet

A Lei nº 12.527/2011 estabelece que órgãos e
entidades públicas devem divulgar informações de
interesse coletivo, salvo aquelas cuja confidencialidade
esteja prevista no texto legal. Isto deverá ser feito através
de todos os meios disponíveis e obrigatoriamente
em sítios da internet. Entre as informações a serem
disponibilizadas estão:
1. endereços e telefones das unidades e horários de
atendimento ao público;
2. dados gerais para acompanhamento de programas,
ações, projetos e obras;
3. respostas a perguntas mais freqüentes da
sociedade;
4. Com o acesso prévio à informação, o cidadão não
precisa acionar o órgão, gerando benefícios para ele e
economia de tempo e recursos para Administração.
Recomendações aos Tribunais de Contas

Cumprindo sua função de estudos e pesquisas e
atendendo a compromisso assumido pelos Tribunais de
Contas na Declaração de Belém, documento formalizado
no XXI Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil
em novembro de 2011, o Grupo de Comunicação
Institucional (GCI/PROMOEX) lista abaixo uma série de
recomendações para adequação das Cortes às exigências
da Lei nº 12.527/2011.
Das Garantias de Direito ao Acesso

1. Criar Resolução Administrativa que estabelece
critérios para a publicidade das informações, pautada
sob os seguintes preceitos:
a. toda informação é pública e o sigilo é exceção;
b. como fiscalizadores, os Tribunais de Contas devem
ser exemplo de transparência financeira, contábil,
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operacional e patrimonial;
c. apresentar as informações de forma objetiva;
d. traduzir dados técnicos para a linguagem acessível
ao leigo;
e. estabelecer como visão o Controle Social;
f. proteger a informação sigilosa e de caráter pessoal,
assegurando, entretanto, o acesso às informações
não sigilosas do processo;
g. garantir o acesso a informação custodiadas
h. orientar o cidadão sobre procedimentos para obter
a informação desejada;
i. estruturação do Serviço de Informação ao Cidadão
(SIC);
j. capacitação e treinamento interno;
Do Processamento de Pedidos de Informação

1. Criar um serviço de Informação ao Cidadão (SIC),
devidamente estruturado com:
a. telefone próprio,preferencialmente 0800;
b. sistema de geração de demanda/protocolo (pode
ser compartilhado o mesmo da Ouvidoria;
c. acesso à rede de informações;
2. Possibilidade de compartilhar o SIC à estrutura da
Ouvidoria, respeitando a segregação das respectivas
funções.
3. Estruturar o acesso do SIC às demais áreas do Tribunal
de Contas, de modo que, via de regra, documentos
e informações possam ser acessados de forma
imediata.
4. Caso não seja possível o acesso imediato, o cidadão
deve receber um protocolo cujo atendimento deve
ser realizado em até 20dias, prorrogáveis por mais
10 dias sob justificativa expressa.
5. Caso a informação esteja armazenada de forma digital,
poderá ser fornecida no mesmo formato, não sendo
obrigatória, portanto, sua impressão.
Das Regras de Divulgação Ativa de Informações

1. O site do Tribunal deverá trazer os seguintes conjuntos
de informações:
a. identidade organizacional;
b. competência e estrutura;
c. endereços informações de contato e de horário de
atendimento;
d. registros de repasses e/ou transferências de
recursos;
e. registro de despesas;
f. registros de procedimentos licitatórios, inclusive
editais, resultados e contratos;
g. perguntas frequentes da sociedade;
86
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h. indicar, de forma clara, formas de contato com os
responsáveis pelo referido site;
i. jurisprudência;
j. informações sobre tramitação de processos;
k. resultados de inspeções, auditorias, tomadas de
contas, a partir da apresentação da respectiva
defesa;
l. pareceres do Ministério Público junto aos TCs, tão
logo sejam emitidos;
m. votos, após o seu relato, e decisões singulares, tão
logo prolatadas;
n. decisões e respectivo documentos instrutórios;
o. atas de sessões e registros audiovisuais (caso
existam);
2. O site deve oferecer as seguintes funcionalidades:
a. ferramenta de busca de informações;
b. ferramenta de busca de processos;
c. geração de documentos e relatórios em formatos
abertos, que possibilitem dowload;
d. destacar os formatos utilizados para a divulgação
das informações;
e. atualização constante e, de preferência,
automatizada;
f. formulário de requisição da informação, com
sistema que gere protocolo de atendimento, com o
qual o cidadão poderá acompanhar a tramitação de
seu pedido sob os prazos estabelecidos pela Lei;
g. conter cronograma de adaptação às regras de
acessibilidade nos termos do art.17 da Lei nº
10.098/2000, e do art. 90 da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência aprovada pelo
Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008;
Dos Recursos

1. Os recursos sobre pedidos negados de informação
devem ser recebidos e protocolados pelo SIC e
encaminhados à autoridade responsável a qual terá
5 dias para se manifestar, cabendo novo recurso ao
Pleno.
Dos Procedimentos para
a Proteção da Informação Sigilosa

1. Relatórios de auditoria e resultados de inspeções,
tomadas de contas e demais procedimentos de Controle
Externo poderão ser considerados sigilosos por seu
relator, em juízo cautelar, por meio de justificativa
fundamentada, observadas as determinações quanto
a sigilo contidas na Lei nº 12.527/201, sujeitas ao
referendo do pleno. Os demais relatórios e resultados
são públicos.

Concursados tomam posse
no TCMRJ

Servidores empossados no dia 3 de julho

E

m solenidade realizada
no Auditório Luiz Alberto
Bahia, tomaram posse, no
dia 3 de julho, 36 técnicos
d e c o n t ro l e ex te r n o a p rova d o s
no concurso público realizado no
início de 2011. A composição da
mesa da cerimônia contou com as
presenças do presidente do TCMRJ,
conselheiro Thiers Montebello; do
chefe de gabinete da Presidência, Sergio
Domingues Aranha; do procuradorchefe da Procuradoria Especial, Carlos
Henrique Amorim Costa; do secretáriogeral de Controle Externo, Marco
Antonio Scovino; e do secretário-geral
de Administração, Heleno Chaves
Monteiro.
Na plateia, os inspetores gerais das
IGE’s e servidores de diversos setores
do tribunal estiveram presentes para
receber os novos colegas.
O presidente do TCMRJ iniciou a
solenidade saudando os servidores
aprovados em nome do Corpo Deliberativo e de todos os servidores do
tribunal, reconhecendo o mérito destes
em obter aprovação em uma seleção
considerada bastante rigorosa.
Em prosseguimento, os novos ser-

vidores foram chamados nominalmente para assinarem o Termo de Posse.
No período de 4 a 11 de julho, os
servidores empossados fizeram um
curso de formação, com palestras e
entrevistas, sendo lotados, a partir do
dia 12 de julho, nos diversos setores
do tribunal. O curso contou com a
apresentação dos vários setores do
TCMRJ, para que o novo servidor

pudesse ter uma visão geral das
atividades que o tribunal executa,
assim como, dos direitos, vantagens
e deveres dos servidores do Tribunal
de Contas do Município do Rio de
Janeiro.
Durante os meses de julho e
agosto, mais sete servidores tomaram
posse, em razão de aposentadorias e
exonerações.

Mesa de abertura: Marco Antonio Scovino, Carlos Henrique Amorim Costa, Thiers Montebello, Sérgio
Aranha e Heleno Chaves Monteiro
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Novos concursados
Agamenon de Queiroz
Caldas Sobrinho

Técnico de Controle Externo
Formação: Rede de
Computadores e Internet
- Universidade Salgado de
Oliveira
Último emprego: Analista de
Sistemas do Grupo Nordeste S/A

André Bastos do Amaral

Técnico de Controle Externo
Formação: Matemática
-UERJ
Último emprego: Técnico
Administrativo do MPE

Bruna Gomes Maranha

Técnico de Controle Externo
Formação: Direito - UFMG
Último emprego: Analista
Fazendário da Prefeitura de
Contagem – MG

Almir Araujo de Moraes

Augusto Geraldo Rosado
Torres

Breno Marcos dos Santos

Bruno Mendes de Mello

Bruno Volaro Caminha
Xavier

Técnico de Controle Externo
Formação: Ciências Contábeis
- UERJ
Último emprego: Técnico de
Controle Interno – CGM-RJ

Técnico de Controle Externo
Formação: Ciências Econômicas
- Gay Lussac Instituto de Ensino
Superior
Último emprego: Especialista
Master em Finanças e Analista
de Contratação da Star One S.A.

Técnico de Controle Externo
Formação: Educação Física
- UFRJ
Último emprego: Analista de
Planejamento e Orçamento
da SMF-RJ

Técnico de Controle Externo
Formação: Engenharia Mecânica
- UFRJ
Último emprego: Engenheiro de
Produtos da Michelin

Técnico de Controle Externo
Formação: Farmácia e
Bioquímica - Universidade
Federal de Ouro Preto-MG
Último emprego: Técnico
Administrativo do Ministério
Público Federal

Técnico de Controle Externo
Formação: Educação Física Universidade Castelo Branco
Último emprego: Oficial de
Fazenda da SEFAZ-RJ

Carlos André da Silva
Rocha

Clarisse dos Santos Vieira
de Menezes

Cristiane Mara Rodrigues
Marcelino

Daniel Rial Amorim

Danilo Felipe Vairo

Denis William Braga Façanha

Diogo de Sousa Pereira
Marques

Eduardo Cardoso

Eldri Carneiro Cavalcanti

Fábio Ferreira Martins

Fábio Flores Tessinari Júnior

Fabio Pellizzaro Centurione
Scotto

Técnico de Controle Externo
Formação: Engenharia
Mecânica - UFPA
Último emprego: 2º Sargento
da FAB

Técnico de Controle Externo
Formação: Administração
- IBMEC
Último emprego: Oficial de
Fazenda da SEFAZ- RJ

Técnico de Controle Externo
Formação: Ciências
Contábeis - UERJ
Último emprego: Analista de
Controle Interno da SEFAZ
– RJ

Técnico de Controle Externo
Formação: Arquitetura e
Urbanismo - Universidade
Gama Filho
Último emprego: Auditor
Fiscal de Tributos
Municipais da Prefeitura da
Cidade de Nova Iguaçu
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Técnico de Controle Externo
Formação: Odontologia – UFF
Último emprego: Cabo
Bombeiro Militar do CBMERJ

Técnico de Controle Externo
Formação:Administração UERJ
Último emprego: Técnico
Administrativo do MPFl

Técnico de Controle Externo
Formação: Pós-Graduação em
Gestão de Tributos - UNISUAM
Último emprego: Técnico
Judiciário do TRE-RJ

Técnico de Controle Externo
Formação: Ciências Contábeis
- Universidade do Estado do
Rio de Janeiro - UERJ
Último emprego: Oficial da
FAB

Técnico de Controle Externo
Formação: Ciências
Econômicas - Universidade
Cândido Mendes
Último emprego: Analista de
Planejamento e Orçamento
da SEPLAG – RJ

Técnico de Controle Externo
Formação: Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica - Instituto
Tecnológico de Aeronáutica
Último emprego: Especialista em
Previdência Complementar da
Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Técnico de Controle Externo
Formação: Administração
Pública - UNISUL-SC
Último emprego: Técnico
Administrativo do MP-RJ

Técnico de Controle Externo
Formação: Ciência Contábeis
- Faculdade Moraes Júnior
Último emprego: Analista de
Planejamento e Orçamento
da Prefeitura do Rio

Filipe Bessa de Almeida

Flávio Monteiro de Andrada
Luna

Gabriela Magnani Peixoto

Jorge Barreiros de Souza

Jorge Nelson de Souza Pavão

Jun Koga

Karine Lage Martins

Kátia Quinelato da Penha

Leandro Nunes de Lima
Seixas

Técnico de Controle Externo
Formação: Matemática UERJ
Último emprego: Oficial de
Fazenda da SEFAZ-RJ

Técnico de Controle Externo
Formação: Administração
- Faculdades Integradas
Simonsen
Último emprego: Oficial de
Fazenda – SEFAZ-RJ

Técnico de Controle Externo
Formação: Ciências
Estatísticas - ENCE/IBGE
Último emprego: Analista de
Planejamento e Orçamento
da SMF-RJ

Técnico de Controle Externo
Formação: Pós-Graduação em
Direito Tributário - Universidade
Gama Filho
Último emprego: Agente de
Tributos Estaduais da SEFAZ-MT

Analista de Informação
Formação: Informática e
Tecnologia da Informação UERJ
Último emprego: Analista em
Tecnologia da Informação do
MPOG

Técnico de Controle Externo
Formação: Ciências
Econômicas - UFF
Último emprego: Analista de
Planejamento e Orçamento da
SEPLAG-RJ

Técnico de Controle Externo
Formação: Escultura - UFRJ
Último emprego: Auditora
Fiscal do Tesouro Nacional
- UFRJ

Técnico de Controle Externo
Formação: Administração Fundação Armando Álvares
Penteado
Último emprego: Analista em
Planejamento, Orçamento e
Finanças Públicas da SEFAZ-SPJ

Técnico de Controle Externo
Formação: Ciências
Contábeis - Universidade
Estácio de Sá
Último emprego: Técnico
Judiciário – TRE-RJ

Leonardo de Souza da
Conceição

Lucia Martins Andrade

Márcio Tadeu Motta Ferreira

Marcus Vinicius Barros
da Silva

Max Kelli Motta da Silva

Ricardo Vieira Silva

Roberta da Silva
Scotellaro

Rodrigo Fernandes de Abreu

Rodrigo Fidelis Macedo

Rodrigo Lima Campos

Ronilson de Souza Torres

Ted Jefferson Pereira da
Silva

Técnico de Controle Externo
Formação: Ciências
Contábeis - UERJ
Último emprego: Terceiro
Sargento da Aeronáutica
da FAB

Técnico de Controle Externo
Formação: Ciências Navais Escola Naval
Último emprego: Analista de
Planejamento e Orçamento
da SEPLAG- RJ

Técnico de Controle Externo
Formação: Engenharia de
Produção – CEFET - RJ
Último emprego: Auditor de
Controle Interno - Governo
do Distrito Federal

Técnico de Controle Externo
Formação: Medicina
Veterinária - Universidade
Estácio de Sá
Último emprego: Médico
Veterinário - Hospital
Veterinário de Macaé

Técnico de Controle Externo
Formação: Odontologia - UERJ
Último emprego: Auxiliar de
Controle Externo do TCMRJ

Técnico de Controle Externo
Formação: Matemática Universidade Salgado de
Oliveira
Último emprego: Analista de
Planejamento e Orçamento
da SMF-RJ

Técnico de Controle Externo
Formação: Ciências Contábeis
- UFF
Último emprego: Auditor
Fiscal da Prefeitura de São
João de Meriti

Técnico de Controle Externo
Formação: Ciências Contábeis
- Faculdades Moraes Junior
Último emprego: Técnico
Judiciário do TRF da 2ª
Região

Técnico de Controle Externo
Formação: Ciências Náuticas
- Escola de Formação de
Oficiais da Marinha Mercante
(EFOMM)
Último emprego: Analista de
Planejamento e Orçamento da
SMF-RJ
Técnico de Controle Externo
Formação: Administração Unimonte – Santos/SP
Último emprego: Analista de
Planejamento, Orçamento
e Finanças Públicas da
SPDR-SP

Técnico de Controle Externo
Formação: Ciências Atuárias
– Universidade Estácio de Sá
Último emprego: Analista de
Planejamento e Orçamento
da SMF -RJ

Técnico de Controle Externo
Formação: Ciências
Contábeis - UFRJ
Último emprego: Analista
Contábil – FINEP

Tiago Kneipp Ramos

Técnico de Controle Externo
Formação: Ciências
Contábeis – UERJ
Último emprego: Técnico
de Controle Interno da
Prefeitura do Rio
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TCMRJ comemora
Dia Mundial do Meio Ambiente
com Ciclo de Palestras

Paulo de Bessa Antunes

N

o dia 5 de junho, Dia Mundial
do Meio Ambiente, o Tribunal
de Contas do Município do
Rio de Janeiro iniciou, no
Auditório Luiz Alberto Bahia, o 5º Ciclo
de Palestras sobre Meio Ambiente, com
uma conferência do professor doutor
de Direito Ambiental da UNI RIO e
procurador Regional da República, Paulo
de Bessa Antunes, sobre o tema O Novo
Código Florestal: Mito ou Realidade?
Paulo de Bessa Antunes começou
analisando o novo Código Florestal: “Por
incrível que pareça, o novo Código Florestal não é um código. Diferentemente das
normas que o antecederam, o Código de
1965 e o Código de 1934, esse não é um
código. É uma lei, pela sua designação.
Uma lei a que chamam de preservação, o
que no meu entender já é um equívoco,
porque o conceito de preservação é um
conceito de intocabilidade. (...) É perfeitamente natural e aceitável que existam
áreas que sejam consideradas preservadas. Normalmente essas áreas estão
arroladas na lei, que se chama Sistema
Nacional de Unidade de Conservação. De
qualquer maneira, foi a designação que
o legislador adotou, e essa lei então é de
preservação das florestas e da vegetação
nativa, embora fazendo uma leitura mais
minuciosa desse novo Código Florestal,
ele também incursiona na chamada
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vegetação exótica, o que me parece um
contrassenso”.
Na sua apresentação, Paulo de Bessa
procurou, principalmente, enunciar
questões com repercussão no âmbito
municipal.
Segundo o procurador, “o objetivo
desta lei é estabelecer normas gerais por
conta daquela competência do artigo 24
da Constituição Federal, que define as
competências concorrentes entre a União,
os Estados e, também, numa peculiaridade
do Direito Constitucional brasileiro, do
Distrito Federal. (...) No meu entendimento,
uma norma geral é aquilo que se chama
de uma lei quadro, portanto, uma lei capaz de apresentar diretrizes para que os
Estados e o Distrito Federal, ao editarem
suas legislações específicas sobre os temas
contemplados na competência concorrente,
observem determinados parâmetros e, de
acordo com suas realidades locais, estabeleçam suas próprias normas em relação a
esses assuntos. É importante observarmos
que no Regime Constitucional de 1946, que
deu origem ao Código Florestal de 1965, a
competência para legislar sobre florestas
era privativa da União. (...) A Constituição
de 1988 mudou esse sistema e estabeleceu
uma competência concorrente. Assim, vários estados brasileiros, como por exemplo,
Goiás, São Paulo e Paraná, possuem suas
leis florestais. O estado do Rio de Janeiro
não tem lei florestal. O que me parece uma
situação inaceitável porque é importante
que um estado tenha sua lei florestal, uma
vez que o chamado novo Código Florestal
e o Código Florestal de 1965 são normas
gerais. (...) No sistema de competências
concorrentes que estão estabelecidas pela
Constituição Federal, os estados podem
legislar sobre matérias contempladas na
competência concorrente plenamente até
o momento em que não exista uma lei geral
de natureza federal sobre o tema. Surgindo
essa lei geral, os pontos de contrariedade
com a lei estadual são considerados ineficazes. O que me parece adequado à expressão
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da Constituição, uma vez que o poder revocatório de uma lei é apenas de quem tem
poderes constitucionais para produzi-la”,
observa Bessa.
Para Paulo Bessa, quando se fala no
novo Código Florestal brasileiro, os pontos
principais a serem observados são Área de
Preservação Permanente e Reserva Florestal Legal. “Até hoje não vi nenhum artigo de
revista ou jornal sequer tangenciando os
outros pontos do Código”.
A entrada do novo Código Florestal
mais fortemente nas atribuições municipais do que havia entrado o Código de
1965, principalmente, a partir das mudanças de 1989 e 2001, “é um retrocesso
porque os municípios só melhorarão a sua
gestão administrativa e até sua preocupação com o meio ambiente a partir de experiências. Não adianta acreditar que uma
centralização em Brasília irá evitar que os
municípios façam bobagens com relação
ao seu meio ambiente”, crê Bessa.
“Os Desafios do Financiamento para o
Desenvolvimento Sustentável”

No dia 12 de junho, segundo dia do
Ciclo de Palestras, o engenheiro Márcio
Macedo da Costa, chefe do Departamento
de Políticas e Estudos Ambientais da
Área de Meio Ambiente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), apresentou palestra
sobre os desafios do financiamento para
o desenvolvimento sustentável.
Para Márcio Macedo, o tema financiamento é de suma importância nos
dias atuais: “Em tempos de Rio+20, que
não trata apenas de meio ambiente, esse
tema é fundamental, dado que os desafios existentes, mudanças dos modos de
produção e de consumo são gigantescos.
E a participação de instrumentos de financiamento é uma parte fundamental
para a solução desses desafios”.
Segundo Márcio, mesmo as atividades voltadas para o desenvolvimento

sustentável têm que ter uma rentabilidade, “o que nos traz um grande desafio”.
“O BNDES atua de modo um pouco
diferente dos bancos comerciais. O BNDES
é um banco e, portanto, tem todos os
critérios e cuidados que um banco tem
ao oferecer empréstimos; mas é nacional,
do Estado Brasileiro, e, principalmente,
da sociedade brasileira. Faz 60 anos
esse ano e sempre esteve atento aos
desafios existentes na industrialização
e do desenvolvimento brasileiro. Então,
o BNDES é banco, é nacional, ele é de
desenvolvimento, sua missão é voltada
para a promoção do desenvolvimento
brasileiro, esse desenvolvimento
econômico e social. E hoje, porque não
dizer, esse S do social é um S de sustentável,
dado que o sustentável pode abarcar o lado
social”, sustenta Márcio Costa.
Para Márcio Costa, foi necessário o
desenvolvimento de instrumentos econômicos para serem combinados com os
instrumentos de controle e comando para
as políticas ambientais, que são de interesse da sociedade: “imposto sobre nível de
poluição, que é uma forma de internalizar
no custo da produção o custo externo da
emissão de poluentes (tributação sobre
poluição); incentivos fiscais para reduzir
emissões e, financiamentos em condições especiais, um dos desafios de como
financiar atividades que se não vão trazer
um desenvolvimento sustentável vão
colocar uma cidade, um bairro, um país,
uma região, na trajetória da melhoria dos
indicadores socioambientais, na trajetória
do desenvolvimento sustentável”.
Promover o desenvolvimento sustentável e tornar as cidades brasileiras mais
sustentáveis é, segundo Marcio, “o desafio
do financiamento”. Marcio Macedo apresentou ainda, um quadro com as linhas de
financiamentos realizados pelo BNDES,
principalmente nas áreas de resíduos sólidos urbanos, transportes eficientes, energias renováveis, combate à desertificação, e
máquinas e equipamentos eficientes.
Segundo Márcio Macedo, os principais
pontos de dificuldade de financiamento
para o desenvolvimento sustentável estão
na falta de: “disponibilidade adicional de
recursos; um arcabouço regulatório bem
definido e aplicável; melhoria dos órgãos
ambientais; capacitação dos tomadores de

recursos; integração dos financiamentos
com políticas públicas, tributárias e tecnológicas, e novos instrumentos econômicos
e de controle. (...) Temos que pensar na
sociedade brasileira com alternativas e
intervenções de escala, que realmente mudem a produção e o consumo, se quisermos
falar seriamente da questão socioambiental. (...) Essa ousadia me parece urgente”,
destaca Márcio.
Desafios da Rio+20

agora é conectado. Quem estava aqui estava
falando também on-line, com universitários
na França, no Canadá, na Nova Zelândia,
com gente do movimento social africano;
foi um processo muito amplo”. Bessermann
completa: “E há uma terceira Rio+20, que é
a do momento histórico. O que vai sobrar
disso tudo, não apenas do documento, ou da
reunião das ONG’s. O documento é, talvez, o
menos importante nessa história, mas é a
Rio+20 que vai sobrar na história, na nossa
memória, como importante ou não, como
relevante ou não nas gigantescas transformações do porvir próximo, nos próximos
10 ou 20 anos”, afirma.
Para Bessermann, não foi surpreendente a constatação de que os chefes de
Estado reunidos no Riocentro não foram
capazes de produzir um documento que
refletisse a urgência necessária, e nem
gerar ação. “Os líderes do mundo hoje,
os presidentes, os chefes de Estado, não
conseguem se juntar, se organizar, gerar
um documento, se pronunciar e gerar
ação sobre assunto nenhum. Nem sobre
a crise econômica, nem sobre a Europa,
muito menos sobre o desenvolvimento
sustentável (...) O fato é que o mundo hoje
carece totalmente de governança global
e capacidade de iniciativa”, constata Bessermann.
Sérgio Bessermann acredita que a
situação seja grave e que os chamados
limites do planeta estão sendo afetados.
Em relação ao documento final “O Futuro
que Queremos”, Bessermann ressalta
“que não é ruim, tem coisas interessantes, até características hiper-radicais. O
documento diz que os investimentos e
a economia verde, todos têm que gerar
empregos e não ter ‘pegada’ ecológica.

No dia 26 de junho, dando prosseguimento ao Ciclo de Palestras, Sérgio
Bessermann, presidente da Câmara
Técnica de Desenvolvimento Sustentável
da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,
e Suzana Kahn Ribeiro, subsecretária de
Economia Verde da Secretaria de Estado
de Ambiente do Estado do Rio de Janeiro,
falaram sobre os desafios da Rio+20.
De acordo com Sérgio Bessermann,
a Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20,
realizada de 13 a 22 de junho de 2012,
na cidade do Rio de Janeiro, foi “diversa”:
“De fato existem muitas Rio+20. Há uma
Rio+20 Conferência das Nações Unidas,
dentro do Riocentro na Barra da Tijuca,
que produz um documento final. Há uma
outra Rio+20, que é o conjunto de eventos
e manifestações, mobilizações associadas
à Conferência da ONU, ocorrendo já há
meses atrás, mas que encontram seu auge
durante as duas semanas oficiais da conferência. Foram mais de três mil eventos
paralelos e muitos shows e manifestações
culturais, redações de crianças, congressos de jovens e as ciências se reunindo
(primeiro em Londres), em faculdades e
em outras oportunidades. Então
existe essa outra Rio+20 muito
maior. Se na Rio 92 (Conferência
das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento)
nós tivemos a ONU no Riocentro
e ONG’s no Parque do Flamengo,
dessa vez, refletindo a realidade
de um mundo que mudou muito,
a participação é muito mais variada, muito mais diversa e muito
mais representativa do mundo
contemporâneo (...) Num mundo
muito diferente, num mundo que Marcio Macedo da Costa e o conselheiro Antonio Carlos Flores de Morais
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Mas é um documento que não está à
altura do senso de urgência”.
Bessermann considera que a essência
da Rio 92 ficou anacrônica. “A ideia de que
um lado tem a natureza e do outro lado
tem a humanidade com seu crescimento
econômico, social e humano, e o que nós
temos que procurar é um jeito de harmonizar essas coisas ou precisamos assumir
nossas responsabilidades, e já que estamos
estragando o planeta, temos que salvá-lo,
tudo isso é bobagem. No tempo da natureza não temos capacidade nem de estragar,
nem de salvar”, afirma. Ainda sobre o documento, reafirmou: “não está à altura desse
sentimento de urgência. Nós temos 10 a 20
anos para não irmos aos piores cenários
de aquecimento global. É muito custo e
sofrimento sobre as populações pobres, e
alguns riscos para todos nós, e é isso que
o documento não esteve à altura. Fora isso,
é um bom instrumento de trabalho, do
ponto de vista prático”, concluiu.
Em seguida, Suzana Kahn Ribeiro,
subsecretária de Economia Verde da
Secretaria de Estado de Ambiente do
Estado do Rio de Janeiro ressaltou em sua
palestra o fortalecimento do poder local
durante a Rio+20.
Para Suzana, em relação ao documento final da Rio+20, a quantidade de países
envolvidos na conferência torna difícil
qualquer consenso. “Escrever qualquer
documento com quase duzentos paises
envolvidos é de uma heterogeneidade
única. Você tem que contemplar todos
para tentar atingir o consenso. O documento poderia ser um pouco melhor.
Poderia destacar algumas questões que,
simbolicamente, mostraria um pouco
mais de ambição. Mas, de qualquer maneira, não acho que a fragilidade de um
documento desse tipo possa servir como
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desculpa para a inação ou para postergar
as ações. Meu receio era que, diante de
um documento dessa forma, mais frágil,
muito abrangente, tangenciando apenas
algumas questões, os governos subnacionais se aproveitassem disso e também
não fizessem a sua parte. E também não se
acomodassem numa estratégia de culpar
um documento das Nações Unidas, que é
fraco etc...”.
Suzana Kahn lembrou que diversas
cidades e regiões afirmaram uma série
de compromissos. “No documento que
chamamos de Declaração do Rio de Janeiro, assinado por mais de 20 regiões
do mundo todo (vários estados brasileiros assinaram e outros já se mostraram
interessados), temos claramente uma
série de metas, não quantificadas, mas
cronológicas, começando já a partir do
ano que vem. Temos para o ano de 2013,
por exemplo, a questão de definição de
indicadores. Quais são realmente os indicadores que a gente pode e realmente
deve monitorar e incluir para caracterizar o que é o desenvolvimento. (...) Em
2014, no ano seguinte da seleção desses
indicadores, começaria a quantificação
e contabilização desses indicadores. No
ano de 2015, o acordado é que haja então
a composição do arcabouço institucional
e legal para que tudo possa acontecer. É
claro que não basta decisão meramente
política; você precisa ter instrumentos,
precisa ter leis, precisa saber o que se
poderá usar. Cada caso é um caso, cada
estado é um estado, para fazer com que
mude realmente sua trajetória e migre
para outro tipo de desenvolvimento”.
Para 2016, segundo Suzana, “haverá
o plano de ação de cada estado ou região, mostrando como migraremos para
essa nova economia. Esse tipo de ação
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subnacional só pode ser possível porque
começamos a ter espaço nessa agenda.
Creio que faz parte do papel dos governos
locais, seja municipal, seja província, empurrar a agenda no sentido que se quer.
Esses governos têm uma flexibilidade
muito maior, uma agilidade muito maior
e, claro, todas as peculiaridades locais
são muito mais bem tratadas pelo poder
local, porque uma das características da
chamada economia verde, que tem inúmeras definições, mas que, basicamente,
é o desenvolvimento considerando uma
menor pressão em cima dos recursos
naturais; é respeitar as peculiaridades de
cada região”, define.
Suzana Kahn crê que os governos locais e regionais já estão mais aptos a identificar o que é mais interessante para si. “Se
formos ver o sucesso que foi o C40 ( grupo
formado pelos prefeitos das principais metrópoles do mundo) no Forte de Copacabana, e da Cúpula das Regiões e Estados, no
Parque dos Atletas, não há como não achar
que a Rio+20 não foi um sucesso”. E revela
outro legado que ficou para o Rio: “houve
uma outra herança ou legado que vai ficar
para o Rio de Janeiro que é o Centro Mundial de Desenvolvimento Sustentável. Esse
centro vai buscar exatamente dar o follow
up do que foi discutido na Rio+20. É um
centro mundial, com verba inicial para o
funcionamento do PNUD, que é um órgão
da ONU. E o que se quer nesse novo centro
é exatamente a discussão sobre as futuras
metas de desenvolvimento sustentável;
é o pensamento mais estratégico a essa
migração para uma economia verde ou
para o desenvolvimento sustentável. E,
também, consolidar todas essas políticas
que você tem em vários lugares do mundo
e que muitas vezes você não tem como e
onde tratar”, conclui.

TCE/ES faz 55 anos

C

om mais de dois mil participantes, foi realizado no
dia 18 de julho, no auditório
do Centro de Convenções de
Vitória, o Seminário Transparência e
Controle, evento técnico comemorativo
dos 55 anos de criação do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
A Lei de Acesso à Informação e a Lei
de Improbidade Administrativa foram
alguns do temas abordados.
O evento contou com palestra
da ministra do STJ, Eliana Calmon
Alves, atual corregedora do Conselho
Nacional de Justiça, que defendeu a
participação do controle externo como
ferramenta de combate à corrupção.
A Lei de Acesso à Informação foi
abordada pelo consultor da Controladoria-Geral da União (CGU) e mestre
em Administração Pública e Governo,
Fabiano Angélico.
O promotor de Justiça do Espírito
Santo, Gustavo Senna Miranda, falou
sobre o Controle Externo e a Lei de
Improbidade Administrativa.
Estiveram presentes ao evento,
entre outras autoridades, o governador
do Espírito Santo, Renato Casagrande,
o presidente do Tribunal de Justiça,
Pedro Valls Feu Rosa, o presidente do
TCMRJ e vice-presidente da Atricon,
Thiers Montebello, e o vice-presidente

Ministra Eliana Calmon

Conselheiro Carlos Ranna na abertura do evento

do Instituto Rui Barbosa (IRB), Otávio
Lessa.
Para o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, não é possível
fortalecer a democracia sem controle,
sendo a transparência uma determinação de governo.“Transparência é
um de nossos objetivos; está no nosso
plano estratégico desde o inicio da
gestão, por entendermos que significa
segurança para a população, que acompanha os gastos públicos, e por tornar
a gestão mais democrática”, assegurou
Casagrande.
Em sua palestra, a ministra Eliana
Calmon apontou a corrupção como
um dos grandes males da democracia,
sendo “fenômeno generalizado,
exigindo uma reprovação social e
democrática. Para Eliana Calmon, “a
moderna democracia não dispensa os
órgãos de controle. Há internamente,
nas instituições governamentais, um
espírito de corpo, que tenta protegêlas de qualquer embate. Os controles
fora das instituições, mas fazendo
parte do Estado, são de importância
fundamental”, disse a ministra.
Fabiano Angélico, no início de
sua palestra sobre Lei de Acesso à
Informação, observou que “não basta

disponibilizar informação para ser
transparente”. Para Fabiano, transparência também é a capacidade de tirar
conclusões. Falando aos servidores e
gestores públicos presentes no evento,
afirmou que os documentos produzidos são de difícil entendimento, e que
é necessário que eles sejam traduzidos.
“A aproximação com a sociedade civil
fortalece a transparência”, alertou.
Na palestra de encerramento
do seminário, o promotor de
Ju st iça Gu st avo S en n a M ira n da
expôs a importância do controle
externo no combate à improbidade
administrativa.
Para o promotor, “a corrupção é
a face mais nefasta da improbidade”,
citando um ranking recente que
mede a percepção da corrupção na
sociedade. “O custo da corrupção no
Brasil equivale à cerca de 2% do PIB”,
informou Gustavo Miranda.
Dentro da programação do seminário, o conselheiro Carlos Ranna, presidente do TCE/ES, assinou termos de
cooperação técnica com o Instituto Rui
Barbosa (IRB), Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) e
o Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado (Crea-ES).
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Atricon comemora 20 anos

homenageando ex-presidentes e ministros

Antonio Joaquim fala aos participantes durante o jantar

A

história e o atual momento da
Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil
(Atricon) foram festejados em
solenidade realizada no dia 16 de agosto,
em Brasília. A comemoração foi motivada
pelo aniversário de 20 anos de fundação
da entidade, que ofereceu um jantar para
200 convidados no Centro de Convenções
do Naoum Plaza Hotel. O evento contou
com a expressiva presença de conselheiros
e auditores substitutos de conselheiros de
praticamente todos os estados brasileiros,
procuradores de contas, ministros do
Tribunal de Contas da União, autoridades
de diversas instituições e o presidente do
Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos
Ayres Britto.
A diretoria da Atricon entregou
homenagens de reconhecimento por
serviços prestados aos ex-presidentes e
conselheiros Frederico Augusto Bastos (in
memoriam), Flávio Régis Xavier de Moura
e Castro, Carlos Pinna de Assis, Victor
José Faccioni e Salomão Ribas Junior. O
presidente do TCE-MT, conselheiro José
Carlos Novelli, foi agraciado com a Medalha
do Mérito da Atricon “Ministro Miguel
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Seabra Fagundes”, pela contribuição
no desenvolvimento das atividades da
associação. E os ministros presidentes do
TCU e do STF, respectivamente, Benjamin
Zymler e Carlos Ayres Britto, receberam
placas de homenagens pelos relevantes
serviços prestados ao Brasil, especialmente
para o fortalecimento das atividades de
controle externo.
O presidente da Atricon, conselheiro
Antonio Joaquim, disse durante a solenidade
que a instituição vem vivenciando uma
nova fase em sua trajetória vitoriosa. Ele
lembrou que a associação foi criada para
defender as prerrogativas dos membros
efetivos e substitutos dos tribunais de
contas, mas desde o congresso realizado em
2011, em Belém (PA), também está voltada
para os interesses dos tribunais de contas
e focada no fortalecimento das atividades
de controle externo. “O congresso de Belém
formalizou uma atuação já evidenciada
nas últimas gestões, notadamente sob a
presidência do conselheiro Salomão Ribas”,
observou o presidente.
O conselheiro Antonio Joaquim
destacou a ação da diretoria em busca da
retomada da tramitação da PEC 28/2007
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na Câmara dos Deputados. A proposta de
emenda constitucional objetiva à criação
do Conselho Nacional dos Tribunais de
Contas, o CNTC, instituição estatal similar
aos Conselhos Nacional de Justiça (CNJ) e
Nacional do Ministério Público (CNMP).
Para o presidente, o CNTC vai consolidar
o sistema nacional de controle externo,
uniformizando a atuação dos tribunais
de contas, atuando como instância
correicional e, principalmente, sendo o
órgão central de planejamento estratégico
do controle externo brasileiro.
Falando pelos ex-presidentes, o
conselheiro Salomão Ribas destacou
a trajetória da Atricon, as lutas iniciais
lideradas por Frederico Augusto Bastos
e Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, a
consolidação da entidade sob a liderança
de Carlos Pinna de Assis e Victor José
Faccioni e a atuação das duas últimas
gestões. Ribas elogiou a liderança do
conselheiro Antonio Joaquim, observando
sua determinação em cumprir o que ficou
estabelecido no congresso de Belém,
com foco no Conselho Nacional dos
Tribunais de Contas e na elaboração de
uma minuta de lei processual nacional

para julgamento de processos de contas.
O ex-presidente também fez questão de
destacar a atuação dos ministros Benjamin
Zymler, na liderança do TCU, e Carlos Ayres
Britto, pela brilhante gestão na Presidência
do Supremo Tribunal Federal e pela
serenidade e habilidade demonstradas ao
presidir julgamentos de processos como
do Caso do Mensalão.
O ex-presidente Carlos Pinna de
Assis também historiou a trajetória da
Atricon, relembrando os momentos de
criação, a perseverança de Frederico
Bastos e Flávio Régis e elogiou os demais
ex-presidentes que, a exemplo deles,
lutaram pela manutenção de uma entidade
que sobrevive da contribuição dos seus
associados, porém trabalha na defesa
das prerrogativas de todos os membros
dos tribunais de contas. Convidado pela
diretoria para homenagear Benjamin
Zymler e Ayres Britto, o ex-presidente
da Atricon registrou como “brilhante” a
atuação dos dois presidentes das Cortes
Federais, afirmando que ambos ocupam
espaço no panteão das figuras brasileiras
e que merecem singular reverência.
O presidente do TCU, ministro
Benjamin Zymler, fez questão de destacar
o trabalho da atual diretoria da Associação
dos Membros de Tribunais de Contas,
salientando a liderança e o dinamismo

Antonio Joaquim e Thiers Montebello ao lado dos homenageados Carlos Ayres Britto e Benjamin Zymler

do presidente Antonio Joaquim. Também
ressaltou a parceria que vem sendo
frutificada entre a Atricon e o Tribunal de
Contas da União. Nesse sentido, Zymler
festejou a realização, na mesma semana
da comemoração do aniversário, também
em Brasília, do Encontro Nacional sobre
Atividades de Inteligência de Controle
Externo. “Estamos realizando um evento
com mais de 160 inscritos, tratando
de um assunto de suma importância”,
observou o ministro. Realizado nos
dias 15, 16 e 17 de agosto, no auditório
do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), o evento também teve o Instituto
Rui Barbosa (IRB) em sua organização,
e contou com a participação da Agência

Brasileira de Informações (Abin).
O presidente do Supremo Tribunal
Federal, Carlos Ayres Britto, revelou sua
satisfação com a homenagem oferecida pela
diretoria da Atricon. Confessou que tinha
certa dificuldade para receber honrarias,
mas confessou ter ficado sensibilizado
com a placa de reconhecimento. Carlos
Ayres Britto foi procurador de contas do
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe,
no período de 1978 a 1990. O ministro
elogiou a atuação do presidente da Atricon,
conselheiro Antonio Joaquim, e disse
que a entidade está no caminho certo ao
devotar sua atuação ao fortalecimento das
atividades de controle externo.
(DivulgaçãoAtricon)

Salomão Ribas, Antonio Joaquim, Carlos Ayres Britto, Benjamin Zymler e Thiers Montebello, vice-presidente da Atricon, assistem a apresentação de Carlos Pinna
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Homenagem ao primeiro-ministro de
Portugal

A

Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro,
a mais antiga do mundo, completando este ano 101 anos de
atividades, homenageou o primeiro-ministro de Portugal,
Pedro Passos Coelho, com um jantar, no dia 21de junho, no
Hotel Pestana Rio Atlântica. O primeiro-ministro português veio ao
Rio de Janeiro para participar da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20.
O evento contou com a participação de cerca de 200 empresários
brasileiros e portugueses. Entre outros estrangeiros, estiveram presentes,
o presidente da Câmara, Paulo Elísio de Souza; o ministro de Estado e
dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Portas; a ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, Assunção
Cristas; o embaixador de Portugal no Brasil, Francisco Ribeiro Telles, o
cônsul-geral de Portugal no Rio, Nuno Bello; o presidente da Agência para
o Investimento e Comércio Externo de Portugal, Pedro Reis; e o deputado
Pedro Passos Coelho recebe placa comemorativa
da Assembleia Nacional de Portugal, Carlos Páscoa.
Elísio de Souza
Entre as autoridades brasileiras destacaram-se o desembargador
Luiz Felipe Francisco, a secretária municipal de Defesa do Consumidor,
Solange Amaral, o secretário de Relações Internacionais do Estado do
Rio de Janeiro, Pedro Spadale, e o presidente do Tribunal de Contas do
Município do Rio de Janeiro, Thiers Montebello.
Em seu discurso, o presidente da Câmara, Paulo Elísio de Souza,
afirmou que a recuperação da economia carioca e os grandes eventos
a serem sediados no Rio garantem a certeza de sucesso para quem
pretende investir na cidade. Sobre Portugal, Paulo Elísio disse que o país
mostra sinais de equilíbrio, e que, assim como o Rio, é atualmente o lugar
mais apropriado para investimentos. “ Este é o momento das empresas
brasileiras e portuguesas trabalharem lado a lado nos dois países para
que os laços históricos que unem os dois povos estejam presentes nas
suas atividades econômicas”, ressaltou Paulo Elísio.
O presidente da Câmara disse ainda que a instituição trabalha
Thiers Montebello com o ministro Pedro Passos
prestando informações sobre a realização de negócios nos dois países,
visando a aproximação de empresas que tenham interesses em comum.
O primeiro-ministro de Portugal, Pedro Passos
Coelho, disse, em seu discurso, que os investimentos
brasileiros são “muito bem-vindos” no processo de
privatizações em andamento no país. Passos Coelho
defendeu a “aliança para o desenvolvimento sustentável” com o governo brasileiro e demais países de
língua portuguesa, como oportunidade estratégica de
inserção política e econômica no mercado mundial.“A
língua portuguesa é um ativo estratégico. Somos uma
potência global”, afirmou.
Antes do jantar, Paulo Elísio e a historiadora e
autora Renata Santos, entregaram ao primeiro-ministro
um exemplar do livro A outra Margem do Atlântico – A
Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio
de Janeiro e as relações comerciais luso-brasileiras –
Saudação ao primeiro-ministro
1911-2011.
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das mãos de Paulo

Murta Ribeiro toma posse
no Rotary Club do Rio de Janeiro

Mesa de abertura

T

omou posse, durante reunião
plenária realizada no dia 4
de julho, o Conselho Diretor
do Rotary Club do Rio de
Janeiro para o biênio 2012-2013. O
presidente Eduardo Costa Garcia abriu
a última reunião plenária do período
rotário 2011/2012 convidando a todos
a saudarem a Bandeira Brasileira, ao
som dos acordes do Hino Nacional
Brasileiro.
Após a apresentação da mesa e
da extensão da mesa presidencial, o
presidente Eduardo Costa homenageou
s e u C o n s e l h o D i re to r e o u t ro s
companheiros com o Troféu Rotary Club
do Rio de Janeiro.
Ao final do discurso de despedida,

Eduardo Garcia colocou na lapela do
presidente José Carlos Schmidt Murta
Ribeiro o distintivo em ouro usado
pelo primeiro presidente da unidade
rotária, transmitindo, assim, o cargo
de presidente do Rotary Club do Rio de
Janeiro, fazendo soar, em seguida, o sino
pela última vez na atual gestão.
O presidente José Carlos Schmidt
Murta Ribeiro entregou ao presidente
Eduardo Costa Garcia o distintivo
Past President e a miniatura do sino,
como recordação da sua presidência.
Prosseguindo, convidou os membros
do novo Conselho Diretor, declarando
o Conselho empossado, após breve
pronunciamento.
Ao término da reunião, o presidente

José Carlos Schmidt Murta Ribeiro
agradeceu a presença de todos,
solicitando uma saudação ao Pavilhão
Nacional, ao som da primeira estrofe do
hino à Bandeira.
Estiveram presentes ao evento Carol
Murta Ribeiro; Thiers Vianna Montebello,
presidente do TCMRJ, Alice Cavaliere
Lorentz, governadora do Distrito 4570;
Juarez Machado Garcia; Antonio Wadih
Haddad, presidente do Rotary Club
de São Paulo; Claudia Martins Vieira
Costa Garcia; desembargador Manoel
Alberto Rabêlo dos Santos, presidente
do TJ/RJ; desembargadora Maria Helena
Cisne, presidente do TRF da 2ª Região;
Wanderley Chieza, governador do
Distrito 4570 – 2011/2012.

A pesquisa, realizada em formulário de papel, priorizando o anonimato,
contou com 41 questões, sendo 36
sobre temas relevantes referentes ao
clima e cinco para permitir análises
por perfil de segmentação (sexo,
escolaridade, unidade de trabalho,
vínculo profissional e tempo de serviço no TCMRJ), e atingiu um número
bastante representativo do público
alvo total: 361 participações em um
total de 669, que representa 54% dos

servidores.
No que se refere à imagem externa
do tribunal, a pesquisa demonstrou
que os servidores “vestem a camisa do
órgão”, pois diante da questão “Como
você se sente quando alguém faz
uma crítica negativa ao TCMRJ”, 84%
disseram se sentir “incomodados” e
“muito incomodados”. E, indagados
se trocariam de emprego pelo mesmo
salário, 75% disse que “não” ou “provavelmente não”.

Pesquisa identifica clima favorável no TCMRJ

M

ais de 80% dos servidores
se sentem felizes em
t ra b a l h a r n o TCM RJ,
têm um relacionamento
positivo com seus colegas e líderes e
se sentem motivados em desempenhar
suas atividades.
Esses são alguns dos resultados
da pesquisa de clima organizacional
realizada no final do ano passado
pelo Programa de Modernização do
Tribunal.
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TCMRJ recebe candidatos à
Prefeitura do Rio

O

prefeito do Rio e candidato à reeleição, Eduardo
Paes, esteve no Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, no dia 24 de agosto, para
participar de painel, realizado por iniciativa da
presidência do TCMRJ, para os candidatos a Prefeito do Rio
de Janeiro nas eleições de 2012.
Como feito em 2008, todos os postulantes à prefeitura
foram convidados para apresentações, organizadas
pela Secretaria-Geral de Controle Externo, sobre o
entendimento do TCMRJ acerca dos principais aspectos
orçamentários, financeiros, patrimoniais e operacionais
inerentes ao Município do Rio de Janeiro.
A dinâmica e o conteúdo das apresentações são
rigorosamente os mesmos para todos os candidatos,
de acordo com condição imposta pela presidência do
TCMRJ, mantendo o caráter absolutamente imparcial da
proposta.
As apresentações do painel são precedidas de uma
explanação geral e, a seguir, de acordo com a especialização
de cada Inspetoria/Coordenadoria, os temas abordados
são: Aspectos Orçamentários, Financeiros e Patrimoniais
do exercício de 2011 e 2012 e previsões da LDO de 2013
(CAD); Obras e Urbanismo (2ª IGE); Educação e Assistência
Social (3ª IGE); Saúde e Esporte (4ª IGE); Meio Ambiente
e Transporte (6ª IGE).
Cada uma das IGEs/CAD, em sua apresentação, destaca
as questões operacionais observadas nas inspeções,
auditorias e visitas técnicas realizadas nos últimos anos.
Após cada palestra, a presidência do TCMRJ oferece,
a cada candidato, um CD com os dados apresentados.

Foto: Alexandre Freitas

Thiers Montebello recebe Eduardo Paes

Uma das novidades apresentadas este ano foi o sistema de Georreferenciamento, que permite, através dos registros do Sistema de
Controle de Obras Públicas (SICOM), visualizar, pelo Google Earth, a
localização das obras e serviços de engenharia, segundo o tipo (construção, manutenção e projeto); a fase (em andamento, suspensas e
encerrada), e agrupamentos (esgotamento sanitário, urbanização de
favelas, unidades de saúde e escolar).
Na área da educação, o programa permite ter uma visão completa
de todas as escolas municipais de 2º segmento (6º ao 9º ano) que
foram inspecionadas pelo TCMRJ, por exercício. O sistema facilita a
visualização das escolas, agrupadas pelas condições estruturais da
quadra, da cozinha, de escolas com carência de tempos sem aula, pelo
tipo de merenda servida, entre outros aspectos.

Servidor da Diretoria de Publicações
se aposenta

A

pós 33 anos
de serviço no
TCMRJ, sendo os
14 últimos anos
na Diretoria de Publicações, o servidor Ivan Gorito
Maurity se aposentou. Ivan,
que estava no Tribunal de
Contas desde a sua fundação, em 1980, recebeu das
mãos do presidente Thiers
Montebello uma medalha
de reconhecimento pela
dedicação ao órgão.
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Sérgio Aranha, chefe de gabinete da Presidência, Thiers Montebello e Sergio Tadeu Sampaio Lopes, assessor
especial, com o homenageado e equipe da DIP

Agosto 2012 - n. 51

Revista TCMRJ

MP de Sergipe em nova sede

N

Foto: Mirailton Oliveira

o dia 24 de agosto foi
inaugurada a nova sede no
Ministério Público do Estado de Sergipe, localizada
no Centro Administrativo Augusto
Franco. A nova sede reunirá, além
das procuradorias e promotorias de
Justiça, toda a parte administrativa
do MP. A inauguração contou com as
presenças do governador do Estado
de Sergipe, Marcelo Déda, e do presidente do Supremo Tribunal Federal,
Carlos Ayres Britto. Estiveram também
presentes ao evento a secretária da
Inclusão Social e primeira-dama do
Estado, Eliane Aquino; o presidente
do TCMRJ, conselheiro Thiers Montebello; o vice-presidente do Conselho
Nacional de Procuradores-Gerais do
Ministério Público dos Estados e da
União (CNPG), Eduardo Tavares, e o
procurador de Justiça e membro do
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Alessandro Tramujas
Assad, entre outras autoridades.

O governador Marcelo Déda avaliou
que a inauguração da nova sede dará
ao Ministério Público de Sergipe
instalações para que ele possa cumprir
dignamente as elevadas funções que a
Constituição lhe confiou. “De todas as
instituições republicanas, o Ministério
Público era a que mais precisava de
adequação nas suas instalações”,
afirmou o governador.
Na ocasião, o governador foi homenageado com a outorga do Colar do
Mérito Tobias Barreto que, instituído
em 1989, distingue personalidades
ou instituições que, por seus méritos
e suas ações, tenham se destacado
no Estado ou nacionalmente, contribuindo para o aperfeiçoamento e engrandecimento do Ministério Público
Sergipano.
O presidente do Supremo Tribunal
Federal, ministro Carlos Ayres Brito,
que já foi procurador-geral de Justiça
do órgão ministerial, enalteceu a
importância da obra. “Os membros e

servidores do Ministério Público estão,
agora, alojados adequadamente. Isso
facilita e racionaliza o trabalho. A nova
sede está de acordo com a importância
da função institucional do MP”, disse
o ministro.
O procurador-geral de Justiça,
Orlando Rochadel Moreira, emocionouse ao cortar simbolicamente a fita
inaugural do Edifício Governador Luiz
Garcia. “Realizamos hoje um sonho
almejado por várias gerações de
membros que serviram ao Ministério
Público. Com a inauguração da nossa
nova sede ganham a população e a
sociedade sergipana, que terão um
atendimento confortável e eficiente”,
exaltou o procurador-geral.
A solenidade foi abrilhantada pela
música do Coral “Vozes da Cidadania”,
composto por servidores do Ministério
Público e que, acompanhado pela
Orquestra de Câmara, executou
canções que agradaram a todos os
presentes.

Governador Déda recebe o Colar do Mérito Tobias Barreto
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Fotos: Alexandre Freitas

REGISTRO

Luz na Cidade

Câmara Municipal

Q

uinze monumentos e
pontos turísticos do
Centro Histórico do Rio
ganharam iluminação
especial no período de 18 a 23 de
junho. Presente em 67 países, o
“Festival Luz na Cidade” chegou ao
Brasil pela primeira vez, iluminando
pontos entre a Praça Tiradentes e a
Lapa, transformando fachadas de
monumentos e prédios em arte.
A Câmara Municipal foi um
dos primeiros prédios a receber a
iluminação. A Casa foi iluminada com
seis luzes intercaladas, sugerindo um
relógio cromático. Também foram
iluminados o Museu Nacional de
Belas Artes, a Escola de Música da
UFRJ, o Passeio Público e os Arcos
da Lapa.
Nos Arcos, a surpresa em forma
de iluminação ficou por conta de
um show projeção mapeada, na
qual luz e sons mostraram cenas
representando a chegada da luz
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à área rural, a evolução da indústria, a
energia proporcionando o conforto nos
lares, a evolução dos transportes e a
contribuição para a cultura e o esporte.

Arcos da Lapa

Revista TCMRJ

No circuito, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Conservação, Rio Luz e
Eletrobrás, foram utilizadas lâmpadas com
potência e consumo energético limitados.

Visitas ao TCMRJ
Maio.2012
Fotos: Alexandre Freitas e Bráulio Ferraz

Dia 24 – Sérgio Aranha, chefe de gabinete da Presidência do TCMRJ, conselheiros Nestor Rocha e Thiers Montebello,
Marta Varela Silva, inspetora-geral da 6ª IGE, o professor e procurador regional da República Paulo de Bessa Antunes,
Maria Bethânia Villela, responsável pelo Centro Cultural do TCMRJ e a juíza de Direito Cristiane Buosi

Dia 24 – Gustavo Faro, Thiers
Montebello, senador Lauro
Antonio, Lauro Filho e Luiz
Antonio Fernandez

Junho.2012

Dia 13 - Desembargador José Carlos Schmidt Murta Ribeiro

Dia 18 – José Renato Torres Nascimento,
Thiers Montebello e o tenente-coronel da FAB
Wilton da Cruz Barros
Revista
RevistaTCMRJ
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- Agosto2012
2012
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Dia 18 – Coronel Sérgio Simões, Secretário de Estado de Defesa Civil, Thiers Montebello, tenente-coronel Sarmento,
conselheiro José de Moraes, vice-presidente do TCMRJ, e José Renato Torres Nascimento, assessor-chefe da Assessoria
de Segurança Institucional do TCMRJ

Dia 18 – Thiers Montebello, conselheiros José de Moraes, Joaquim Kennedy Nogueira Barros, presidente do TCE/PI
e Jaylson Fabianh Lopes, do TCE/PI, e Marco Antonio Scovino, secretário-geral de Controle Externo do TCMRJ

Julho.2012
Foto: Sergio Tadeu Sampaio Lopes

Dia 11 - Deputado
Marcelo Freixo e o
vereador Paulo Pinheiro

Dia 11 - Jorge Dodaro
subprocurador-geral do
M. P. Militar
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Dia 12 - Procurador
de Justiça Márcio
Mothé e a delegada
Monique Vidal

Dia 17 - Sérgio Seabra Varella, Juiz da 12ª Vara de
Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro

Dia 24 - Antonio de Oliveira Tavares Paes, advogado
Dia 31 - Rodolfo Rizzo
e seu filho Pedro Rizzo,
entre Thiers Montebello e
Sergio Aranha

Agosto.2012
Dia 30 –
Marco Antonio
Scovino e Thiers
Montebello com
Marco Aurélio
Santos Cardoso,
Secretário de
Fazenda
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Programa da 3ª IGE serve de modelo
para outros tribunais de contas

A

s Secretarias Municipais de
Educação e de Cultura, bem
como a Fundação Planetário e a
Riofilme, são alguns dos atuais
órgãos e entidades sob a jurisdição da 3ª
Inspetoria Geral de Controle Externo do
TCMRJ – 3ª IGE, definidos na Resolução
nº 674, de dezembro de 2010. Marcus
Vinícius Pinto da Silva, que assumiu há
apenas três meses (1º de maio) o cargo
de inspetor-geral da 3ª IGE, fala das tarefas atribuídas à sua equipe. “A 3ª IGE,
composta por 25 servidores, realiza por
ano, em média, análise de 3.600 processos,
oito inspeções ordinárias, duas auditorias
operacionais, 300 visitas técnicas, bem
como verificações in loco e inspeções
extraordinárias, todos relativos à área de
sua atuação”.
Entre as atividades desenvolvidas
pela 3ª IGE, Marcus destaca o Programa
de Visita às Escolas da Rede Municipal de
Ensino que, por seus excelentes resultados,
foi adotado peloTribunal de Contas do
Tocantins e por outros tribunais brasileiros. “O programa tem como principal
objetivo a análise de forma direta e
constante das escolas públicas municipais,
propiciando ações imediatas por parte dos
gestores envolvidos, solucionando com
rapidez as impropriedades detectadas
pelos servidores do TCMRJ e mantendo a
Secretaria Municipal de Educação – SME
ciente dos problemas em suas unidades
escolares. O programa permite ainda a
visão geral de cada Coordenadoria – CRE
(são 10 Coordenadorias Regionais de
Educação na rede municipal), sinalizando,
então, aquela que apresenta maior número
de problemas”.
O inspetor-geral Marcus Vinicius
apontou, também, como exemplo de
atividade da 3ª IGE, a auditoria operacional
realizada no Programa de Acolhimento de
Adultos e Famílias, desenvolvido pela
Secretaria Municipal de Assistência Social
–SMAS, em 2011. “A duração deste trabalho
foi de três meses e, para realizá-lo, foram
obtidos dados junto à jurisdicionada em
questão. Tal auditoria procurou verificar de
que forma e em que percentual o referido
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Equipe da 3ª IGE

acolhimento possibilita aos adultos e às famílias saírem do estado de vulnerabilidade
social em que se encontram e serem, efetivamente, inseridos na sociedade”.
Marcus Vinicius, integrante da equipe da 3ª IGE desde 1986, afirma ser oportuno
“ressaltar que a qualidade dos trabalhos desenvolvidos pela 3ª Inspetoria é consequência
do esforço e da capacidade de cada servidor que está lotado ou que já tenha passado por
esta IGE”. “Aproveitando a oportunidade, tenho de prestar a justa homenagem a duas
pessoas muito importantes para a 3ª IGE: Fernanda Rodrigues, primeira Inspetora-Geral,
que participou da criação e estruturação da Inspetoria, e Elizabeth Arraes, Inspetora-Geral
de 1991 a 2012, na modernidade e consolidação de nossa inspetoria”.

Servidores da 3ª IGE
Rosane Vieira Brasil

Ana Maria Rodrigues Teixeira Dias

Francisco Andre Balieiro Anas-

Marcus Vinicius Pinto da Silva

Marcelo Muniz Freire

Danielle Chiaretti dos Santos

Marcia de Jesus Oliveira
Gil Ristow Branco

Katia Vieira de Menezes Abreu
Roberto Antonio da Rosa

Alcidio dos Santos Morgado

Regina Maria M Magno da Silva
Cássio das Neves Monteiro
Luis Cláudio Darzé Santos

Paulo Domingos Altomare
Marcos Gomide da Silva

Marcelo Moura de Araujo

Andre Luiz Saldanha Moreira
Paulo Roberto Sessa

Gustavo Henrique de Moura
Marcelo Merenda Pereira

Magna Regina Regis de Andrada

tacio da Costa

Daniel Araujo Ribeiro

Carlos André da Silva Rocha
Daniel Rial Amorim

Bruno Mendes de Mello

Bruno Volaro Caminha Xavier
Filipe Bessa de Almeida

André Bastos do Amaral

Órgãos e entidades sob jurisdição da 3ª IGE
Secretaria Municipal de Educação – SME;

Empresa Municipal de Multimeios _ Multirio;

Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS;
Secretaria Municipal de Cultura – SMC;

Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – Planetário;
Empresa Distribuidora de Filmes S/A – Riofilme;

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – SMPD;

Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida – SESQV.
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A coisa julgada no
processo penal brasileiro
como instrumento de
garantia
Autor: Paulo Rangel
Editora Atlas
“O caso julgado material é assim
uma garantia fundamental do indivíduo
não só absolvido, mas ainda aquele que
já foi condenado de não ser, novamente,
processado pelo mesmo fato, ou por um
pedaço originário do fato”.1

O

tema abordado pelo preclaro Autor em seu mais
recente estudo – coisa
julgada penal – vem se
inserir em espaço deixado pela vasta literatura penal pátria. Como o
próprio afirma, a obra é ousada. Pelo
fato de ser fruto de sua tese de pós-doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, seus
ensinamentos profundos fazem crer
que é assim mesmo que devia ser.
O didatismo perpassa todo livro
e coloca ao alcance do leitor a compreensão de um tema que sempre
foi tormentoso para os estudiosos e
aplicadores do Direito Penal. Como
deixa bem claro desde o início, não
é possível mais compreender o tema
partindo do estudo em conjunto da
coisa julgada no processo penal e no
processo civil como se fosse um só
fenômeno. Por isso, adverte: “No processo penal, o caso julgado irá recair
sobre o fato real ocorrido no mundo

1. Página 167.
2. Página 160.
3. Páginas 165 e 166.
4. Página 194.

Luiz Antonio de Freitas Junior
Assessor jurídico-chefe do TCMRJ

dos homens (fato principal). Não se
trata de declaração da sentença sobre
uma qualificação jurídica do fato, pois
se assim fosse poderia o Estado acusar, novamente, o indivíduo já julgado,
dando outro nome àquele fato que já
foi objeto de julgamento”.2
O apuro técnico associado à fluidez do texto faz com que sua leitura
seja um convite constante à reflexão
e um aprendizado inestimável. O
autor descortina conceitos sobre os
fundamentos de sua tese com inigualável maestria. Neste sentido, define
e distingue a coisa julgada formal e
material penal: a primeira “opera dentro do processo e refere-se às partes
que não podem mais, naquela relação
jurídico-processual discutir a matéria
objeto do decisum. É a imutabilidade
da sentença como ato processual que
já não é mais recorrível”; a derradeira
“opera fora do processo para todas as
pessoas. É o comando que emerge da
sentença, tornando-a imutável, mas
no processo penal em relação ao fato
da vida, o fato do mundo”.3
Como corolário lógico, avança
o autor sobre os limites subjetivos
e objetivos do caso julgado, isto é,
quem está submetido ao comando da
decisão judicial e o quê (fato) foi efetivamente julgado, respectivamente.

Acerca deste último (fato principal),
assim disciplina: “Deve-se entender
como fato principal o fato naturalístico, o fato da vida ocorrido no mundo
dos homens que, recortado, bem ou
mal, pelo Ministério Público, em sua
pretensão acusatória, deve ser descrito na denúncia com todas as suas
elementares e demais circunstâncias,
inclusive, com as agravantes genéricas
porque integram o mundo da vida”.4
Após estabelecer as premissas
ou fundamentos de sua tese, o Autor
incita e conduz o leitor a refletir sobre
árduas questões relacionadas ao tema,
em especial: o caso julgado e ação de
revisão criminal sob os mais variados
fundamentos, caso julgado e a decisão
de arquivamento do inquérito policial,
caso julgado e decisão de pronúncia,
caso julgado e reincidência etc.
Uma simples passada d’olhos já
é suficiente para percebermos que a
obra que ora se comenta será marco
e referência sobre o tema.
Apesar de dispensar apresentações, Dr. Paulo Rangel, doutrinador
festejado, é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
professor adjunto de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da
UERJ e, por fim, doutor em Direito pela
Universidade Federal do Paraná.
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LIVROS

Fotogrametria Digital

Autores: Luiz Carlos Teixeira
Coelho Filho e Jorge Nunes Brito
Editora UERJ

F

ruto da dedicação do engenheiro da 6ª Inspetoria-Geral
de Controle Externo, Luiz
Carlos Teixeira Coelho Filho,
mestre em Informática pela UFAM e
doutorando em Planejamento Urbano
e Regional pela UFRJ, em coautoria
com o professor associado da UERJ,
Jorge Nunes Brito, o livro Fotogrametria Digital nos oferta um material
didático de alta qualidade e de fácil
compreensão para o aprendizado da
Fotogrametria.
Dividido em dez capítulos, o livro
aborda, de maneira didática e acessível
para leigos, o conceito de fotogrametria
digital, seu histórico e seus objetivos.
São também explanados os princípios
básicos desta ciência, referentes à
aquisição de imagens, técnicas de processamento das mesmas e geração de
produtos para mapeamentos temáticos
e sistemáticos, como Modelos Numéricos de Elevações, Bases de Dados Cartográficos Digitais e Ortoimagens.

Brilhante obra derivada e aprofundada de uma compilação de notas de
aula do Instituto Militar de Engenharia (IME) e inserida no contexto do
projeto de produção de uma Estação
Fotogramétrica Digital Educacional
Livre – e-foto, o livro Fotogrametria
Digital pode ser considerado bibliografia obrigatória para os cursos
de graduação e pós-graduação dos
diversos cursos ligados à utilização
de geotecnologias, como a Engenharia Cartográfica, Engenharia de
Agrimensura, Engenharia Florestal,
Engenharia Agronômica, Geografia e
Geologia; decisões e entendimentos
consagrados pelo Tribunal de Contas
da União, cuja importância para o
tema é inquestionável, além de farta
jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça,
revelando assim seu sentido prático
e atual.
Registre-se o cuidado do autor com
a constante atualização legislativa da

Leonardo Fornelos
Engenheiro do TCMRJ

obra, incursionando inclusive pelo
recente e badalado Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC).
De mesmo modo, a obra contempla
ainda temas especiais e árduos, tais
como as parcerias público-privadas,
concessão de serviço público, convênios, contratos de gestão, participação
de cooperativas em certames licitatórios e função regulatória, sem, no
entanto, perder seu caráter didático
e funcional.
Dr. Rafael Oliveira, como apregoam seus alunos – entre os quais me
incluo –, nos oferece obra de grande
valia e utilidade prática, seja para
preparação para concurso público
seja para as atividades relacionadas
à Administração Pública. O amadurecimento jurídico alcançado no livro,
por certo, é fruto dos anos dedicados
pelo autor à Procuradoria-Geral do
Município do Rio de Janeiro, que tem
seu nome agigantado com sua presença em seus quadros.

Já está disponível para consulta online a Biblioteca Digital Fórum, adquirida por
indicação da Biblioteca do TCMRJ, pela abrangência e qualidade de seu conteúdo.
Nela podem ser encontrados e pesquisados por autor, título ou assunto, artigos
doutrinários, jurisprudência, legislação, e orientações práticas nos temas: direito
administrativo, contratação e gestão pública, direito urbano e ambiental, direito
municipal, direito constitucional e outros tópicos do direito público. Há ainda
um informativo diário, elaborado pelo professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes,
conceituado doutrinador, com as últimas novidades dos diários oficiais, sobre o
TCU, gestão pública, tecnologia da informação, meio ambiente, Ministério Público e ainda um clipping com as
principais manchetes dos jornais, tudo sob o enfoque da atividade dos tribunais de contas.
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C A R TA S

Cumprimentando-o cordialmente, agradeço a Vossa
Excelência a gentileza de disponibilizar ao meu gabinete um
exemplar do TCMRJ, nº 50, Maio 2012, Ano XXIX, Controle e
Fiscalização das Obras Públicas.
Eduardo Braga
Senador
Agradeço o envio da revista do vosso
Tribunal que fez o favor de me enviar.
Com os melhores cumprimentos.
José Manuel Monteiro da Silva
Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas de Portugal

Com cordiais cumprimentos a Vossa
Excelência, acuso o recebimento do
exemplar da Revista do Tribunal de
Contas do Município do Rio de Janeiro.
Agradeço a gentileza do envio.
Henrique Nelson Calandra
Presidente da Associação dos
Magistrados Brasileiros

Dirijo-me a V.Exª para agradecer o
envio de exemplar do nº 50 da Revista
TCMRJ e parabenizo-o pela qualidade do
trabalho realizado.
A publicidade dos atos da
administração pública, fundamental
para o efetivo exercício da democracia,
tornou-se ainda mais imperiosa na
vigência da Lei de Acesso à Informação.
É, portanto, louvável a iniciativa do
Tribunal de Contas do Município do
Rio de Janeiro de divulgar suas ações
e discutir temas atuais de interesse da
sociedade nessa criteriosa publicação.
Dinis Pinheiro
Deputado Estadual
Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais

Cumprimentando Vossa Excelência,
venho por meio deste, acusar o
recebimento de um exemplar da Revista
TCMRJ, nº 50, Maio 2012, Ano XXIX
desse Egrégio Tribunal, verdadeira

fonte de pesquisa e aprimoramento
que certamente será bastante útil aos
Membros deste Ministério Público de
Contas, na formação de suas convicções
e no regular desenvolvimento de suas
atividades.
Ricardo Schneider Rodrigues
Procurador-geral do Ministério Público de
Contas do Estado de Alagoas

Recebi sua correspondência encaminhando a Revista TCMRJ.
Agradeço o envio da remessa e
aproveito a oportunidade para enviar
meus cumprimentos a V.Sª desejando
sucesso às suas atividades à frente do
Tribunal.
Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira
Presidente da Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro

Por solicitação do senhor Senador,
professor Cristovam Buarque, cumpreme acusar o recebimento do envio da
Revista TCMRJ, nº 50, Maio de 2012,
e aproveitarmos a oportunidade para
parabenizá-lo pela iniciativa de propagar
o referido exemplar.
Kátia Rocha Batista
Assistente parlamentar do Gabinete do
Senador Cristovam Buarque

Grato pelo exemplar de mais uma
edição do TCMRJ, nº 50, de maio
de 2012, que já na capa, além de
bela paisagem do Rio de Janeiro
que sempre nos encanta, traz dois
títulos cujos textos tanto valorizam
a Revista com “MODERNIZAÇÃO

D O S T R I B U NA I S D E CO N TAS ” e
“CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE
OBRAS PÚBLICAS”.
Victor José Faccioni
Conselheiro aposentado do Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande do Sul

Serve o presente para acusar o
recebimento da Revista TCMRJ nº 50
- Maio 2012, agradecendo a Vossa
Excelência o seu envio.
Aproveito a oportunidade para
manifestar meus elogios ao conteúdo
das matérias publicadas.
Orlando Moreira Nunes
Delegado de Polícia Federal
Chefe da RR / INTERPOL / RJ

Agradeço o envio da Revista TCMRJ,
nº 50, que informa sobre o processo de
modernização dos tribunais de contas e
especialmente a atuação do TCMRJ na
análise dos editais de concorrência de
obras públicas.
Antônio Ivo de Carvalho
Diretor da Fundação Oswaldo Cruz

Em cordial visita, agradeço-lhe pelo
exemplar da REVISTA nº 50, Ano XXIX,
Maio de 2012, desse Tribunal de Contas
do Município do Rio de Janeiro, trabalho
de qualidade e que demonstra muito bem
o comprometimento do TCMRJ no auxílio
ao Poder Legislativo e no julgamento das
contas dos administradores e demais
responsáveis do município.
Ivan Gamaliel Pinto

Coronel Bombeiro Militar de Minas Gerais
Comando-geral
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