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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.
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O advento de um novo diploma legal no ordenamento 
jurídico brasileiro  provoca, inicialmente, 
incompreensões e divergências quanto à sua 
correta aplicação ao caso concreto. Porém, 

passados vinte anos da promulgação da Lei de Improbidade 
Administrativa, que veio regulamentar o § 4º do art. 37 da 
Constituição da República, o processo de assimilação de seus 
dispositivos já está consolidado, não obstante as imprecisões 
do texto legal.

Restam ainda algumas questões nebulosas, de natureza 
jurídico-conceitual, que geram equívocos e prejudicam a 
efetividade da lei. A indefinição jurídica do núcleo do tipo ― ou 
seja, o que caracteriza, categoricamente, o ato de improbidade administrativa ― contraria 
os próprios pressupostos inerentes ao princípio da legalidade, que exigem clareza e 
objetividade da norma. Ora, uma norma aberta, em que não se identificam com limpidez 
incontestável os elementos que tipificam a conduta delitiva, é uma lacuna onde cabe uma 
enorme gama de interpretações, as mais vagas e desvairadas, produzindo insegurança 
jurídica.

Os atos administrativos ilegais em que não há comprovada má-fé, onde não se 
identifica o elemento subjetivo doloso, e não têm nenhuma consequência prejudicial 
ao ente público, não podem ser confundidos com os tipos descritos na Lei, quais sejam, 
enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação aos princípios constitucionais que 
regem a Administração Pública. 

No caso da Lei de Improbidade Administrativa, a imprecisão legislativa gera, não raro, 
uma profusão de ações de improbidade administrativa por parte do Ministério Público, 
atendendo ao ímpeto exacerbadamente denunciativo de alguns de seus membros, que 
partem do pressuposto de que a tradição patrimonialista brasileira, onde se confunde o 
público com o privado, herdada de nossos antepassados, é carreada pelo DNA de todo homem 
público. Assim, a presunção de inocência é  substituída pela presunção de culpa. 

Não se podem confundir atos desonestos, passíveis de punição, com despreparo e 
incompetência do administrador. Não por acaso, o STJ e também o Poder Executivo, por 
meio de Medida Provisória, impuseram limites para a utilização desenfreada da ação de 
improbidade administrativa. 

Em boa hora, passou a haver maior controle jurisdicional para filtrar o ajuizamento de 
ações de improbidade administrativa, submetidas agora a determinados crivos e condições 
para o seu exercício. A utilização abusiva e irresponsável de tais ações, sob o pretexto 
de proteger o direito fundamental à boa administração, fere frontalmente outro direito 
assegurado pela Constituição da República, e que norteia todo o ordenamento jurídico 
brasileiro. A dignidade da pessoa humana é um fundamento constitucional e não pode ser 
desprezada e aviltada em nome da pretensa defesa de qualquer outro direito.

O escritor alemão Heinrich Böll, prêmio Nobel de literatura em 1972, deixou como 
legado para a humanidade o exemplo contundente de injustiça praticada pelo Estado 
contra um inocente. Em seu romance “A Honra perdida de Katharina Blum”, cujo título já 
adianta o conteúdo e o desfecho da obra, a protagonista jamais recuperou sua dignidade 
e sua honra, arruinadas por falsa acusação de prática criminosa. Ao contrário, perdeu 
tudo, inclusive a própria vida, não suportando o peso da injustiça.

Thiers Montebello

20 anos da Lei de 
Improbidade Administrativa
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Letras traça planos para o futuro
 O acadêmico Nelson Mello e Souza, presidente da ACL, fala 
dos planos que tem para a Academia. 

49...... GENTE QUE FAZ A DIFERENÇA
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Nascida com a finalidade de 
combater atos que afetem 
a moralidade e maltratem 
a coisa pública, a Lei de 

Improbidade Administrativa – LIA, 
completa  20 anos.

Sua aplicação, porém, ainda é motivo 
de diversas discussões no âmbito do 
poder judiciário, tanto por meio de 
recursos às condenações impostas, 
quanto por questionamentos diretos 
sobre o teor e a constitucionalidade 
da lei, pois restam, ainda, questões 
nebulosas que geram equívocos e 
prejudicam a efetividade da LIA.

Vinte anos da Lei de 
Improbidade Administrativa
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Mauro Roberto Gomes de Mattos1

 Advogado especializado em Direito Administrativo
 Vice-presidente do Instituto Ibero-Americano de 
Direito Público – IADP

Para o advogado Mauro Roberto 
Gomes de Mattos, “apesar da Lei de 
Improbidade Administrativa sofrer 
da grande falha de não descrever o 
núcleo do tipo do ato ímprobo, ela 
vem sendo aplicada pelos tribunais, 
dosada pelas regras da razoabilidade 
e da proporcionalidade, afim de que 
exteriorize os princípios mais lídimos 
de direito e de justiça.”

Os vinte anos da Lei de 

A L e i  d e  I m p r o b i d a d e 
Administrativa nasceu do 
Projeto de Lei n.º 1.446/91, 
e n v i a d o  p e l o  e n t ã o 

presidente Fernando Collor de Mello, 
que necessitava dar um basta à onda 
de corrupção que assolava o país 
naquela época.

Sob o rótulo da moralidade, o 
Ministro de Estado da Justiça, Jarbas 
Passarinho,2 do citado governo, deixou 
registrado em sua Exposição de 
Motivos que o combate à corrupção 
era necessário, pois se trata de “uma 
das maiores mazelas que, infelizmente, 
ainda afligem o país”.

Sempre foi uma cultura nefasta 
em nosso país,  como nos países 

da América do Sul, ver os homens 
públicos rompendo a coletividade 
pelos seus maus tratos à coisa pública. 
Ora, a corrupção atrasou muitos povos 
do nosso continente, que obtiveram 
dos políticos o retrocesso e a conduta 
desleal, em vez de zelarem pela boa e 
pura intenção dos seus atos.

Portanto, a Lei de Improbidade 
veio  ao  cenár io  jur íd ico  com a 
finalidade de combater atos que 
afetem a moralidade e maltratem 
a coisa pública,  regulamentando 
o disposto no artigo 37,  § 4º da 
Constituição Federal.

Todavia, como a lei em comento 
possui comandos muito abertos, é ne-
cessário que haja uma certa prudência 

no manejo indiscriminado de ações 
de improbidade administrativa para 
que não “caia no lugar comum” e se 
torne vulgarizada pelo excesso da sua 
utilização, para os casos que não com-
portem o devido enquadramento.

Isso porque o comando legal 
em questão (Lei n.º 8.429/92) se 
preocupou apenas em definir os três 
tipos da improbidade administrativa 
(arts. 9º, 10 e 11), sem, contudo, definir 
o que venha a ser ato ímprobo.

Ao deixar de definir o conteúdo 
jurídico do que venha a ser o ato de 
improbidade administrativa, a Lei 
n.º 8.429/92 permitiu ao intérprete 
uma utilização ampla da ação de 
improbidade administrativa, gerando 

Improbidade Administrativa

1. Membro da Sociedade Latino-Americana de Direito do Trabalho e Seguridade Social;  Membro do IFA – International Fiscal Association;  Conselhei-
ro efetivo da Sociedade Latino-Americana de Direito do Trabalho e Seguridade Social;   Co-Coordenador da Revista Ibero-Americana de Direito Público 
– RIADP (Órgão de Divulgação Oficial do IADP);  Autor dos Livros “Lei nº 8.112/90 Interpretada e Comentada”, 6ª ed., Ed. Impetus, 2012; Tratado de 
Direito Administrativo Disciplinar, 2ª ed., Forense, 2010; “O Limite da Improbidade Administrativa –  O Direito dos Administrados dentro da Lei n.º 
8.429/92” – 5a edição,  ed. Forense – 2010; “O Contrato Administrativo”, 2ª ed., ed. América Jurídica, 2002; “Licitação e seus Princípios na Jurisprudên-
cia, ed. Lumen Juris, 1999; “Compêndio de Direito Administrativo - Servidor Público, ed. Forense, 1998, dentre outras obras.
2. DO de 17.08.1991, Seção I, p. 14.124.
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grandes equívocos, pois possibilitou 
que atos administrativos ilegais, 
instituídos sem má-fé, ou sem prejuízo 
ao ente público fossem confundidos 
com os tipos previstos na presente lei 
(enriquecimento ilícito, prejuízo ao 
erário e violação aos bons princípios 
da Administração Pública).

Tal equívoco, como aduzido, resulta 
da falta de uma definição jurídica do ato 
de improbidade administrativa (núcleo 
do tipo), apresentando-se, portanto, 
como norma de conteúdo incompleto.

A lei em questão se assemelha à norma 
penal em branco, por possuir conteúdo 
incompleto3 e cujo “aperfeiçoamento” 
fica por conta de quem interpreta a Lei 
de Improbidade Administrativa.

O dever de identificar com clareza 
e precisão os elementos definidores 
do ato de improbidade administrativa 
competiria à Lei n.º 8.429/92, que 
preferiu se omitir sobre tal questão, 
fixando apenas os seus três tipos. Ou 
seja, não há a definição do núcleo do 
tipo do ato ímprobo, pois parte a Lei de 
Improbidade Administrativa de seus três 
tipos sem se preocupar com a definição 
do ato ímprobo.

A acusação, desatenta, desatrelada 
de um mínimo de plausibilidade jurídica, 
é possibilitada pelo caráter aberto da 
norma sub oculis.

Tal qual o ato de tipificação penal, 
teria sido dever indelegável da Lei n.º 
8.429/92 identificar com clareza e 
precisão os elementos definidores da 
conduta de improbidade administrativa, 
para, após, fixar os seus tipos.

A  def inição de  improbidade 
administrativa não pode ser um “cheque 
em branco” ou ato de prepotência do 
membro do Ministério Público, pois, a 
segurança jurídica que permeia um Estado 
Democrático de Direito como o nosso não 
permite essa indefinição jurídica.

Perfeita foi a síntese do ministro 
Celso de Mello em seu voto de Relator, 

3. A norma legal só gera consequência jurídica quando ela é clara e precisa ou é conectada com outro comando legal a fim de ter eficácia. Por isso, Fá-
bio Konder Comparato esclareceu: “A lei em branco, muito ao contrário, apresenta-se como forma de conteúdo incompleto, e cujo aperfeiçoamento só é 
alcançado mediante reenvio a outro diploma normativo, já existente ou a ser futuramente editado” (COMPARATO, Fábio Konder. “Lei penal em branco: 
inconstitucionalidade de sua integração por norma de nível infralegal – os crimes de perigo são crimes de resultado”, in Direito público, estudos e 
pareceres, São Paulo: Saraiva, 1996, p. 269.
4. STF, Rel. Min. Celso de Mello, Ext. nº 633/CH, Pleno, DJ de 06.04.2001, p. 67.
5. Idem.

pelo Plenário da excelsa Corte, no 
processo de Extradição nº. 633:4 “O ato de 
tipificação penal impõe ao Estado o dever 
de identificar, com clareza e precisão, 
os elementos definidores da conduta 
delituosa. As normas de incriminação 
que desatendem essa exigência de 
objetividade – além de descumprirem 
a função de garantia que é inerente 
ao tipo penal – qualificam-se como 
expressão de um discurso normativo 
absoluto incompatível com a essência 
mesma dos princípios que estruturam o 
sistema penal no contexto dos regimes 
democráticos” (i.n.).

M e s m o  f o c a n d o  o  a s p e c t o 
penal, o princípio pode ser aplicado 
subsidiariamente à lei em comento, 
pois uma norma penal em branco é tida 
como “um corpo errante sem alma”, 
assemelhando-se à Lei de Improbidade 
Administrativa que deixou de estabelecer, 
com clareza e precisão, a definição 
jurídica da conduta ímproba, ficando a 
mesma sem conteúdo descritivo.

Mais uma vez, louvando-se nas 
colocações do Min. Celso de Mello5 extrai-
se: “O reconhecimento da possibilidade 
de instituição de estruturas típicas 
flexíveis não confere ao Estado o poder de 
construir figuras penais com utilização, 
pelo legislador, de expressões ambíguas, 
vagas, imprecisas e indefinidas. É que o 
regime de indeterminação do tipo penal 
implica, em última análise, a própria 
subversão do postulado constitucional da 
reserva de lei, daí resultando como efeito 
consequencial imediato, o gravíssimo 
comprometimento do sistema das 
liberdades públicas.”

A norma em branco é aplicada ao 
direito administrativo, pois o princípio 
da tipicidade retira a subjetividade do 
intérprete, em homenagem ao princípio 
da legalidade.

Não resta dúvida que o princípio da 
reserva legal (art. 5º, II, da CF) impede 
que a Administração Pública se utilize 

de uma norma incompleta para punir. É 
necessário, nesses casos, a integração de 
outra norma legal, para evitar sanções 
injustas. 

Contudo, após 20 (vinte) anos de 
promulgação da Lei de Improbidade 
Administrativa, se verifica que citada falha 
legislativa, qual seja, a do texto legal não 
descrever com precisão e clareza o núcleo 
do tipo do ato ímprobo, possibilitou 
muitas distorções na aplicação da Lei n.º 
8.429/92, com o manejo de inúmeras 
ações natimortas.

Não resta dúvida que distorções 
ocorreram pela má utilização do texto 
legal em questão no curso dos anos, o 
que possibilitou uma série de injustiças 
contra o homem público de bem, alçando 
ilegalmente a condição de possível 
ímprobo.

Por essa razão, o Ministério Público 
passou a utilizar-se da via da ação de 
improbidade administrativa para todos 
os casos possíveis e imagináveis, inclusive 
os que não violavam os deveres de 
honestidade e de imoralidade por parte 
dos agentes públicos.

Inúmeras disparidades foram 
verificadas no curso dos anos, levando 
o Superior Tribunal de Justiça – STJ em 
1999, pelo REsp n.º 213.994-0/MG, 1ª 
Turma, Relator Min. Garcia Vieira (DOU 
de 27.09.1999) a fixar o entendimento 
de que a Lei n.º 8.429/92, “alcança 
o administrador desonesto, não o 
inábil, despreparado, incompetente e 
desastrado.”

A partir deste momento, onde a mais 
alta Corte em matéria infraconstitucional 
estabeleceu limites para a irresponsável 
utilização da ação de improbidade 
administrativa, e, consciente da fragilidade 
do texto legal, foi a vez do Poder Executivo 
editar a Medida Provisória n.º 2.180-35, 
de 2001, que trouxe ao corpo da Lei n.º 
8.429/2 importantes determinações, 
sempre com o objetivo de neutralizar o 
uso abusivo da respectiva ação.
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Dessa forma, foi inserido no presente 
contexto do artigo 17 da Lei n.º 8.429/2, 
os parágrafos 5º até 12, que versam sobre 
as seguintes situações jurídicas.

“§ 5º  A propositura da ação 
prevenirá a jurisdição do juízo para 
todas as ações posteriormente 
intentadas que possuam a mesma 
causa de pedir ou o mesmo 
objeto.
§ 6º  A ação será instruída com 
documentos ou justificação que 
contenham indícios suficientes da 
existência do ato de improbidade 
ou com razões fundamentadas da 
impossibilidade de apresentação 
de qualquer dessas provas, 
observada a legislação vigente, 
inclusive as disposições inscritas 
nos arts. 16 a 18 do Código de 
Processo Civil.  
§ 7º  Estando a inicial em devida 
forma, o juiz mandará autuá-
la e ordenará a notificação 
do requerido, para oferecer 
manifestação por  escri to , 
que poderá ser instruída com 
documentos e justificações, 
dentro do prazo de quinze dias.  
§ 8º  Recebida a manifestação, o 
juiz, no prazo de trinta dias, em 
decisão fundamentada, rejeitará a 
ação, se convencido da inexistência 
do ato de improbidade, da 
improcedência da ação ou da 
inadequação da via eleita.  
§ 9º  Recebida a petição inicial, 
será o réu citado para apresentar 
contestação.  
§ 10 Da decisão que receber a 
petição inicial, caberá agravo de 
instrumento.  
§ 11 Em qualquer fase do processo, 
reconhecida a inadequação da ação 
de improbidade, o juiz extinguirá 
o processo sem julgamento do 
mérito.  
§ 12 Aplica-se aos depoimentos 
ou inquirições realizadas nos 
processos regidos por esta Lei o 
disposto no art. 221, caput e § 1º, 
do Código de Processo Penal.”
Com a inserção dos §§ 5º até o 12, 

no artigo 17 da Lei n.º 8.429/92, houve 

um melhor controle por parte do Poder 
Judiciário sobre o ajuizamento das ações 
de improbidade administrativa, que 
passaram a se submeter a determinadas 
condições para o seu exercício.

Uma delas, de relevante importância, 
foi a exigência da ação ser instruída 
com documentos ou justificações que 
contenham, mesmo que em tese, indícios 
suficientes da existência do ato de 
improbidade administrativa, porquanto 
a parte autora passou a ser obrigada a 
fazer a devida filtragem legal antes de 
sair propondo demandas temerárias (§ 
5º, do art. 17, da Lei n.º 8.429/92).

Da mesma forma, passou a ser 
obrigatória a manifestação inicial do 
requerido, antes de ser recebida a ação 
de improbidade administrativa, que 
poderá ser instruída com documentos ou 
justificações, no prazo de 15 (quinze) dias, 
possibilitando ao acusado apresentar 
argumentos (§ 7º, do artigo 17, da Lei n.º 
8.429/92) que convençam ao magistrado 
da inexistência do ato de improbidade, da 
improcedência ou da inadequação da via 

eleita, com a finalidade de rejeição da ação 
(§ 8º, do artigo 17, da Lei n.º 8.429/92), 
antes de ser citado como réu. 

N ã o  r e s t a  d ú v i d a  q u e  t a i s 
determinações legais foram de grande 
importância para uma melhor aplicação 
da Lei n.º 8.429/92.

Outra situação de relevância foi 
a oportunidade do réu, em qualquer 
fase do processo, que o mesmo possa 
requerer a extinção da ação sem 
julgamento do mérito, por inadequação 
da ação de improbidade administrativa 
(§ 11, do artigo 17, da Lei n.º 8.429/92), 
eliminando a espera pelo término da 
longa tramitação da ação de improbidade 
administrativa.

Esses ajustes na Lei n.º 8.429/92, 
no curso de seus 20 (vinte) anos de 
existência, foram necessários para torná-
la menos vulnerável a sua utilização 
irresponsável, apesar de ainda ser 
verificado, em algumas situações jurídicas, 
o manejo de ações temerárias ou com fins 
“políticos”, objetivando desestabilizar 
ou desqualificar determinado agente 
público, mesmo que ele não tenha 
praticado ato ímprobo, nem em tese.

Deveria ser também definida pela 
Medida Provisória n.º 2.225-45/2001 a 
lacuna sobre a necessidade de estabelecer 
critérios jurídicos em relação ao núcleo 
do ato de improbidade administrativa.

Após o transcurso desses 20 
(vinte) anos da promulgação da Lei 
de Improbidade Administrativa, na 
vigência da Medida Provisória n.º 
2.225-45/2001, se constata uma maior 
preocupação do Poder Judiciário com o 
ajuizamento das ações de improbidade 
administrativa temerárias, visto que para 
a caracterização do ato ímprobo, como 
de regra, exige-se o elemento subjetivo 
doloso para a configuração dos tipos 
descritos no art. 9º (enriquecimento 
ilícito) e no art. 11 (violação aos bons 
princípios da Administração Pública), 
ambos da Lei n.º 8.429/92.

Não resta dúvida que é um grande 
avanço a exigência do dolo como forma 
de subsumir a conduta do agente público 
ao ato de improbidade administrativa 
no tipo descrito no artigo 11, visto 
que o objetivo da Lei de Improbidade 

“

”

Se de um lado a 
sociedade espera 
que o ímprobo 
seja punido, por 
outro lado ela 
também confia 
que o inocente 
não será 
indevidamente 
condenado.
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Administrativa é punir o administrador 
público desonesto e não o inábil6 ou 
incompetente. 

Com isso, é voz assente no STJ que o 
ato administrativo ilegal somente adquire 
status de improbidade administrativa 
quando a conduta antijurídica fere um 
dos tipos descritos na Lei n.º 8.429/92, 
coadjuvados pela má-fé do agente 
público. Nos casos do enriquecimento 
ilícito e também na violação de princípios 
constitucionais da boa administração 
pública, o elemento subjetivo do tipo é 
o dolo.

Já no ressarcimento ao erário, 
resultado de prejuízo, a que alude o 
tipo descrito no artigo 10, da Lei n.º 
8.429/92, apesar do respectivo caput 
igualar a figura jurídica do dolo e da culpa, 
para fins de responsabilidade na Lei de 
Improbidade Administrativa, a culpa não 
se presume, não sendo aceita a figura da 
responsabilidade objetiva, visto que a 
mesma decorre de ação ou de omissão 
(responsabilidade subjetiva). 

O elemento subjetivo é essencial 
à caracterização da improbidade 
administrativa,7 tendo em vista 
que ela se resume em uma 
imoralidade qualificada.
A má-fé deve ser identificada, pois do 

contrário haverá atipicidade de conduta, 
tendo em vista que a boa-fé é a antítese 
do ato imoral e devasso.

Esses ajustes jurisprudenciais em 
conjunto com a Medida Provisória n.º 
2.225-45/2001 são responsáveis pelo 
aperfeiçoamento da Lei n.º 8.429/92, 
que apesar de possuir os seus comandos 
legais abertos, possibilitando uma injusta 
e indevida persecução estatal contra o 
agente público de bem, criou mecanismos 

que filtram o uso desmedido da ação de 
improbidade administrativa, em prol da 
estabilidade e da segurança jurídica.

Se de um lado o constituinte 
preconizou o combate à improbidade 
administrativa (art. 37, § 4º, da CF), de 
outro ele resguarda direitos fundamentais 
dos indivíduos de não serem molestados 
em suas honras subjetivas e objetivas, 
salvo por uma causa jurídica legítima.

A preocupação com a honra, 
imagem e reputação passou a ser direito 
fundamental da pessoa humana, somente 
sendo permitido relativar-se tais valores 
por um justo motivo.

Mesmo a Lei de Improbidade 
Administrativa regulamentando o art. 
37, § 4º, da CF, combatendo a imoralidade 
qualificada e os danos causados ao 
erário, é importante que se tenha como 
fundamental que a sua utilização não 
pode ser um “cheque em branco” a 
ser preenchido como bem aprouver à 
Administração Pública ou ao Ministério 
Público, que possuem o dever de utilizarem 
a jurisdição de forma leal e responsável.

Nos vinte anos de vigência, a Lei n.º 
8.429/92 resultou, segundo levantamento 
do Conselho Nacional de Justiça – CNJ até 
março deste ano, em 4.893 condenações 
nos Tribunais de Justiça dos Estados e 
627 nos Tribunais Regionais Federais.

Apesar dos números não serem 
excessivos, é de se destacar que, com 
a grande quantidade de recursos, os 
processos se arrastam por muitos anos 
nas Cortes Superiores.

Mas,  esses dados estatísticos 
demonstram que ocorrem condenações 
expressivas na vigência da Lei de 
Improbidade Administrativa, deixando 
de lado a falsa ideia de impunidade 

para aqueles agentes públicos ímprobos 
que lesam o erário e desrespeitam suas 
delegações institucionais.

Se por um lado essas condenações 
possuem o condão de inibir a prática 
de futuros atos de improbidade, elas 
comprovam que o Poder Judiciário se 
preocupa não com os dados estatísticos, 
mas sim com a fiel aplicação da Lei n.º 
8.429/92.

Por essa razão, somos da opinião 
que apesar da Lei de Improbidade 
Administrativa sofrer da grande falha 
de não descrever o núcleo do tipo do 
ato ímprobo, ela vem sendo aplicada 
pelos tribunais, dosada pelas regras da 
razoabilidade e da proporcionalidade, 
afim de que exteriorize os princípios mais 
lídimos de direito e de justiça.

Se de um lado a sociedade espera que 
o ímprobo seja punido, por outro lado ela 
também confia que o inocente não será 
indevidamente condenado e muito menos 
alçado à situação de ser investigado 
ilegitimamente, por não haver, nem 
em tese, vestígios da prática do ato de 
improbidade administrativa.

Essa luta entre a pseudo impunidade e 
a injustiça ou abusiva acusação de prática 
de ato de improbidade administrativa faz 
com que o intérprete e o aplicador da lei 
utilizem-se de critérios objetivos para 
fixação de seus convencimentos, com a 
finalidade de ser exteriorizado o combate 
à corrupção e ao ato ímprobo sem que 
ocorram excessos ou abusos do direito 
de acusação.

Nesses anos que ainda virão, espera-se 
o uso adequado da Lei n.º 8.429/92, para 
que o agente ímprobo não fique sem a 
devida punição e o inocente não responda 
por uma injusta e abusiva imputação.

6. “Recurso Especial. Administrativo. Ação de Improbidade Administrativa. Lei 8.429/92. Ausência de dolo. Improcedência da ação. 1. O ato de 
improbidade, na sua caracterização, como de regra, exige elemento subjetivo doloso, à luz da natureza sancionatória da Lei de Improbidade 
Administrativa. 2. A legitimidade do negócio jurídico e a ausência objetiva de formalização contratual, reconhecida pela instância local, conjura a 
improbidade. 3. É que “o objetivo da Lei de Improbidade é punir o administrador público desonesto, não o inábil. Ou, em outras palavras, para que 
se enquadre o agente público na Lei de Improbidade é necessário que haja o dolo, a culpa e o prejuízo ao ente público, caracterizado pela ação ou 
omissão do administrador público.” (Mauro Roberto Gomes de Mattos, em “O Limite da Improbidade Administrativa”, Edit. América Jurídica, 2ª 
ed. pp. 7 e 8). “A finalidade da Lei de Improbidade Administrativa é punir o administrador desonesto” (Alexandre de Moraes, in “Constituição do 
Brasil interpretada e legislação constitucional”, Atlas, 2002, p. 2.611).”De fato, a lei alcança o administrador desonesto, não o inábil, despreparado, 
incompetente e desastrado” (REsp 213.994-0/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, DOU de 27.9.1999).” (REsp 758.639/PB, Rel. Min. José Delgado, 
1.ª Turma, DJ 15.5.2006) 4. A Lei 8.429/92 da Ação de Improbidade Administrativa, que explicitou o cânone do art. 37, § 4º da Constituição Fede-
ral, teve como escopo impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade nos casos em que: a) importem em enriquecimento 
ilícito (art.9); b) que causem prejuízo ao erário público (art. 10); c) que atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), aqui 
também compreendida a lesão à moralidade administrativa. 5. Recurso especial provido.” (STJ, Rel. Min. Luiz Fux, REsp n.º 734984/SP, 1ª T., DJ de 
16.06.2008).
7. STJ, Rel. Min. Luiz Fux, REsp nº 1023904/RJ, 1ª T., DJ de 03.08.2010.
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Astério Pereira dos Santos
Procurador de Justiça

O procurador de Justiça Astério Pereira 
dos Santos comenta a efetividade da Lei de 
Improbidade Administrativa (LIA), sob o ponto 
de vista jurídico e sociológico, analisando se 
houve proveito real para a sociedade brasileira a 
promulgação dessa lei.

Pequenas considerações 
sobre a efetividade da Lei de 
Improbidade Administrativa

A história do Brasil, infelizmente, 
é marcada pela corrupção e 
pelo cultivo descomedido do 
patrimonialismo, gerando, em 

consequência, a desfaçatez acentuada 
da confusão entre o espaço público e o 
privado, o que por sua vez expõe uma 
constante que acompanha a raiz do 
comportamento do brasileiro, como 
há muito destacou Sérgio Buarque de 
Holanda em seu livro clássico “Raízes 
do Brasil”. Nesse sentido, não se pode 
olvidar a influência de Portugal na 
formação cultural e histórica do Brasil, 
como bem sintetiza o constitucionalista 
Luís Roberto Barroso:

“ E m  P o r t u g a l  e ,  c o m o 
consequência ,  também no 
Brasil, houve grande atraso 
na chegada do Estado liberal. 

Permaneceram, assim, indefinida 
e indelevelmente, os traços 
do patrimonialismo, para o 
que contribuiu a conservação 
do domínio  terr i toria l  do 
rei, da Igreja e da nobreza. O 
colonialismo português, que, 
como o espanhol, foi produto 
de uma monarquia absolutista, 
legou-nos o ranço das relações 
políticas, econômicas e sociais 
de base patrimonialista, que 
predispõem à burocracia, ao 
paternalismo, à ineficiência e 
à corrupção.”(Curso de Direito 
Constitucional Contemporâneo, 
Luís Roberto Barroso, página 66, 
Editora Saraiva)
O  p r e s e n t e  a r t i g o  f a r á  u m 

esforço para comentar,  de forma 

bastante resumida, sob o ponto de vista 
jurídico e sociológico, a efetividade da 
Lei de Improbidade Administrativa 
(LIA), verificando se houve proveito real 
para a sociedade brasileira em face da 
promulgação dessa lei.

Cumpre destacar que o operador do 
direito não deve analisar o fenômeno 
jurídico pelo prisma estritamente 
dogmático,  técnico.  Na verdade, 
é  i m p re s c i n d íve l  a  a b o rd a g e m 
sociológica, também denominada 
zetética do direito, pois só assim o 
jurista terá uma visão ampla e observará 
como a norma legal, de fato e em que 
grau, concretiza-se na sociedade. 
Daí a importância de se perscrutar a 
efetividade da lei de improbidade.

No tocante ao conceito jurídico de 
efetividade, adotar-se-á a lição trazida 
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pelo promotor de justiça Emerson 
Garcia:

“Quanto à noção de efetividade, 
ela está associada à eficácia 
social da norma, indicando a 
concretização do comando nor-
mativo no plano da realidade.” 
(Conflito entre Normas Consti-
tucionais, Emerson Garcia, pági-
na 176, Editora Lumen Juris).
A s s i m ,  c o l o q u i a l m e n t e ,  a 

efetividade das normas significa nada 
mais do que observar se a lei “pegou” 
ou “não pegou”, expressões usadas 
pelo povo para definir o quê, ou não, 
se efetivou em termos de lei, base 
do escopo do presente artigo, tendo 
como objeto a Lei da Improbidade 
Administrativa, passados vinte anos 
de sua promulgação.

A  L e i  n º  8 . 4 2 9 / 9 2  ( L e i  d e 
Improbidade Administrativa - LIA) 
tem vocação constitucional, pois a 
Constituição da República de 1988 
(CRFB/88) prevê, expressamente, em 
seu artigo 37, §4º que:

“ O s  a to s  d e  i m p ro b i d a d e 
administrativa importarão a 
suspensão dos direitos políticos, 
a perda da função pública, a 
indisponibilidade dos bens e 
o ressarcimento ao erário, na 
forma e gradação previstas em 
lei, sem prejuízo da ação penal 
cabível”.
Além disso, a LIA apresenta uma 

tipologia para os atos de improbidade, 
prevendo três modalidades:

atos que geram enriquecimento a. 
ilícito :
A r t .  9  C o n s t i t u i  a t o  d e 
improbidade administrativa 
importando enriquecimento 
ilícito auferir qualquer tipo de 
vantagem patrimonial indevida 
em razão do exercício de cargo, 
mandato,  função,  emprego 
ou atividade nas entidades 
mencionadas no art. 1° desta 
lei, e notadamente;
atos que geram dano ao erário:b. 
A r t .  1 0 .  C o n s t i t u i  a to  d e 
improbidade administrativa 
que causa lesão ao erário 

qualquer ação ou omissão, 
dolosa ou culposa, que enseje 
perda patrimonial ,  desvio, 
apropriação, malbaratamento ou 
dilapidação dos bens ou haveres 
das entidades referidas no art. 
1º desta lei, e notadamente;
atos que geram violação a c. 
princípios da administração :
A r t .  1 1 .  C o n s t i t u i  a to  d e 
improbidade administrativa 
que atenta contra os princípios 
da  a dminist ração  púb l ica 
qualquer ação ou omissão que 
viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, 
e lealdade às instituições, e 
notadamente:
Após a análise da tipologia dos atos 

de improbidade, pode-se afirmar que o 
cerne da Lei de Improbidade é punir o 
indivíduo que se comporta violando o 
princípio da moralidade administrativa. 
Esse princípio tem previsão no caput do 
artigo 37 da CRFB/88, devendo-se, 
para tanto, transcrever ensinamento de 
Cármen Lúcia Antunes Rocha:

[...] moralidade administrativa 
n ã o  é  u m a  q u e s t ã o  q u e 
interessa prioritariamente 
ao administrador público: 
mais que a este, interessa ela 
prioritariamente ao cidadão, 
a toda a sociedade. A ruptura 
ou afronta a este princípio, 
que transpareça em qualquer 
comportamento público, agride 
o sentimento de Justiça de um 
povo e coloca sob o brasão da 
desconfiança não apenas o ato 
praticado pelo agente, e que 
configure um comportamento 
imoral, mas a Administração 
Pública e o próprio Estado, 
que se vê questionado em sua 
própria justificativa. (Rocha, 
C á r m e n  L ú c i a  A n t u n e s . 
Princípios constitucionais da 
administração pública. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1994, p. 
191.)
Ent ret a nto ,  apó s  esse  b reve 

delineamento normativo, uma pergunta 
deve ser feita: a Lei de Improbidade 

é  concretizada na prática?  Tem 
efetividade? Lamentavelmente, somos 
obrigados a responder que ainda há 
um grande caminho a percorrer até que 
essa lei seja, na realidade, observada.

Em consulta ao Cadastro Nacional 
de Condenações Cíveis por Atos de 
Improbidade Administrativa,  do 
Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no 
sítio a seguir (http://www.cnj.jus.br/
improbidade_adm/consultar_processo.
php), verifica-se ali a existência de 
apenas 79 processos de improbidade 
administrativa com trânsito em julgado 
no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 
No Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região constam apenas 29 registros 
de condenação com o trânsito em 
julgado. 

Ora, pelo tamanho imensurável da 
Administração Pública, com o volume 
considerável de recursos manejados e a 
quantidade assustadora de funcionários, 
gestores, administradores envolvidos 
n a s  o p e ra ç õ e s  a d m i n i s t ra t iva s , 
contrapondo-se com miríades de 
denúncias e evidências da existência 
de alcances, desvios e vantagens 
indevidas amealhadas no setor público, 
chega-se à conclusão que tais números 
estatísticos não chegam a constituir 
nem traços que pudessem apontar para 
a existência de uma grave realidade 
neste campo. De outro lado, podemos 
inferir que o mecanismo de detecção 
de irregularidades passa ao largo do 
problema, como também seria de se 
esperar das instâncias julgadoras, 
as quais desabam ante a falta de 
especialização para o exercício de tal 
múnus.

Os números, então, demonstram 
que a LIA ainda está longe de se tornar 
efetiva. Então, quais seriam as razões 
para a falta de efetividade da referida 
lei? 

E x i s t e m  v á r i a s ,  e n t r e t a n t o 
gostaria de destacar a necessidade 
de especialização do Poder Judiciário 
no enfrentamento da improbidade 
administrativa. Para corroborar o 
afirmado,  visualizemos um caso 
hipotético; um determinado juiz titular 
de uma comarca do interior, Juízo 
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único, recebe uma ação de improbidade 
administrativa contendo vinte volumes. 
Após o transcurso de todo procedimento 
previsto na Lei nº 8.249/92, para que o 
magistrado possa formar um juízo 
exauriente para prolação da sentença, 
não há dúvida que deverá analisar 
minuciosamente cada um dos vinte 
volumes dos autos do processo. Ora, 
quanto tempo irá levar essa análise? O 
que o magistrado fará com as centenas 
de outros processos aguardando 
decisão? Na prática, os processos de 
improbidade acabam sendo protelados, 
pois é inviável que o magistrado pare 
todo o funcionamento do cartório para 
julgar apenas uma demanda, por mais 
que essa ação seja fundamental para 
sociedade.

Assim, entendo que o problema 
para buscar-se a concretude da LIA 
passa por uma questão estrutural, 
a da especialização necessária do 
Poder Judiciário, cabendo ressaltar 
que, pelo menos no estado do Rio de 
Janeiro, o Ministério Público já está 
especializado, tanto em primeira 
quanto na segunda instância.

 Contudo, há de se assinalar a 
existência de remédio para sanar parte 
das deficiências aqui apontadas, que 
se configura pela apresentação da 
PEC número 14/2010, de autoria do 

senador Pedro Simon, a qual acrescenta 
o Art. 126-A à Constituição Federal 
para dispor que o Tribunal de Justiça 
instituirá vara especializada:

“Art. 126–A. O Tribunal de Justiça, 
observado o disposto no art .  96, 
inciso I, alínea “d” desta Constituição, 
inst i tu irá  varas  especia l izadas , 
com competência exclusiva,  para 
o julgamento dos crimes contra a 
administração pública, das ações de 
improbidade administrativa, contra o 
sistema financeiro nacional, contra a 
ordem econômica e tributária”.

Entendemos, todavia, que seria 
necessária a especialização não só 
da Justiça Estadual, mas também e, 
principalmente, até, da Federal, onde 
os valores financeiros envolvidos são 
potencializados em comparação com 
os dos estados.

Pelo  quadro aqui  del ineado, 
podemos inferir que as soluções 
apontadas não podem ficar reféns tão 
somente à existência simples de uma 
lei, mas, sim, a toda uma modificação 
estrutural, onde sejam vivenciados os 
princípios fundamentais da Carta da 
República. Ou seja, que tais princípios 
pautem o comportamento de toda 
Administração Pública e da sociedade 
civil. 

Nesse sentido, verifica-se que está 

começando a ocorrer uma modificação 
de paradigmas na sociedade brasileira; 
o desvio de verbas públicas está, 
ainda que de forma incipiente, sendo 
combatido com mais rigor. Um bom 
exemplo dessa mudança de postura 
é o julgamento da ação penal 470 no 
Supremo Tribunal Federal. Impende, 
nesse passo, relembrar trecho de voto 
histórico proferido pelo eminente 
ministro Celso de Mello na ação penal 
470:

“[...] o ato de corrupção constitui um 
gesto de perversão da ética do poder 
e da ordem jurídica, cuja observância 
se impõe a todos os cidadãos desta 
República que não tolera o poder que 
corrompe nem admite o poder que se 
deixa corromper. Quem transgride tais 
mandamentos, não importando a sua 
posição estamental, se patrícios ou 
plebeus, governantes ou governados, 
expõe-se à severidade das leis penais e, 
por tais atos, o corruptor e o corrupto 
devem ser punidos, exemplarmente, na 
forma da lei.”

Ass im,  concluindo ,  podemos 
asseverar que a Lei de Improbidade 
Administrativa só se tornará realmente 
efetiva quando o Poder Público e a 
sociedade tiverem internalizado a 
importância dos valores fundamentais 
de uma República Democrática.

“
”

Verifica-se que está começando a ocorrer uma 
modificação de paradigmas na sociedade brasileira; 
o desvio de verbas públicas está, ainda que de forma 
incipiente, sendo combatido com mais rigor.
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Improbidade Administrativa 
em Ano Eleitoral

Desembargadora Letícia Sardas
Vice-presidente do TRE/RJ

Da análise dos atos de improbidade 
administrativa previstos na Lei nº 
8.429/1992 (LIA), comparados aos 
atos elencados na Lei das Eleições, 
a desembargadora Letícia Sardas 
extrai relevantes conclusões 
que disciplinam a questão da 
improbidade administrativa no 
período eleitoral.

“O dinheiro roubado ao povo, 
por via de corrupção passiva, 
é  o instrumento de que se 
utilizam para se perpetuarem 
no poder, mediante a compra 
de votos e a manutenção das 
máquinas políticas.” (Bilac 
Pinto, Enriquecimento Ilícito no 
Exercício de Cargos Públicos. Rio 
de Janeiro: Forense, 1960).

As eleições municipais, com 
a escolha de prefeitos em 
5 . 5 6 8  m u n i c í p i o s  e  d e 
aproximadamente 58 mil 

cargos de vereadores em todo território 
nacional, neste ano de 2012, com o 
ineditismo da aplicação da Lei da Ficha 
Limpa, vêm despertando não só a 
atenção dos eleitores que, cada vez mais 
buscam os Portais de Transparência 
do Tribunal Superior Eleitoral e dos 
Tribunais Regionais Eleitorais, como 
dos atores do processo eleitoral, 
estimulando a reflexão sobre o papel 

que deve ser desempenhado pela Justiça 
Eleitoral.

A probidade administrativa é 
analisada sob os mais diversos ângulos, 
a sociedade clama pela ética na vida 
pública e os juízes eleitorais não podem 
se calar frente a esta nova realidade 
inaugurada com a Lei Complementar 
nº 135/2010. 

Neste contexto, a compreensão da 
Lei nº 8.429/1992, denominada de Lei 
de Improbidade Administrativa (LIA), 
que concretiza o mandamento inserido 
no § 4º, do artigo 37, da Constituição 
Federal1, é de extrema relevância para 
que os cidadãos possam discernir e 
fiscalizar os atos dos gestores públicos, 
cobrando-lhes zelo e honestidade no 
trato com o erário e a coisa pública. 

Importante notar que a noção 
de improbidade administrativa não 
está veiculada, unicamente, à ideia de 
desonestidade, nem se encontra contida 
somente na Lei nº 8.429/1992. A Lei de 
Improbidade Administrativa definiu 

as condutas, de forma abrangente, 
nos artigos 9º, 10 e 11, deixando 
claro que se entende por improbidade 
administrativa a conduta considerada 
inadequada, não só por desonestidade, 
mas também os atos de descaso do 
agente público para com o interesse 
público, ou outros comportamentos 
impróprios e considerados antiéticos 
ao exercíc io  da função públ ica , 
merecedores das sanções previstas no 
texto legal.

Neste sentido é o voto proferido 
pelo ministro Teori Albino, destacando 
que a forma culposa só está prevista no 
art. 10 da Lei nº 8.429/1992:

“LEI 8.429/92. LICITAÇÃO. 
N E C E S S I D A D E  D E 
CONFIGURAÇÃO DO DOLO DO 
AGENTE PÚBLICO. 1- Nem todo 
ato irregular ou ilegal configura 
ato de improbidade, para os 
fins da Lei 8.429/92. A ilicitude 
que expõe o agente às sanções 

1. Art. 37 – (...) § 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade 
dos bens e o ressarcimento do erário, na forma e gradação previstas em lei (...)
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ali previstas está subordinada 
ao princípio da tipicidade: é 
apenas aquela especialmente 
qualificada pelo legislador. 2 – As 
condutas típicas que configuram 
improbidade administrativa 
estão descritas nos arts. 9º, 10 
e 11 da Lei 8.429/92, sendo 
que apenas para as do art. 10 
a lei prevê a forma culposa. 
Considerando que, em atenção 

ao princípio da culpabilidade 
e  ao  da  responsabi l idade 
s u b j e t i v a ,  n ã o  s e  t o l e r a 
responsabilização objetiva e 
nem, salvo quando houver lei 
expressa, a penalização por 
condutas meramente culposas, 
conclui-se que o silêncio da 
Lei tem o sentido eloquente 
de desqualificar as condutas 
culposas nos arts. 9º e 11 (...) 

(STJ RESP 940.629-DF, Relator 
ministro TEORI ALBINO, 1ª. 
Turma,  l .  26 .08.2008,  Dje 
04.09.2008).
Desta forma, o artigo 9º define 

os atos de enriquecimento ilícito2; o 
artigo 10, os atos que acarretam lesão 
ao erário3; e o artigo 11, os atos que 
violam os princípios da administração 
pública (legalidade, imparcialidade 
e lealdade)4, descrevendo fatos (atos 

2. Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em 
razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, per-
centagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das 
atribuições do agente público;
II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços 
pelas entidades referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado;
III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente 
estatal por preço inferior ao valor de mercado;
IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de 
qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas 
entidades;
V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotrá-
fico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;
VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas 
ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades 
mencionadas no art. 1º desta lei;
VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcio-
nal à evolução do patrimônio ou à renda do agente público;
VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser 
atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade;
IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza;
X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no 
art. 1° desta lei;
XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei.
3. Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimo-
nial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades 
mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do 
patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie;
IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou 
ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado;
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado;
VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;
VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;
XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à 
disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados 
por essas entidades.
XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formali-
dades previstas na lei; (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)
XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei. 
(Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)
4. Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;
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de improbidade) aos quais o artigo 
12 atribui consequências jurídicas 
(sanções)5, cabendo afirmar que o 
critério geral definidor da improbidade 
administrat iva  está  pautado no 
princípio da moralidade administrativa, 
que impõe ao agente público um 
comportamento ético. 

A figura da probidade, extravasando 

autoridades, caracteriza como crime de 
responsabilidade os atos que atentem 
contra a probidade na administração, e 
em outros textos legais, tais como no 
Código Civil em que o termo probidade é 
utilizado como sinônimo de honestidade 
e lealdade7.

Tema que ainda se encontra em 
construção e tem sido objeto de 

IV - negar publicidade aos atos oficiais;
V - frustrar a licitude de concurso público;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de 
afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
5. Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade 
sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 
12.120, de 2009).
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da 
função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição 
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstân-
cia, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição 
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, paga-
mento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três 
anos.
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido 
pelo agente.
6. CF – Art. 85 – São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: 
(...) V- a probidade na administração; (...)
7. CC – Art. 422 – Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé.

o texto da lei específica, aparece, ainda, 
no artigo 85, inciso V, da Constituição 
Federal6, que indica como crime de 
responsabilidade do presidente da 
República a prática de ato que viole 
a probidade administrativa; na Lei 
nº 1.079/1950, que definindo os 
cr imes  de  responsabi l idade  do 
presidente da República e de outras 

“
”

As pessoas físicas, no entanto, nunca poderão ser 
sujeitos passivos de atos de improbidade, embora 
possam, eventualmente, ser prejudicadas por um ato 
de improbidade administrativa.



14 Novembro 2012 - n. 52    Revista TCMRJ   

discussões doutrinárias e jurisprudencial 
é determinar se o ato de improbidade 
administrativa pode ser considerado um 
ato criminoso ou uma falta disciplinar, 
uma vez que a Lei de Improbidade 
Administrativa é considerada uma lei 
de natureza civil em sentido amplo. De 
qualquer sorte, apesar da conhecida 
independência entre instâncias cíveis, 
penais e administrativas, nada impede 
que uma conduta concreta, enquadrada 
na lei específica,  seja ao mesmo 
tempo sancionável pelas normas de 
natureza penal ou configure uma falta 
disciplinar. 

No que se refere aos sujeitos ativos 
e passivos, a Lei nº 8.249/1992 indicou, 
em primeiro lugar, as pessoas jurídicas 
de direito público e de direito privado 
protegidas pelo regime sancionatório 
e,  em segundo plano, indicou as 
pessoas físicas e jurídicas passíveis de 
responsabilização.

O art. 1º da Lei nº 8.429/92 relacionou 
as pessoas jurídicas, públicas e privadas, 
que podem ser sujeitos passivos de atos 
de improbidade administrativa, detendo 
capacidade postulatória para a defesa 
da moralidade administrativa por meio 
da ação de improbidade administrativa. 
São elas: a União, os estados membros, o 
Distrito Federal e os municípios 8.

Neste ponto, relevante destacar que 
os atos de improbidade podem atingir os 
órgãos judiciais, que são considerados 
como uma parcela da União ou do 
Estado, e os legislativos, que são parcelas 
da União, dos estados ou dos municípios. 
Da mesma forma, podem ser vítimas 

8. Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de 
qualquer dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de enti-
dade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos 
na forma desta lei.
Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subven-
ção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra 
com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a 
contribuição dos cofres públicos.
 9. Ver Lei 9.637/1998 (organizações sociais) e Lei 9.790/1999 (organizações da sociedade civil de interesse público).
10. É conhecido o exemplo: Prefeito municipal desprezando a ordem de chamada de candidatos aprovados em concurso público, prestes a perder a 
validade, chama um candidato que está no final da lista para ocupar o cargo público, ou realiza contrato de terceirização. O ato do prefeito é típico ato de 
improbidade que lesa a moralidade pública, prejudicando os candidatos mais bem classificados (pessoas físicas), mas não confere aos candidatos prejudi-
cados a legitimidade para a propositura de ação de improbidade.
11. Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no 
artigo anterior.
Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de 
improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

de atos de improbidade as empresas 
ou as entidades que tenham recebido 
auxílio do Poder Público para um fim 
específico, assim como os partidos 
políticos que além de receber recursos 
de ordem privada, recebem recursos 
do “Fundo Partidário” – Fundo Especial 
de Assistência Financeira aos Partidos 
Políticos, composto, em grande parte, 
de recursos de origem pública.

As entidades beneficentes que 
tenham parte de seu patrimônio ou 
de sua receita proveniente do Poder 
Público, ou quando se beneficiam 
de incentivos ou benefícios fiscais 
ou recebem auxílios ou subvenções, 
também podem ser vítimas de atos de 
improbidade administrativa9.

As pessoas físicas, no entanto, 
nunca poderão ser sujeitos passivos de 
atos de improbidade, embora possam, 
eventualmente, ser prejudicadas por um 
ato de improbidade administrativa10.

O art. 2º da Lei nº 8.429/1992, ao 
adotar um conceito amplo de agente 
público, deixou claro que não interfere 
na responsabilização por improbidade 
o caráter estatutário ou contratual da 
função, a determinação ou indeterminação 
temporal do seu exercício, ou sequer a 
natureza administrativa, legislativa ou 
jurisdicional, bastando apenas que o 
sujeito, ao cometer o ato de improbidade, 
esteja no desempenho de atividade 
pública, mesmo que não sendo agente 
público, mas desde que comprovado o 
liame objetivo e subjetivo que vincula 
certa pessoa física ou jurídica à prática 
de improbidade11.

Com estas considerações, estando 
firmado o conceito de improbidade 
administrativa e delimitados os sujeitos 
ativos e passivos dos atos de improbidade 
administrativa, é chegado o momento de 
se analisar outras questões pontuais 
que destacam a questão em período 
eleitoral, lembrando que as sanções 
por atos de improbidade abrangem: a - 
perda da função pública; b- suspensão 
de direitos políticos; c - ressarcimento 
de dano material e perdimento de bens 
ilicitamente obtidos; d - multa civil e 
interdição de direitos.

O destaque é necessário porque, 
embora a Lei nº 8.429/92 estabeleça 
uma série de condutas caracterizadoras 
de improbidade administrativa (artigos 
9º, 10 e 11), não há em seu bojo qualquer 
referência aos atos de improbidade 
praticados durante o período eleitoral, 
o que acaba dificultando sobremaneira a 
responsabilização dos agentes públicos 
que, no intuito de obter vantagem 
nas eleições, utilizam-se da máquina 
administrativa em proveito próprio.  

P a r a  c o i b i r  o s  d e s m a n d o s 
administrativos praticados durante os 
pleitos eleitorais, a Lei nº 9.504/97 – 
também chamada de Lei das Eleições – 
estabeleceu em seu artigo 73, e incisos, 
uma série de condutas que são vedadas 
aos agentes públicos durante a campanha 
eleitoral, afirmando no § 7° que a prática 
de qualquer das condutas enumeradas 
no caput do dispositivo em questão 
se enquadra no ato de improbidade 
previsto no artigo 11, inciso I, da Lei 
n° 8.429/92, sujeitando o infrator às 
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sanções dispostas no artigo 12, inciso 
III, da referida lei.

Ocorre que, ao estabelecer que as 
condutas enumeradas no caput do artigo 
73 caracterizam um tipo específico de 
ato de improbidade, ou seja, aquele 
contemplado no artigo 11, inciso I, da 
Lei n° 8.429/92, o legislador não levou 
em consideração a especificidade de 
cada conduta, destoando do regime geral 
da Lei de Improbidade Administrativa 
que, como já destacado, elenca três 
modalidades de atos de improbidade 
administrativa, que se diferenciam 
de acordo com resultado da conduta 
praticada pelo agente (cf. artigos 9º, 10 
e 11) e gradua as sanções de acordo com 
a modalidade do ato de improbidade 
administrativa praticado.12 

Fácil conferir que o § 7º do art. 
73 da Lei das Eleições rompe a lógica 
inaugurada pela Lei de Improbidade 
Administrativa,  vinculando uma 
série de condutas diversas entre si a 
uma espécie determinada de ato de 
improbidade administrativa (art. 11, I, 
da LIA), e estabelecendo a mesma carga 
sancionatória para todas as hipóteses 
(art. 12, III, da LIA).

Ou seja, o legislador infraconstitu-
cional não atentou para o fato de que as 
condutas enumeradas no artigo 73 não 
só se enquadram na figura do desvio de 
finalidade, como em outras hipóteses 
previstas na Lei de Improbidade Admi-
nistrativa (arts. 9º e 10 da LIA), com a 
aplicação de sanções mais severas (art. 
12, I e II, da LIA)13, acabando por criar 
uma quarta modalidade de ato de im-
probidade, que não se confunde com as 
outras três elencadas na Lei nº 8.429/92, 
na medida em que ignorou o resultado 
naturalístico das condutas e as agrupou 
em uma mesma categoria de ato de im-
probidade, prevendo as mesmas sanções 
para todas elas ao vincular as condutas 
descritas no caput ao tipo específico 
de improbidade previsto no artigo 11, 

inciso I, da LIA. 
 Assim, tratando-se de uma regra, 

dúvidas não restam de que a única 
interpretação autorizada para o artigo 
73 da Lei das Eleições – que exige para 
a sua concretização a igualdade de 
oportunidades entre os candidatos nos 
pleitos eleitorais - é de que as condutas 
nele elencadas se subsumem ao ato de 
improbidade previsto no artigo 11, inciso 
I, da Lei nº 8.429/92, sujeitando o agente 
às sanções previstas no artigo 12, inciso 
III, do referido diploma legislativo.

Dispõe o artigo 73, caput, da Lei nº 
9.504/97 que são proibidas aos agentes 
públicos, servidores ou não, as seguintes 
condutas tendentes a afetar a igualdade 
de oportunidades entre candidatos nos 
pleitos eleitorais (...). 

A grande questão colocada neste 
dispositivo é conferir se as condutas 
descritas devem necessariamente afetar 
a igualdade de oportunidades entre 
candidatos ou se este elemento normativo 
já é intrínseco às hipóteses elencadas em 
seus incisos. Ou seja, pode-se tolerar uma 
destas condutas se restar demonstrado 
que o ato não comprometeu a igualdade 
entre os concorrentes ao pleito? A 
resposta dada pela jurisprudência 
pátria é negativa. Assim, mesmo que o 
resultado concreto não se aperfeiçoe – 
prejuízo à igualdade entre os postulantes 
– o agente que praticar qualquer das 
condutas enumeradas no artigo 73 da Lei 
nº 9.504/97 será punido com aplicação 
das sanções previstas no artigo 12, inciso 
III, da referida lei.

A primeira conduta vedada aos 
agentes públicos nos pleitos eleitorais é 
“ceder ou usar, em benefício de candidato, 
partido político ou coligação, bens móveis 
ou imóveis pertencentes à administração 
direta ou indireta da União, dos estados, 
do Distrito Federal, dos territórios e dos 
municípios, ressalvada a realização de 
convenção partidária” (cf. inciso I do 
artigo 73 da Lei nº 9.504/97), que tem 

por escopo impedir que agentes públicos 
– servidores ou não – cedam ou utilizem 
bens públicos para favorecer candidatos, 
partidos políticos ou coligações.  

A segunda conduta proibida é “usar 
materiais ou serviços, custeados pelos 
governos ou Casas Legislativas, que 
excedam as prerrogativas consignadas 
nos regimentos e normas dos órgãos 
que integram”, (cf. inciso II do artigo 73 
da Lei nº 9.504/97), que visa coibir o 
uso excessivo de materiais e serviços 
colocados à disposição dos órgãos da 
Administração Pública - serviços de 
telefonia, postal, gráfico etc. - para fins 
de propaganda eleitoral.

O inciso III do art. 73 dispõe que é 
conduta vedada “ceder servidor público 
ou empregado da administração direta ou 
indireta federal, estadual ou municipal do 
Poder Executivo, ou usar de seus serviços, 
para comitês de campanha eleitoral de 
candidato, partido político ou coligação, 
durante o horário de expediente normal, 
salvo se o servidor ou empregado estiver 
licenciado”.

 A quarta conduta proibida pelo 
legislador é “fazer ou permitir uso 
promocional em favor de candidato, 
partido político ou coligação,  de 
d is tr ibuição  gratui ta  de  bens  e 
serviços de caráter social custeados ou 
subvencionados pelo Poder Público” 
(cf. inciso IV do art. 73), com comando 
normativo no sentido de vedar aos 
agentes públicos a distribuição gratuita 
de bens e serviços de caráter social para 
fins políticos ou eleitoreiros. 

 A quinta conduta vedada aos agentes 
públicos em período eleitoral é “nomear, 
contratar ou de qualquer forma admitir, 
demitir sem justa causa, suprimir ou 
readaptar vantagens ou por outros 
meios dificultar ou impedir o exercício 
funcional e, ainda, ex officio, remover, 
transferir ou exonerar servidor público, 
na circunscrição do pleito, nos três meses 
que o antecedem e até a posse dos eleitos, 

12. A intensidade é maior nos atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito (artigo 9º); é média nos atos de improbidade que causam 
lesão ao erário (artigo 10); e é menor nos atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública (artigo 11).
13. Emerson Garcia afirma ser evidente a imperfeição técnica contida no § 7º do artigo 73, porquanto as condutas previstas no caput não se limitam à vio-
lação de um princípio administrativo ou importam mero desvio de finalidade, consoante reza o artigo 11, I, da LIA, constituindo um verdadeiro paradoxo, 
na medida em que “a prática de determinado ato de improbidade sujeita o agente a penalidades muito mais severas do que aquelas que sofreria acaso 
tivesse praticado o mesmo ato em detrimento da democracia”.
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sob pena de nulidade de pleno direito” 
(cf. inciso V do art. 73), com o objetivo 
primordial de impedir – por um período 
considerável: três meses anteriores 
ao pleito (início do mês de julho) até 
a posse dos eleitos (1º de janeiro do 
ano subsequente) - que os detentores 
do poder utilizem seus cargos para 
promover atos de retaliação contra 
servidores que não os tenham apoiado 
politicamente ou que não tenham 
seguido a mesma linha política. 

As demais condutas proibidas nos 
três meses que antecedem ao pleito 
e que estão previstas no inciso VI, do 
artigo 73, são as seguintes: “ ... nos três 
meses que antecedem o pleito: a) realizar 
transferência voluntária de recursos da 
União aos estados e municípios, e dos 
estados aos municípios, sob pena de 
nulidade de pleno direito, ressalvados os 
recursos destinados a cumprir obrigação 
formal preexistente para execução de 
obra ou serviço em andamento e com 
cronograma prefixado, e os destinados 
a atender situações de emergência e 
de calamidade pública; b) com exceção 
da propaganda de produtos e serviços 
que tenham concorrência no mercado, 
autorizar publicidade institucional 
dos atos, programas, obras, serviços 
e campanhas dos órgãos públicos 
federais, estaduais ou municipais, ou das 
respectivas entidades da administração 
indireta, salvo em caso de grave e 
urgente necessidade pública, assim 
reconhecida pela Justiça Eleitoral; c) 
fazer pronunciamento em cadeia de 
rádio e televisão, fora do horário eleitoral 
gratuito, salvo quando, a critério da 
Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria 
urgente, relevante e característica das 
funções de governo;

A penúlt ima conduta vedada 
pelo legislador é “realizar, em ano de 
eleição, antes do prazo fixado no inciso 
anterior, despesas com publicidade dos 
órgãos públicos federais, estaduais ou 
municipais, ou das respectivas entidades 
da administração indireta, que excedam 
a média dos gastos nos três últimos 
anos que antecedem o pleito ou do 
último ano imediatamente anterior 
à eleição” (cf. inciso VII do art. 73), 

uma vez que os administradores em 
geral não possuem um limite de gastos 
com publicidade, podendo aplicar o 
volume de recursos que desejarem com 
propaganda, ficando adstritos apenas 
aos limites orçamentários. 

 A última conduta vedada em época 
de campanha eleitoral é “fazer, na 
circunscrição do pleito, revisão geral da 
remuneração dos servidores públicos 
que exceda a recomposição da perda 
de seu poder aquisitivo ao longo do ano 
da eleição, a partir do início do prazo 
estabelecido no art. 7º desta lei e até a 
posse dos eleitos”(cf. inciso VIII do art. 
73), que visa impedir o aumento real aos 
servidores durante o período eleitoral, 
o que poderia significar tentativa de 
cooptação de votos. 

  Importante destacar que o § 1º do 
artigo 73 da Lei nº 9.504/97 estabeleceu 
o conceito de agente público para 
os fins de aplicação do disposto no 

seu caput, elencando o mesmo rol de 
agentes públicos indicados no art. 2º 
da Lei de Improbidade Administrativa - 
“reputa-se agente público, para os efeitos 
deste artigo, quem exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, 
por eleição, nomeação, designação, 
contratação ou qualquer outra forma 
de investidura ou vínculo, mandato, 
cargo, emprego ou função nos órgãos 
ou entidades da administração pública 
direta, indireta, ou fundacional” e, 
embora não faça referência expressa ao 
terceiro que contribui para a prática do 
ato de improbidade eleitoral, deixando 
de repetir a regra do art. 3º da Lei nº 
8.429/92, dispôs no § 8º do art.73 que 
as sanções de suspensão da conduta 
vedada e multa, previstas no § 4º, são 
aplicáveis aos candidatos, partidos e 
coligações que dele se beneficiarem, 
não deixando dúvidas que os terceiros 
beneficiários dos atos de improbidade 
eleitoral igualmente se sujeitam às 
sanções decorrentes de sua prática.

O conceito de “candidato” para 
fins de aplicação da Lei nº 9.504/97 é 
tema que tem despertado divergência 
jurisprudencial, uma vez que, a partir 
de uma interpretação meramente 
gramatical da lei, pode-se dizer que só 
existe candidato a partir do momento 
que transita em julgado a decisão que 
admite o seu registro de candidatura, 
no entanto, diversos julgadores têm 
entendido que se deve reconhecer 
a existência de um candidato antes 
mesmo da sua escolha na convenção 
partidária, desde que o ato tenha sido 
praticado com o intuito de beneficiá-lo 
em uma eleição posterior, ou quando seu 
nome estiver aprovado em convenção 
partidária. 

 Não se pode esquecer que o 
conceito de candidato é um conceito 
jurídico, que decorre de previsão legal, 
logo, somente poderá ser considerado 
candidato  aquele que respeitar o 
trâmite previsto em lei para adquirir tal 
condição e a Lei das Eleições estabeleceu, 
expressamente, que a escolha dos 
candidatos ocorre durante a realização 
das convenções partidárias, sendo que a 
aprovação pelo partido é indispensável 

“

”

Os atos de 
improbidade 
administrativa 
eleitoral sujeitam-
se a um regime 
jurídico especial 
que não se 
confunde com 
o previsto na 
Lei nº 8.429/92 - 
[LIA].
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para que possa haver o registro da 
candidatura, o que nos tem levado a 
afirmar que a figura do candidato surge 
somente após a aprovação do seu nome 
pelo partido a que é filiado, ainda que 
o registro efetivo de sua candidatura se 
dê em momento posterior. 

Aliás, pensamos que é plenamente 
coerente a tese de que a lei eleitoral se 
aplica aos candidatos já aprovados em 
convenção partidária, porque, a partir 
deste momento é que “pode surgir 
interesse no escuso emprego de recursos 
públicos em benefício do sucesso eleitoral 
dessa pessoa”. 

Por outro lado, não se pode perder 
de vista que a Lei nº 9.504/97 é uma 
lei especial que incide durante um 
certo lapso de tempo, ou seja, durante 
o período de campanha eleitoral. Fora 
deste período, embora possa haver 
a prática de qualquer das condutas 
enumeradas no seu artigo 73, sua 
análise se dará no âmbito geral da 
improbidade administrativa, mediante 
enquadramento nas hipóteses contidas 
na Lei nº 8.429/92, com a consequente 
aplicação das sanções próprias deste 
referido diploma legal (art. 12, I, II, 
III).

 No que concerne ao sujeito passivo 
determinado na Lei das Eleições, a 
grande questão é conferir se os atos de 
improbidade eleitoral são praticados 
contra as entidades da Administração 
Pública, contra os candidatos (partidos 
e coligações), ou contra o processo 
eleitoral, cabendo ponderar que, nos 
termos do caput do art. 73, os atos de 
improbidade eleitoral comprometem 
a igualdade de oportunidade entre 
candidatos ao pleito. Dessa forma é 
forçoso concluir que, além das entidades 
da Administração Pública, são também 
sujeitos passivos dos atos ímprobos 
de natureza eleitoral os candidatos, 
partidos e coligações que disputam o 
pleito, bem como o próprio processo 
eleitoral em si.

Tema que tem se mostrado de difícil 
complexidade é o referente às sanções 
decorrentes da prática das condutas 
enumeradas no artigo 73 da Lei nº 
9.504/97, sendo importante diferenciar 

as sanções previstas neste diploma 
legal daquelas contempladas na Lei nº 
8.429/92, mais especificamente em 
seu artigo 12, inciso III, uma vez que 
o agente público, ao praticar qualquer 
das condutas descritas no artigo 73, 
responde perante duas órbitas de 
responsabilidade distintas: a esfera 
eleitoral e a esfera da improbidade 
a d m i n i s t r a t i v a  -  a u t ô n o m a s  e 
independentes entre si.

Assim é que, no estrito circulo da 
responsabilidade eleitoral, o agente 
público infrator está sujeito às sanções 
previstas nos §§ 4º e 5º do artigo 73 da 
Lei das Eleições - suspensão imediata 
da conduta vedada, quando for o caso; 
aplicação de multa no valor de cinco 
a cem mil UFIR – e nas hipóteses dos 
incisos I, II, III, IV e VI, o candidato 
beneficiado, agente público ou não, 
poderá ter cassado o seu registro de 
candidatura. Não é demais destacar que 
a pena de multa se estende ao partido 
ou coligação do qual o candidato faça 
parte (§ 8º), e o partido beneficiado 
será excluído do rateio dos valores 
originários das multas, quando da 
distribuição do Fundo Partidário (§ 
9º).

N o  c í r c u l o  d a  i m p r o b i d a d e 
administrativa, por seu turno, estará 
sujeito às sanções previstas no artigo 
12, inciso III, da Lei nº 8.429/90 - 
ressarcimento integral do dano, se houver, 
perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de três a cinco anos, 
pagamento de multa civil de até cem 
vezes o valor da remuneração percebida 
pelo agente e proibição de contratar com 
o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de três anos.

  Dessa forma, tratando-se de esferas 
autônomas de responsabilidade, podem 
ser aplicadas as sanções previstas em 
ambos os diplomas legais, cada qual 
seguindo o seu procedimento próprio.

C o m  a  a n á l i s e  d o s  a t o s  d e 
improbidade administrativa previstos 
na Lei de Improbidade Administrativa, 
comparados aos atos elencados na Lei 

das Eleições, podemos extrair algumas 
relevantes conclusões que disciplinam a 
questão da improbidade administrativa 
em período eleitoral:

Nos termos do artigo 73, § 7º, da Lei • 
nº 9.504/97, os atos de improbidade 
administrativa eleitoral sujeitam-se 
a um regime jurídico especial que 
não se confunde com o previsto na 
Lei nº 8.429/92, uma vez que foram 
equiparados indistintamente ao tipo 
previsto no artigo 11, inciso I, da LIA, 
ainda que tais condutas possam ser, 
em tese, enquadradas nos artigos 9º, 
10 e 11 da referida lei de regência;
As condutas enumeradas no artigo • 
73 da Lei nº 9.504/97 – Lei das 
Eleições, não exigem a comprovação 
de lesividade, bastando a mera prática 
dos atos potencialmente lesivos à 
igualdade entre os candidatos;
O sujeito ativo do ato de improbidade • 
administrativa eleitoral é o agente 
público juridicamente considerado 
candidato, ou seja, a pessoa física 
vinculada a partido político e aprovada 
em convenção partidária;
Os • terceiros beneficiários dos atos de 
improbidade eleitoral (candidatos, 
partidos e coligações) se sujeitam às 
sanções decorrentes de sua prática, 
nos termos do § 8º do artigo 73 da 
Lei nº 9.504/97;
Os candidatos, partidos e coligações • 
que disputam a eleição, e o próprio 
processo eleitoral são os sujeitos 
passivos do ato de improbidade 
eleitoral a Administração Pública;
O  p r i n c í p i o  d e m o c rá t i c o  q u e • 
exige para a sua concretização a 
igualdade de oportunidades entre 
os candidatos nos pleitos eleitorais 
é o bem jurídico protegido pela 
modalidade de ato de improbidade 
administrativa eleitoral; 
Tratando-se de • esferas autônomas 
de responsabilidade, as sanções 
decorrentes da prática de ato de 
improbidade eleitoral, previstas no 
artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, 
são aplicadas sem prejuízo das 
reprimendas administrativo-eleitorais 
elencadas na Lei nº 9.504/97, sujeitas 
a regime jurídico diverso.
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Improbidade: a eterna 
busca do bezerro de ouro

Antonio Carlos Flores de Moraes1

Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro

Para Antonio Carlos Flores de Moraes, 
o tema corrupção faz parte da natureza 
humana, constando, inclusive, do 
Antigo Testamento. Para ser combatida, 
há necessidade de leis específicas para 
ajudar na mudança do comportamento 
humano e na criação de um novo ser no 
terceiro milênio, livre das tentações dos 
pecados e capaz de criar uma ética de 
comportamento igualitário e solidário.

Estamos comemorando vinte 
anos da Lei nº 8.429, de 
2 de junho de 1992, que 
classificou como crime “os 

atos de improbidade praticados por 
qualquer agente público, servidor ou 
não, contra a administração direta, 
indireta ou fundacional de qualquer 
dos Poderes da União, dos estados, 
do Distrito Federal, dos municípios, 
de território, de empresa incorporada 
ao patrimônio público ou de entidade 
para cuja criação ou custeio o erário 
haja concorrido ou concorra com mais 
de cinquenta por cento do patrimônio 
ou da receita anual, serão punidos na 
forma desta lei”.

Esta lei relacionou as condutas 
í m p ro b a s  e  a s  s a n ç õ e s  a  e s t a s 
aplicáveis, bem como o procedimento 
para a respectiva aplicação. Portanto, 
tornou-se importante instrumento para 
garantir a observância dos princípios 

administrativos e auxiliar no combate 
à corrupção no serviço público.

O vintenário dispositivo legal 
ampliou bastante a sua aplicação, 
ao considerar que “estão também 
sujeitos às penalidades desta lei os 
atos de improbidade praticados contra 
o patrimônio de entidade que receba 
subvenção, benefício ou incentivo, 
fiscal ou creditício, de órgão público 
bem como daquelas para cuja criação 
ou custeio o erário haja concorrido 
ou concorra com menos de cinquenta 
por cento do patrimônio ou da receita 
anual, limitando-se, nestes casos, a 
sanção patrimonial à repercussão do 
ilícito sobre a contribuição dos cofres 
públicos”. (art. 1°, § único)

O BEZERRO DE OURO 
E A ÉTICA
Êxodo 32:1 Mas, vendo o povo 
que Moisés tardava em descer 
do monte, acercou-se de Arão e 

lhe disse: Levanta-te, faze-nos 
deuses que vão adiante de nós; 
pois, quanto a este Moisés, o 
homem que nos tirou do Egito, 
não sabemos o que lhe terá 
sucedido.
Êxodo 32:2 Disse-lhes Arão: Tirai 
as argolas de ouro das orelhas de 
vossas mulheres, vossos filhos e 
vossas filhas e trazei-mas.
Êxodo 32:3 Então, todo o povo 
tirou das orelhas as argolas e as 
trouxe a Arão.
Êxodo 32:4 Este, recebendo-as 
das suas mãos, trabalhou o ouro 
com buril e fez dele um bezerro 
fundido. Então, disseram: São 
estes, ó Israel, os teus deuses, que 
te tiraram da terra do Egito.
Êxodo 32:5 Arão, vendo isso, 
edificou um altar diante dele e, 
apregoando, disse: Amanhã, será 
festa ao SENHOR.

1. Professor no Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Doutor em Direito Administrativo na Universidade de 
Salamanca, Espanha. 
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Êxodo 32:6 No dia seguinte, 
madrugaram e ofereceram 
holocaustos, e trouxeram ofertas 
pacíficas; e o povo assentou-se 
para comer e beber e levantou-se 
para divertir-se.
Êxodo 32:7 Então, disse o SENHOR 
a Moisés: Vai, desce; porque o teu 
povo, que fizeste sair do Egito, se 
corrompeu.
Tal fato ocorreu quando Moisés 

recebia as duas “Tábuas da Lei” 
contendo os Dez Mandamentos de 
Deus, no sopé do Monte Sinai, ocasião 
em que foi estabelecido solenemente 
um Pacto (ou Aliança) entre YHWH (ou 
JHVH) e povo de Israel. Moisés havia 
conduzido os israelitas libertando-os 
da escravidão no Egito e atravessara o 
Mar Vermelho, dirigindo-se ao Monte 
Horeb, na Península do Sinai.

Mas, a liberdade não satisfazia ao 
povo e a demora de Moisés de retornar 
levou as pessoas de volta ao vício e 
aos prazeres terrenos passando a 
adorar como Senhor um Bezerro de 
Ouro. Deus avisa Moisés para retornar 
rápido porque o povo dele havia se 
corrompido.

Assim, constata-se que o tema 
corrupção consta do próprio Antigo 
Testamento da Bíblia, fazendo parte da 
natureza humana de longa data. Para 
ser combatida, há necessidade de leis 
específicas para ajudar na mudança do 
comportamento humano e na criação 
de um novo ser no terceiro milênio, 
livre das tentações dos pecados e capaz 
de criar uma ética de comportamento 
igualitário e solidário.

Para nós pertencentes à civilização 
ocidental é muito difícil estudarmos 
a ética, porque somos formados em 
uma moral “teológica” baseada no 
cristianismo e estamos acostumados 
a  adotar  uma ética  “normativa” 
deontológica.  Mesmo iniciando o 
século XXI costumamos repetir as 
mesmas palavras utilizadas por Tomás 

de Aquino, como também aquelas de 
Immanuel Kant, sempre citadas em 
especial por pessoas como eu formadas 
em Direito, como se os princípios 
fossem eternos e a-históricos.

O que não nos deveria surpreender 
é o porquê pessoas não se guiam, nem 
orientam seu comportamento por tais 
normas herdadas do cristianismo e 
do iluminismo, no momento em que 
estamos vivendo em uma sociedade 
preocupada apenas com o espetáculo, 
conforme caracterizou Guy Debord2, na 
qual a cultura dominante é o narcisismo, 
como qualificou Christopher Lach3.

Para agravar ainda mais a situação, a 
política ocidental há muito é dominada 
pelo pensamento de Maquiavel, ou 
Machiavelli (1469-1527), que, após 
ter sido secretário da chancelaria de 
Florença e desempenhado diversas 
missões diplomáticas, retirou-se da 
vida política após ser perseguido pelos 
Médici.  Em 1513, trouxe a furo todo 
o seu pensamento político, no livro 
denominado “O Príncipe”, defendendo 
a tese que, em política, a única coisa a 
se levar em conta é o fim visado, não 
se devendo preocupar com qualquer 
preceito ético.

Deve-se observar ao se realizar 
investigação ética, de acordo com 
Esperanza Guisán4, que “é de primordial 
importância averiguar até que ponto 
o ser humano é natureza e até que 
ponto cultura, em que medida recebe 
passivamente as instruções dos agentes 
socializadores e até onde incide 
ativamente nas transformações dos 
inputs introduzidos em sua consciência” 
(itálico da autora).  À investigação ética, 
é importante frisar, interessa-lhe todo 
o processo de educação e socialização 
do ser humano.

Assim, impossível fazer-se uma 
s e p a ra ç ã o  e n t re  o  p e n s a m e n to 
fornecido pelo filósofo e a época 
histórica em que foi transmitido, 
bem como o tipo de sociedade a que 

pertencia. Antes de tudo, cabe lembrar, 
que “uma norma será moral na medida 
em que atenda às necessidades geradas 
na vida cotidiana, na qual os interesses 
em colisão devem ser satisfeitos”, de 
acordo com Guisán5.  Trata-se, portanto, 
de uma realidade específica, ou seja, o 
cotidiano de uma fase da civilização e 
não de uma norma a-histórica.

Deve-se, desde logo, chamar a 
atenção de como a ética inicialmente 
teleológica (esse termo vem de telos ou 
fim que se persegue, sendo que o bem-  
-estar psíquico ou espiritual é a meta 
sagrada) passou a ser deontológica 
(a expressão vem de deon ou dever), 
inicialmente por motivos religiosos, 
transformando a ética em teológica, 
para depois dever representar os 
princípios produzidos mediante 
consenso ou contrato pelos seres 
humanos.

Por isso, aos profissionais do Direito 
educados no Brasil falar em utilitarismo 
g e ra  u m a  re a ç ã o  m u i t a s  ve z e s 
irracional, por terem sido preparados 
exclusivamente para admitir a ética 
deontológica, pois a sua ciência foi 
definida como a do “dever ser”. Mas, 
no século XXI, quando as instituições 
estão em crise, abrangendo todas e 
em todos os sentidos, as normas de 
comportamento atualmente em vigor 
devem ser examinadas do ponto de 
vista crítico, para constatar se atendem 
ou não às necessidades humanas neste 
momento histórico.

A ojeriza é motivada principalmente 
porque o utilitarismo prega certa 
flexibilidade em relação às regras, uma 
vez que a meta última a ser alcançada é 
a felicidade. Examinar o caso concreto 
de forma individualizada sob a ótica 
da ética deontológica é bastante difícil, 
senão quase impossível. Assim, por 
exemplo, por considerar a vida humana 
sagrada, questões como da eutanásia 
deverão ser sempre reprovadas. O 
aborto, nem pensar!

2. Guy Debord, La Société du Spetacle, Gallimard, Paris, 1992.
3. Christopher Lasch, The Culture of Narcisism, American life in an age of diminishing expectations, W.W. Norton &  Company, Inc., 1998.
4. Esperanza Guisán, Introducción a la Ética, Ediciones Cátedra, Madrid, 2002,pág. 26.
5. Esperanza Guisán, Razón y pasión em ética, Anthropos, Barcelona, 1986, pág. 29.
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Quando Lawrence Kolberg6 admite 
que é perfeitamente justif icável 
um assassinato se for para impedir 
muitos outros, parece que para o 
jurista brasileiro isto seria impensável.  
Lembro que essa defesa de Kohlberg 
ao homicídio preventivo referiu-se a 
possíveis assassinos de Hitler.  Eles não 
poderiam ser condenados por qualquer 
tribunal!

O estudo de Kohlberg, apresentado 
na nota 6, demonstra ser necessário 
ainda a positividade do Direito, porque 
ainda não estamos preparados para viver 
baseados exclusivamente nos princípios 

6. OS ESTÁGIOS MORAIS SEGUNDO KOHLBERG(Extraído de HABERMAS, J. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989, 
pp. 152-4). 
Nível A. Nível pré-convencional
Estágio 1. O estágio do castigo e da obediência.
Conteúdo: O direito é a obediência literal às regras e à autoridade; evitar o castigo e não fazer mal físico.

1. O que é direito é evitar infringir as regras, obedecer por obedecer e evitar causar danos físicos a pessoas e propriedades.
2. As razões para fazer o que é direito são o desejo de evitar o castigo e o poder superior das autoridades.

Estágio 2. O estágio de objetivo instrumental individual e da troca.
1. O que é direito é seguir as regras quando for de seu interesse imediato. O direito é agir para satisfazer os interesses e necessidades próprias e deixar 
que os outros façam o mesmo. O direito é também o que é equitativo, isto é, uma troca igual, uma transação, um acordo.
2. A razão para fazer o que é direito é servir às necessidades e interesses próprios num mundo em que é preciso reconhecer que as outras pessoas 
também têm seus interesses.

Nível B. Nível convencional
Estágio 3. O estágio das expectativas interpessoais mútuas, dos relacionamentos e da conformidade.
Conteúdo: O direito é desempenhar o papel de uma pessoa boa (amável), é preocupar-se com as outras pessoas e seus sentimentos, manter-se leal e 
conservar a confiança dos parceiros e estar motivado a seguir regras e expectativas.

1. O que é direito é corresponder ao que esperam as pessoas que nos são próximas ou àquilo que as pessoas geralmente esperam das pessoas em seu 
papel como filho, irmã, amigos etc. “Ser bom” é importante e significa ter bons motivos, mostrar solicitude com os outros. Também significa preservar os 
relacionamentos mútuos, manter a confiança, a lealdade, o respeito e a gratidão.
2. As razões para fazer o que é direito são: ter necessidade de ser bom a seus próprios olhos e aos olhos dos outros, importar-se com os outros e porque, 
se a gente se pusesse no lugar do outro, a gente iria querer um bom comportamento de si próprio (regra de ouro).

Estágio 4. O estágio da preservação do sistema social e da consciência.
Conteúdo: O direito é fazer seu dever na sociedade, apoiar a ordem social e manter o bem-estar da sociedade ou do grupo.

1. O que é direito é cumprir os deveres com os quais se concordou. As leis devem ser apoiadas, exceto em casos extremos em que entram em conflito 
com outros deveres e direitos sociais estabelecidos. O direito também consiste em contribuir para a sociedade, o grupo ou a instituição.
2. As razões para fazer o que é direito são: manter em funcionamento a instituição como um todo, o autorrespeito ou a consciência compreendida como 
o cumprimento das obrigações definidas para si próprio ou a consideração das consequências: “E se todos fizessem o mesmo?”

Nível C. Nível pós-convencional ou baseado em princípios
As decisões morais são geradas a partir de direitos, valores ou princípios com que concordam (ou podem concordar) todos os indivíduos compondo ou 
criando uma sociedade destinada a ter práticas leais e benéficas.
Estágio 5. O estágio dos direitos originários e do contrato social ou da utilidade.
Conteúdo: O direito é sustentar os direitos, valores e contratos legais básicos de uma sociedade, mesmo quando entram em conflito com as regras e leis 
concretas do grupo.

1. O que é direito é estar cônscio do fato de que as pessoas adotam uma variedade de valores e opiniões, que a maioria dos valores e regras são relativos 
ao seu grupo. Essas regras “relativas”, contudo, devem em geral ser apoiadas no interesse da imparcialidade e porque elas são o contrato social. No en-
tanto, alguns valores e direitos não relativos, tais como a vida e a liberdade, têm que ser apoiados em qualquer sociedade independentemente da opinião 
da maioria.
2. As razões para fazer o que é direito são em geral: sentir-se obrigado a obedecer à lei porque a gente fez um contrato social de fazer e respeitar leis, 
para o bem de todos e para proteger seus próprios direitos e o direito dos outros. As obrigações de família, amizade, confiança e trabalho também são 
compromissos ou contratos assumidos livremente e implicam o respeito pelos direitos dos outros. Importa que as leis e deveres sejam baseados num 
cálculo racional de utilidade geral: “O maior bem para o maior número”.

Estágio 6. O estágio de princípios ético-universais.
Conteúdo: Esse estágio presume a orientação por princípios ético universais, que toda a humanidade deve seguir.

1. No que diz respeito ao que é direito, o estágio 6 é guiado por princípios ético-universais. As leis ou acordos sociais particulares são, em geral, válidos 
porque se apoiam em tais princípios. Quando as leis violam esses princípios, a gente age de acordo com o princípio. Os princípios são princípios univer-
sais de justiça: a igualdade de direitos humanos e o respeito pela dignidade dos seres humanos enquanto indivíduos. Estes não são meramente valores 
reconhecidos, mas também são princípios usados para gerar decisões particulares.
2. A razão para fazer o que é direito é que a gente, enquanto pessoa racional, percebeu a validade dos princípios e comprometeu-se com eles.

7. Maria Cecília Maringoni de Carvalho, Por uma ética ilustrada e progressista: uma defesa do utilitarismo, in Correntes Fundamentais da Ética contem-
porânea, org. Manfredo A de Oliveira, Editora Vozes, Petrópolis, 2001, págs. 101/104.

éticos-universais, independentemente 
da aplicação de penalidades criminais. 
Nos dias de hoje, é impossível admitir-
se o final do direito positivo, pois ainda 
necessitamos de regras punitivas.

Por isso, ainda é importante estudar-
se Immanuel Kant, mesmo admitindo a 
importância do utilitarismo com as suas 
diversas concepções de bem-estar, como 
classificou Maria Cecília Maringoni de 
Carvalho7, que considerou John Stuart 
Mill como integrante juntamente com 
Jeremy Bentham, das teorias mentalistas 
do bem-estar. As duas outras correntes, 
conforme classifica a professora do 

Instituto de Filosofia da PUC, Campinas, 
estado de São Paulo são: a)o bem-estar 
como satisfação de preferências, na 
qual inclui Amartya Sen,  e b) as teorias 
objetivas do bem estar, na qual coloca 
novamente John Stuart Mill, agora em 
companhia de David Brink, autor do 
livro Moral realism and the foundations 
of ethics.

Assim, cabe-nos referenciar ainda 
Immanuel Kant, nascido em 22 de abril 
de 1724, na Prússia oriental, como 
filósofo e cientista, e considerá-lo o 
maior filósofo do Iluminismo.  Mesmo 
depois de sua morte, ocorrida em 12 
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“

”

Considera-se 
jurídica a legislação 
que não inclui o 
motivo do dever  
na lei e, assim, 
admite um motivo 
distinto do 
próprio dever.

de fevereiro de 1804, Kant continuou 
influenciando os pensadores ocidentais, 
como John Raws e Jürgen Habermas, no 
último quarto do século XX.

Kant surge numa sociedade que 
começava a se rebelar contra a estrutura 
da Monarquia Absoluta, cujos poderes 
se concentravam nas mãos de um só 
homem. Um novo mundo aparecia 
inclusive na área da ciência, quando 
foram descobertas as leis de atração 
universal por Isaac Newton, em 1687, 
causando grande impacto.

Aplicando-se o seu ensinamento 
ao nosso estudo, é importante frisar 
que Kant8 divide o ser humano como 
ser natural (homo phaenomenon) e ser 
dotado de liberdade interior (homo 
noumenon), considerando ele que a 
nossa escolha é sempre sensivelmente 
afetada, razão pela qual as leis morais são 
imperativas (comandos ou proibições) e 
realmente imperativas (incondicionais) 
categóricas, diferenciando-se dos 
imperativos técnicos (preceitos da 
arte) que sempre comandam apenas 
condicionalmente.

De forma mais objetiva,  Kant 
considera que “os imperativos não são 
mais do que fórmulas para exprimir a 
relação entre as leis objetivas do querer 
em geral e a imperfeição subjetiva da 
vontade deste ou daquele ser racional – 
da vontade humana, por exemplo”.9

Assim, o ser humano no processo 
de escolha será regulado por dois tipos 
de legislação, que se diferenciarão de 
acordo com o motivo que fundamentou 
essa mesma escolha. A ética, por 
exemplo, faz de uma ação um dever, 
e também faz deste dever um motivo. 
Por outro lado, considera-se jurídica a 
legislação que não inclui o motivo do 
dever na lei e, assim, admite um motivo 
distinto do próprio dever.

Kant apresenta o principal dever do 
ser humano consigo mesmo que seria 
inicialmente desenvolver e aumentar 
sua perfeição natural, visando a um 

propósito pragmático. Neste aspecto, 
Kant considera que possuímos três 
poderes naturais, a saber: a) mental (do 
espírito), exercício apenas através da 
razão; b) psíquico (da alma) – memória, 
imaginação e similares, com base nos 
quais se constitui o aprendizado, e c) o 
corpo, cultivo através de ginástica para 
cuidar da coisa básica (a matéria), sem a 
qual não poderia realizar seus fins.

No que se refere ao dever do ser 
humano com os outros, deve ser 
observado que para Kant “o amor não 
é para ser entendido como sentimento 
(sensação), isto é, como prazer na 
perfeição de outros seres humanos; 
o amor não é para ser entendido 
como regozijo neles (uma vez que os 
outros não podem submeter alguém à 
obrigação de ter sentimentos). Tem, ao 
contrário, que ser concebido como a 

máxima da benevolência (como prático), 
que resulta em beneficência”.10 (itálicos 
do Autor)

Cabe destacar também que Kant 
separa a felicidade do Estado do bem- 
-estar dos cidadãos e a felicidade destes, 
“pois a felicidade talvez os atinja mais 
facilmente e, como o apreciariam, num 
estado de natureza (como assevera 
Rousseau) ou mesmo num governo 
despótico. Por felicidade do Estado 
entende-se, em lugar disso, a condição 
na qual sua constituição se conforma 
o mais plenamente aos princípios do 
direito; é por esta condição que a razão, 
mediante um imperativo categórico, nos 
obriga a lutar.”11

Fazendo essa separação entre 
Estado e o indivíduo, constata-se que 
Kant ainda está preso à ortodoxia do 
luteranismo político, ao considerar que 
“não cabe ao povo perscrutar, tendo 
em vista, sobre a origem da autoridade 
suprema à qual está submetido, isto 
é, o súdito não deve raciocinar, em 
termos práticos, a respeito da origem 
dessa autoridade, como um direito 
ainda passível de ser questionado (ius 
controversium) no tocante à obediência 
que a ele deve, isto porque posto que 
um povo deve ser considerado como 
já unido sob uma vontade legislativa 
geral, a fim de julgar mediante força 
jurídica acerca da suprema autoridade 
(summum imperium) do Estado, não 
pode nem deve julgar diferentemente 
da forma que o presente chefe do 
Estado (summus imperans) deseja que 
o faça”.12

Consequentemente, para tentar 
aplicar o seu ensinamento à realidade 
de hoje, deve-se logo de início transpor 
para o mundo exterior, ou seja, o 
mundo vivido, o que Kant apresenta 
como a liberdade autorreguladora 
encontrada no mundo interior de cada 
pessoa. Reconhecida esta liberdade e 
a autonomia das regras de conduta, o 
homem enfim encontrará a Eudaimonia, 

8. Immanuel Kant, Fundamentação da Metafísica dos Costumes e outros escritos, Editora Marin Claret, São Paulo, 2005.
9. Immanuel Kant, Fundamentação, Ob. Cit., pág. 45.
10. Immanuel Kant, Metafísica, Ob. Cit., pág. 292.
11. Ibidem, pág. 160.
12. Ibidem, pág. 161.
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como disse Aristóteles, entendo-a como 
o “Bem Viver”, ou seja, o “Bem Supremo” 
em todos os sentidos deste adjetivo, 
por ser perfeito em si mesmo e por 
ser o último na hierarquia dos bens, 
razão pela qual diz respeito, inclusive, 
à Política.

Há de se admitir que algumas de 
suas máximas são interessantes, como 
a referente ao imperativo categórico: 
“Age só segundo máxima tal que possas 
ao mesmo tempo querer que ela se 
torne lei universal”. Ou ainda, a máxima 
relativa ao imperativo universal do 
dever: “Age como se a máxima de tua 
ação devesse se tornar, pela tua vontade, 
lei universal da natureza”.  Aplicadas 
essas duas máximas, deve-se anular a 
relativa ao imperativo prático, que diz: 
“Age de tal maneira que possas usar a 
humanidade, tanto em tua pessoa como 
na pessoa de qualquer outro, sempre e 
simultaneamente como um fim e nunca 
simplesmente como meio”.

No início do Século XX, estando 
o Direito cercado por sociólogos, 
economistas, políticos e psicólogos, 
tinha necessidade de afirmar-se como 
ciência, ocasião em que foi iniciado um 
movimento visando a sua purificação. 
Ninguém melhor representou esse 
movimento do que Hans Kelsen, nascido 
na Áustria em 1881, em uma família 
judaica, e morto em 1973, nos Estados 
Unidos da América, para onde fugiu 
durante a dominação nazista em sua 
terra natal, lá permanecendo até seus 
últimos dias.

Kelsen, em seus 92 anos de vida, foi 
autor de uma obra bastante vasta, tendo 
o seu pensamento passado por diversas 
fases, que podem ser classificadas da 
seguinte forma: a) construtivista até 
1920; b) neokantiana forte até 1930;c)
neokantiana débil ou empirista até 1960; 
d) voluntarista depois de 1960. Outros, 
como Mário Losano13, identificam três 
fases no pensamento de Kelsen, iniciadas 
respectivamente em 1910, 1930 e 
1960.

O interessante é que, mesmo como 
neokantiano, Kelsen sofreu influência 
do neopositivismo do Círculo de Viena, 
que teve em Moritz Schick (1882–1936) 
seu grande representante. Conforme 
apontam Giovanni Reale e Dario Antiseri14, 
as teorias fundamentais que mais lhe 
influenciaram são: 

O princípio de verificação constitui o 1. 
critério de distinção entre proposições 
sensatas e proposições insensatas, de 
modo que tal princípio se configura 
como critério de significância que 
delimita a esfera da linguagem sensata 
da linguagem sem sentido que leva à 
expressão o mundo das nossas emoções 
e dos nossos medos;
Com base nesse princípio, só têm sentido 2. 
as proposições possíveis de verificação 
empírica ou factual, vale dizer, as 
afirmações das ciências empíricas;
A matemática e a lógica constituem 3. 
somente conjunto de tautologias, 
convencionalmente estipuladas 
e incapazes de dizer algo sobre o 
mundo;
A metafísica juntamente com a ética e 4. 
a religião, não sendo constituídas por 
conceitos e proposições factualmente 
verificáveis, são um conjunto de 
questões aparentes (Sheinfragen) 
que se baseiam em pseudoconceitos 
(Sheibegriffe);
O trabalho que resta ao filósofo sério 5. 
é o da análise semântica (relação 
ente a linguagem e realidade à qual 
a linguagem se refere) e da sintática 
(relação dos sinais de uma linguagem 
entre si) do único discurso significante, 
isto é, do discurso científico;
A filosofia não é uma doutrina, mas 6. 
sim atividade: atividade classificadora 
da linguagem.

Quanto ao dever-ser, o pensamento 
kantiano considera que ele exige uma 
causa originária que lhe dê causa: a 
liberdade. Baseado nesse princípio, 
Kelsen  considerava que a norma 
fundamental verdadeira não é criada por 
nenhum procedimento jurídico.  Ela é 

13. Mário Losano, Teoria Generaledelle Norme, Turim, 1965, pág. LVI, in Miguel Reale, Filosofia do Direito, Ed. Saraiva, São Paulo, 2000, pág. 480.
14. Giovanni Reale e Dario Antiseri, História da Filosofia, Volume III, Ed, Paulinas, São Paulo, 1991, pág. 991.
15. Hans Kelsen, Teoria Geral das Normas, tradução e revisão de José Florentino Duarte, Sérgio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 1986, pág. 328.
16. Hans Kelsen, Teoria Comunista Del derecho y del Estado, tradução para o castelhano de Alfredo J. Weiss, EmecéEdiciones, Buenos Aires, 1957.

fruto da razão e serve como pressuposto 
de todo o pensamento jurídico, ou seja, a 
forma a priori para dar base à sua tese.

De acordo com suas palavras15, “a 
norma fundamental de uma ordem 
jurídica ou moral positivas – como 
evidente do que precedeu – não é 
positiva, mas meramente pensada, e 
isto significa uma norma fictícia, não o 
sentido de um real ato de vontade, mas 
sim de um ato meramente pensado. 
Como tal, ela é pura ou ‘verdadeira’ ficção 
no sentido da vaihingeriana “Filosofia 
do Como-Se”, que é caracterizada pelo 
fato de que ela não somente contradiz a 
realidade, como também é contraditória 
em si mesma•”.

Em seu trabalho Teoria Comunista 
del derecho y del Estado16,  Kelsen 
procurou demonstrar simpatia por um 
socialismo não marxista, pregando o 
regresso a Lassalle, ao mesmo tempo 
em que tornava clara a sua oposição 
ao socialismo de inspiração marxista, 
consubstanciada nos seguintes pontos:

Considerava o socialismo marxista a. 
uma utopia “não científica”, como o 
exemplo da escolástica, por não estar 
baseada em nenhuma espécie de 
experiência;

Entendia que a psicologia criminal b. 
demonstrava que as circunstâncias 
econômicas não são o único fator da 
perturbação da ordem social;
A ditadura do proletariado seria uma c. 
contradição da doutrina marxista, pois 
haveria um domínio de uma classe sem 
exploração econômica;
O fim do Estado geraria uma anarquia d. 
incontrolável e é inconsistente com o 
programa econômico;
Abolida a divisão do trabalho, e. 
entende que se deixar a decisão sobre 
a capacidade em cada indivíduo 
representa uma inadequada imagem 
da natureza do homem como ser 
social;
Esta sua última crítica baseia-se f. 
no fato de considerar que a ordem 
social sem coação ou constrangimento 
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é incompatível com a natureza 
humana;
Classificava como contraditória a g. 
expressão “Direito Revolucionário”, 
c r i a d a  p o r  Pa s u ka n i s ,  p o rq u e 
exatamente uma revolução destruiria 
o sistema jurídico em vigor.
Quando h. Kelsen considera que ao se 
identificar Direito e Justiça passa-
se a considerar aquele como parte 
constitutiva da ordem moral, ou seja, 
ele é por essência justo. Daí surge 
uma discussão a respeito da verdade 
absoluta, isto é, aquela que vigora 

independente do momento histórico, 
do lugar e é aceita por todos. Alcançar 
uma sociedade justa, absolutamente 
justa, livre de qualquer norma jurídica, 
faz-nos lembrar o ensinamento de 
Agnes Heller, quando afirma que “em 
vez de ponderar um mundo ‘além 
da justiça’, um mundo sem qualquer 
espécie de norma ou regra regulada, se 
encaminharmos as questões seguintes, 
estaremos considerando algo não 
apenas mais ‘possível’, mas também 
mais humano. A. Que tipos de normas 
e regras são desejáveis? B. Quais são 

17. Agnes Heller, Além da Justiça, tradução de Savannah Hartmann, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1998, pág. 308.
18. Miguel Reale, Filosofia do Direito, Saraiva, 1999, (19a ed. - 2a tiragem), pág.614.
19. Miguel Reale, Filosofia do Direito, Ob. Cit., pág. 686.
20. Ibidem, pág. 693.

os procedimentos convenientes para 
construir tais normas válidas? C. (Em 
um nível até mais utópico.) Qual seria 
a base normativa do melhor mundo 
moral possível?”.17

Para melhor responder a essas 
questões formuladas por Agnes Heller 
nada melhor do que recorrer ao filósofo 
brasileiro Miguel Reale, quando analise 
as conexões existentes entre a Política 
do Direito, a Teoria Geral do Direito e 
a Sociologia Jurídica. Oferece o autor 
a seguinte sistemática no estudo do 
conhecimento do direito.18

Formas do conhecimento do direito

No plano filosófico ou transcendental No plano científico-positivo ou empírico
COMO FATO – Culturologia Jurídica Sociologia Jurídica, História do Direito, Etnologia Jurídica, 

Psicologia Jurídica.
COMO VALOR – Deontologia Jurídica Política do Direito
COMO NORMA – Epistemologia Jurídica Ciência do Direito ou Jurisprudência (Teoria Geral do 

Direito, Dogmática Jurídica e disciplinas jurídicas par-
ticulares).

 Como se vê, explica Reale, “enquanto a 
ciência positiva se situa necessariamente 
em uma atitude realista ou empírica 
(no sentido de que não reduz o objeto 
às condicionalidades subjetivas, nem 
faz da correlação sujeito-objeto um seu 
problema essencial e prévio) já a atitude 
filosófica é, a nosso ver, necessariamente 
transcendental, pois, ao indagar das 
condições primeiras da realidade (da 
realidade jurídica entre outras) só 
pode fazer tendo em conta o sujeito 
cognoscente, em sua universalidade, e 
o objeto em correlação essencial com a 
subjetividade espiritual”.

Essa visão tridimensional do Direito 
(fato/valor/norma) coloca um ponto 
final na discussão antiga acerca das 
diferenças existentes entre a Moral e 
o Direito. Inicialmente, esse debate 
perde razão de ser pelo simples fato 
do conhecimento do Direito exigir uma 
visão axiológica e teleológica, simultânea 
e concomitante, acerca das questões que 

envolvem a norma jurídica. Em segundo 
lugar, porque o Direito não se caracteriza 
apenas pela coercibilidade de sua norma 
ou porque regula o comportamento 
externo do ser humano. Nos dias atuais, 
“a teoria moderna da alteridade, se 
em dado momento se enlaça com a 
tradição aristotélica-tomista, é antes 
o resultado de uma revisão crítica da 
noção de exterioridade, de uma análise 
do imperativo que Kant enunciara 
como fundamento da razão jurídica 
(“Ageexteriormente” etc.) em conexão 
com a faculdade de coagir. Já em meados 
do século passado•, afirmava Rosmini 
que a violação de um direito envolve 
‘essa espécie de exterioridade (sic) que 
com palavra latina se donominaria 
alteridade’ ”.19

O que diferencia exatamente Moral e 
Direito é a natureza dessa bilateralidade, 
possuindo o imperativo desse último 
um aspecto de atributividade, que 
pode ser definido como algo “próprio 

de toda e qualquer relação jurídica, 
tomado este termo em sentido lato, 
ligar e, concomitantemente, dar a razão 
ou a medida do vínculo posto entre as 
pessoas ou os órgãos. Como uma pessoa 
nunca pode ser juridicamente um meio 
ou instrumento de outra, torna-se 
necessário que, no ato mesmo em que se 
a declara vinculada a alguém para algo, 
algo lhe seja também reconhecido ou 
conferido, ficando assim disciplinados 
a exigibilidade e o exercício do vínculo 
constituído”.20

A  a t r i b u t i v i d a d e  d a  n o r m a 
jurídica é a sua grande característica 
moderna e não apenas o aspecto de 
sua coercibilidade, uma vez que ela 
pode ser aceita pelo indivíduo como 
e por ele mesmo formulada. A partir 
de então, para responder a segunda 
questão formulada por Agnes Heller 
(Quais são os procedimentos convenientes 
para construir tais normas válidas?), 
evidencia-se como é necessário dar um 
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maior enfoque na própria elaboração da 
norma jurídica, examinando-se questões 
que dizem respeito a temas específicos 
da Sociologia Jurídica e da Política do 
Direito.

Ao se pretender, portanto, estudar e 
apresentar propostas acerca de normas 
jurídicas necessárias para o combate 
à corrupção, não basta restringir-se o 
estudo à própria dogmática jurídica. Para 
melhor sucesso nesta tarefa, conforme 
ensina Kelsen, há de se pesquisar a 
temática relativa à validade e à eficácia 
da norma jurídica, concluindo-se que:

Quanto à a. validade, o seu fundamento 
objetivo deve se basear numa norma 
fundamental, representada pelo ideal 
da sociedade de liberdade. Há de 
refletir, portanto, o resultado de um 
debate livre entre todos os membros 
dessa mesma sociedade;
Quanto à b. eficácia, há de se observar 
se a norma, elaborada pela vontade 

coletiva da sociedade, tem atingido os 
seus objetivos, ou seja, coagir a prática 
da corrupção.

Essa forma de estudo vem ao encontro 
do ensinamento de Gadamer21, quando 
afirma que “é o problema da aplicação 
que está contido em toda compreensão” o 
único capaz de fazer vencer a herança da 
hermenêutica romântica do positivismo 
estático-histórico, que utilizava apenas 
como elementos a “compreensão” e a 
“explicação” do texto. 

Importância da lei nº 8.429, 
de 2 de junho de 1992

Feita essa análise, a voo de pássaro, 
sobre Moral e Direito, constata-se 
a importância da Lei nº 8.429, de 2 
de junho de 1992, especialmente ao 
admitir a evolução da concepção do 
Direito Administrativo como o conjunto 
de normas que visa primordialmente 

garantir os privilégios da sociedade 
em relação,  ou em contraste,  às 
prerrogativas da Administração Pública. 
Neste início de Século XXI, vivemos 
integralmente num Estado Social (e 
Democrático de Direito), sendo pródiga 
a Constituição em garantir os direitos 
das pessoas, a teor dos princípios 
fundamentais e dos direitos e garantias 
fundamentais contidos nos Títulos I 
e II.

A Lei nº 8.429/1992 considerou 
as suas normas aplicáveis a todos 
aqueles que, mesmo não sendo agentes 
públicos, induzam ou concorram para 
a prática do ato de improbidade ou 
dele se beneficie sob qualquer forma 
direta ou indireta. (art. 3°) Trouxe para 
o seu texto o zelo aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade 
e publicidade, ao impor aos agentes 
públicos de qualquer nível ou hierarquia 
a sua observância no trato dos assuntos 

21. Hans-Georg Gadamer,Verdade e Método, traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica, tradução de Flávio Paulo Meurer, revisão da tradução de 
Ênio Paulo Giachini, Ed. Vozes, Petrópolis, 1999, pág. 458. 

“
”

A Lei nº 8.429/1992 considerou as suas normas aplicáveis 
a todos aqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, 
induzam ou concorram para a prática do ato de 
improbidade.
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que lhe são afetos. (art. 4º) Equiparou 
qualquer espécie de lesão ao patrimônio 
público seja decorrente de ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, do agente 
ou de terceiro, devendo haver integral 
ressarcimento do dano. (art. 5º)

A s s i m ,  d e  f o r m a  o b j e t iva  e 
s i m p l i f i c a d a ,  p o d e - s e  d e f i n i r, 
doutrinariamente, a Improbidade 
Administrativa como sendo “a corrupção 
administrativa, que, sob diversas 
formas, promove o desvirtuamento 
da Administração Pública e afronta os 
princípios nucleares da ordem jurídica 
(Estado de Direito, Democrático e 
Republicano),  revelando-se pela 
obtenção de vantagens patrimoniais 
indevidas às expensas do erário, pelo 
exercício nocivo das funções e empregos 
públicos, pelo “tráfico de influência” 
nas esferas da Administração Pública 
e pelo favorecimento de poucos em 
detrimento dos interesses da sociedade, 
mediante a concessão de obséquios e 
privilégios ilícitos.”22

Diante desse texto, pode-se afirmar 
que a lei admitiu a inversão do ônus 
da prova na forma estabelecida no art. 
333 do Código de Processo Civil, porque 
“em matéria de ato de improbidade 
administrativa cabe ao réu produzir 
as provas necessárias, úteis e legais, 
acoimado na proteção dos princípios 
do contraditório e da ampla defesa 
para desconstituir ou desfazer as 
imputações que lhe são colacionadas 
pelo órgão ministerial ou da Entidade 
Pública autora”.23

O Art. 17, § 6º da Lei nº 8.429/1992 
prevê que “a ação será instruída com 
documentos ou justi f icação que 
contenham indícios suficientes da 
existência do ato de improbidade 
ou com razões fundamentadas da 
impossibilidade de apresentação de 
qualquer dessas provas, observada a 
legislação vigente”.

Isto porque “não se pode confundir 
improbidade com simples ilegalidade. 
A improbidade é ilegalidade tipificada 
e qualificada pelo elemento subjetivo 

da conduta do agente. Por isso mesmo, 
a jurisprudência do STJ considera 
indispensável, para a caracterização 
de improbidade, que a conduta do 
agente seja dolosa, para a tipificação 
das condutas descritas nos artigos 
9º e 11 da Lei nº 8.429/92, ou pelo 
menos eivada de culpa grave, nas do 
artigo 10” (AIA 30/AM, Rel. Min. Teori 
Albino Zavascki, Corte Especial, DJE 
28.09.11).

Assim, pode-se admitir  como 
essencial a prova dos seguintes atos 
para caracterizar a improbidade 
administrativa:

Os atos de improbidade que importam a. 
enriquecimento ilícito e a presença 
do elemento “lesão do patrimônio 
público”.
Os atos de improbidade que atentam b. 
contra os princípios da administração 
pública (art. 11 da Lei 8.429/92) 
prescindem do elemento “lesão ao 
patrimônio público”.
Os tipos dos artigos 9º e 11 da Lei c. 
8.429/92 e o elemento subjetivo “dolo” 
do agente.

Respeito aos princípios 
constitucionais

Na evolução moderna do Direito, 
não é mais possível admitir o exercício 
do poder por parte do Estado de 
forma isolada, como o foi feito em 
grande parte do Século XX, o que 
caracterizou a forma autoritária de 
administrar. Nos dias atuais, “todo o 
poder emana do povo, que o exerce 
por meio de representantes eleitos 
ou diretamente, nos termos desta 
Constituição”. (Parágrafo único do art. 
1º da CF/1988) 

Cabe assim ao Estado servir as 
pessoas, com o objetivo de proporcionar 
o bem-estar e uma melhor qualidade 
de vida, respeitando enfim todos os 
direitos fundamentais, o que significa 
o final da discussão da dicotomia 
entre a moral e o direito. O reflexo 
no Direito Administrativo dessa 

modernidade é que o foco central migra 
do ato administrativo para o processo 
administrativo, que passa a ser o seu 
núcleo central. 

Assim, o cidadão passa a ser 
integrante do Estado, devendo seus 
direitos ser respeitados, podendo, 
inclusive, exigir do administrador o 
cumprimento de suas obrigações e 
denunciá-lo quando ocorrer a sua 
omissão, o que poderá ser enquadrado 
como improbidade administrativa.

A Constituição passa a se basear 
também em valores, porque, como 
diria Verdú a sua compreensão requer 
referência obrigatória à cultura e 
aos valores. O Acadêmico da Real 
Academia de Ciencias Morais e Políticas 
da Espanha comenta que “es posible 
que al meditar, los parlamentarios 
que elaboraran y aprobaron la Ley 
Fundamental de la República Federal 
de  Alemania,  sobre las  causas  y 
consecuencias nefastas que provocó el 
III Reich condenado por el mundo libre, 
el pueblo alemán sufriera un complejo de 
culpabilidad. Por ello fundamentaron la 
Grundgesetz en postulados axiológicos 
e incluso invocaron, en su Preámbulo, 
a Dios. Poco antes las Constituciones 
de los Laender lo habían hecho. En este 
orden de cosas, hay que insistir en que 
el pueblo alemán fue la primera víctima 
del nacional-socialismo y, además, en 
los momentos de restablecimiento de 
un ordenamiento jurídico democrático, 
aquella impresión en la gran mayoría 
de los alemanes, requería un rechazo del 
relativismo y agnosticismos weimarianos 
para recuperar la intangibilidad de 
la dignidad humana, máximo valor 
en un orden político constitucional. 
Por tanto, no sólo en la jurisprudencia 
constitucional, también en diversos 
escritos de ese t iempo,  surgió el 
reconocimiento del iusnaturalismo 
y sus correspondientes valores. Es 
decir se habló del eterno retorno del 
derecho natural, die ewigeWiederkehr∗, 
al iusnaturalismo abandonando su 
anterior relativismo”.24

22. PAZZAGLINI FILHO, M; ELIAS ROSA, M. F. e FAZZIO JÚNIOR, W. Improbidade Administrativa, Editora Atlas, 1996.
23. BEZERRA FILHO, Aluísio, Lei de Improbidade Administrativa – Aplicada e Comentada, Juruá Editora, Curtiba, 2005, pág. 194.
24. VERDÚ, Pablo Lucas,Teoria de la Constitución como Ciencia Cultural, 2ª edición corregida y aumentada. Madrid: Dykinson, 1998, pp. 40-41.
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Concomitantemente com a adoção 
de valores no texto constitucional, a 
sua interpretação passa a ser dinâmica, 
que se inspira na adaptação contínua 
do direito às exigências da vida social 
(política, econômica etc.). Nas palavras 
de Ricardo Guastini ,  “ la doctrina 
favorece una interpretación ‘evolutiva’, 
tiende a remediar el envejecimiento de 
la constitución y la falta de revisiones 
constitucionales. La interpretación 
evolutiva, sin embargo, no consiste en 
una técnica interpretativa específica 
(a pesar de su tendencia natural a la 
analogía); consiste sobre todo en utilizar 
una técnica interpretativa cualquiera 
con la finalidad de adaptar el texto – 
sobre todo si se trata de un texto “viejo” 
- a las nuevas circunstancias. En la mayor 
parte de los casos esta adaptación se 
cumple mediante la concretización de los 
principios constitucionales, y consiste en 
obtener nuevas normas del texto, que se 
suponen ‘implícitas’”.25

No atual texto constitucional, a 
matéria é tratada de forma clara e 
precisa, impedindo qualquer dúvida 
sobre o tema.26 Antes, apenas como 
re g i s t ro  h i s tó r i c o ,  a  l e g i s l a ç ã o 
anticorrupção era tratada de forma 
mais tímida pela Lei n.º 3.164/1957 
(Lei Pitombo-Godói-Ilha)27 e Lei n.º 
3.502/1958 (Lei Bilac Pinto)28.

Agora,  a  Lei  de Improbidade 
Administrativa regulamenta o artigo 37 
da Constituição da República, que ordena 

os princípios básicos da Administração 
Pública (legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência) 
e prevê expressamente a imposição de 
sanções para atos de improbidade. O 
texto legal especifica tais atos em três 
categorias principais: enriquecimento 
ilícito, prejuízo ao Erário e atentado 
contra os princípios da Administração 
Pública. As penas fixadas incluem a 
perda de bens acrescidos indevidamente 
ao patrimônio, o ressarcimento integral 
do dano ao Erário, a perda da função 
pública, a suspensão dos direitos 
políticos e o pagamento de multa.

Nos vinte anos de vigência, a Lei nº 
8.429 resultou, segundo levantamento 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) até 
março de 2012, em 4.893 condenações 
nos tribunais de justiça estaduais e 627 
nos tribunais regionais federais. Sua 
aplicação, porém, ainda é motivo de 
diversas discussões no âmbito do Poder 
Judiciário, tanto por meio de recursos 
às condenações impostas quanto por 
questionamentos diretos sobre o teor 
e a constitucionalidade da lei. Muitas 
delas desembocam ou têm origem no 
Supremo Tribunal Federal.

A publicidade dos atos é fornecida 
pelo Cadastro Nacional de Condenados 
por Improbidade Administrativa, que 
é um instrumento eficaz no combate à 
corrupção e na valorização das decisões 
judiciais dos tribunais brasileiros. O 
sistema contém informações sobre 

processos já julgados, que identificam 
entidades jurídicas ou pessoas físicas 
que tenham sido condenadas por 
improbidade, nos termos da Lei nº 
8.429/1992 - Lei de Improbidade 
Administrativa (LIA). O sistema tem 
espaço destinado à consulta pública que 
pode ser feita pelo número do processo, 
pelo nome da parte ou pelo número do 
CPF/CNPJ.

O tribunal de contas 
na tutela da probidade 

Embora seja o Ministério Público o 
principal responsável na perseguição 
da improbidade, por deter a legitimação 
institucional e processual de provocar 
o Poder Judiciário,  de instaurar 
procedimento administrativo ou 
inquérito civil, e, ainda, de requisitar 
à polícia judiciária a instauração de 
inquérito policial, não se pode olvidar 
que os tribunais de contas têm papel 
de grande importância na tutela 
da probidade e da moralidade na 
Administração Pública. 

S e m  p o d e r  j u r i s d i c i o n a l ,  a 
competência do Tribunal de Contas da 
União (extensiva aos demais tribunais 
de contas do País) está descrita nos arts. 
70 e 71 da Constituição Federal, c/c o 
art. 1º da Lei nº. 8.443, de 16.07.1992 
(Lei Orgânica do Tribunal de Contas 
da União)29, cabendo-lhe julgar as 
contas dos administradores e demais 

25. Guastini, Riccardo, Teoria e ideologia de La interpretación constitucional, traducción de Miguel Cabornell y Pedro Salazar. Madrid: Editorial Trotta, 
2008, p. 61.
26. A IMPROBIDADE NA CF/88.
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralida-
de para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômi-
co ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 4, 
de 1994)
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.
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)
§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas 
as respectivas ações de ressarcimento.
27. LEI N. 3.164 – DE 1 DE JUNHO DE 1957
Provê quanto ao disposto no parágrafo 31, 2ª parte, do artigo 141, da Constituição Federal, e dá outras providências.
28. LEI Nº 3.502 - DE 21 DE DEZEMBRO DE 1958 – DOU DE 22/12/58
29. Lei Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992.
Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras providências.
Art. 1° Ao Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo, compete, nos termos da Constituição Federal e na forma estabelecida nesta Lei:...
Regula o sequestro e o perdimento de bens nos casos de enriquecimento ilícito, por influência ou abuso do cargo ou função.
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responsáveis por dinheiros, bens e 
valores públicos; proceder à fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial dos órgãos 
e entidades da União; apreciar as 
contas prestadas anualmente pelo 
presidente da República; apreciar, para 
fins de registro, a legalidade dos atos de 
admissão de pessoal na administração 
direta e indireta e das concessões de 
aposentadorias, reformas e pensões. 

É importante frisar que cumpre 
aos tribunais de tontas manterem 
registro próprio dos bens e rendas das 
autoridades públicas elencadas no art. 
1º da Lei nº. 8.730, de 10.11.199330; 
exercer o controle da legalidade e 
legitimidade desses bens e rendas; 
adotar as providências inerentes 
às suas atribuições e, se for o caso, 
representar ao Poder competente 
sobre irregularidades ou abusos 
apurados; publicar, periodicamente, 
no Diário Oficial da União, por extrato, 
dados e elementos constantes da 
declaração; prestar a qualquer das 
Câmaras do Congresso Nacional ou às 
respectivas Comissões, informações 
solicitadas por escrito e fornecer 

certidões e informações requeridas 
por qualquer cidadão, para propor 
ação popular que vise anular ato 
lesivo ao patrimônio público ou à 
moralidade administrativa. 

Compete ainda aos Tribunais 
de  Contas da União f iscal izar  o 
cumprimento das normas previstas 
na Lei Complementar nº 101, de 
04.05.2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), sendo dada ciência ao Ministério 
Público sempre que detectar indícios 
de qualquer dos crimes contra as 
finanças públicas, tipificados na Lei nº. 
10.028, de 19 de outubro de 2000.

Ademais, o cumprimento do dever 
de prestar contas constitui, por si só, 
um indicador de probidade (art. 11, 
inciso VI da Lei nº. 8.429/1992)31, e 
o não envio das prestações de contas 
anuais de órgãos e entidades que 
sejam obrigadas a fazer poderão 
ensejar ação judicial por improbidade 
administrativa, sequestro de bens e até 
mesmo afastamento do administrador, 
medidas que, de natureza cautelar, 
deverão atender aos pressupostos 
do fumus boni iuris e do periculum in 
mora.

30. LEI No 8.730, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1993.
Estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o exercício de cargos, empregos e funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciá-
rio, e dá outras providências.
Art. 1º É obrigatória a apresentação de declaração de bens, com indicação das fontes de renda, no momento da posse ou, inexistindo esta, na entrada em 
exercício de cargo, emprego ou função, bem como no final de cada exercício financeiro, no término da gestão ou mandato e nas hipóteses de exoneração, 
renúncia ou afastamento definitivo, por parte das autoridades e servidores públicos adiante indicados: ...
31. Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole 
os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
32. CPC - Art. 40.  Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão 
ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.
33.  Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que 
requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patri-
mônio público.
        § 1º O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil.
        § 2° Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo 
indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.
34. Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre 
outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;
§ 3º - As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.
35. Art. 71...
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as 
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregulari-
dade de que resulte prejuízo ao erário público;
36.  LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 18 DE MAIO DE 1990
Estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina outras providências.
Art. 1º São inelegíveis:
        I - para qualquer cargo:
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso 
de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, 
para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da 

Durante as apurações a cargo 
do tribunal de contas, muitas são 
as possibilidades de identificação 
de condutas irregulares também 
tipificadas como atos de improbidade 
a d m i n i s t r a t i v a .  O  t r i b u n a l  d e 
contas poderá adotar os diversos 
p ro c e d i m e n to s  a d m i n i s t ra t ivo s 
previstos na Lei nº.  8.429/1992, 
inclusive porque, quando verificada a 
existência de crime de ação pública32, 
a remessa dos autos ao Ministério 
Público é prevista pelo art. 40 do CPC, 
providência também determinada pelo 
art. 16, da Lei de Improbidade33.  

O poder de coação do tribunal de 
contas é bastante amplo, baseando-se 
especialmente nas sanções que podem 
ser aplicadas, além das multas e ainda 
o ressarcimento de danos causados ao 
erário, com força de título executivo, 
nos termos do art. 71, inciso VIII, § 
3º, da CF34, além de sancionar com 
a inelegibilidade a qualquer cargo 
público, em face de julgamento pela 
irregularidade das contas (art. 71, 
inciso II, da CF35, e art. 1º, inciso I, alínea 
g, da LC nº. 64/199036); determinar o 
afastamento de autoridades de seus 
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respectivos cargos (art. 44 da Lei 
nº. 8.443/199237); anular admissões 
e concessões de aposentadorias e 
pensões (art. 71, inciso III, da CF38 e 
Súmula n° 6 do STF39); entre outras 
medidas.

A Lei nº 8.429, de 2 de junho 
de 1992, em seu art . 15, também 
d e t e r m i n a  q u e  s e j a  l e va d o  a o 
conhecimento do tribunal de contas 
a  e x i s t ê n c i a  d e  p r o c e d i m e n t o 
administrativo para apurar ato de 
improbidade. 40 Contraditório,  no 
entanto, é o entendimento do Supremo 
Tribunal  Federal quanto ao acesso 
do Tribunal de Contas da União a 
informações cobertas por sigilo fiscal, 
enquanto o art. 1º da Lei nº. 8.730, 
de 10.11.199341, atribui ao TCU às 
tarefas de manter registro próprio 
dos bens e rendas do patrimônio 
privado de autoridades públicas; 
exercer o controle da legalidade e 
legitimidade desses bens e rendas; 
adotar as providências inerentes 
às suas atribuições e, se for o caso, 
representar ao Poder competente 

Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição;  (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 135, de 2010)
37. Art. 44. No início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, determinará, cautelarmente, o 
afastamento temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou dificul-
tar a realização de auditoria ou inspeção, causar novos danos ao Erário ou inviabilizar o seu ressarcimento.
        § 1° Estará solidariamente responsável a autoridade superior competente que, no prazo determinado pelo tribunal, deixar de atender à determi-
nação prevista no caput deste artigo.
        § 2° Nas mesmas circunstâncias do caput deste artigo e do parágrafo anterior, poderá o tribunal, sem prejuízo das medidas previstas nos arts. 60 
e 61 desta Lei, decretar, por prazo não superior a um ano, a indisponibilidade de bens do responsável, tantos quantos considerados bastantes para 
garantir o ressarcimento dos danos em apuração.
38. Art. 71...
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de 
aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;
39. STF Súmula nº 6 - 13/12/1963 - Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal - Anexo ao Regimento Interno. Edição: 
Imprensa Nacional, 1964, p. 34.
Revogação ou Anulação de Aposentadoria ou Qualquer Outro Ato Aprovado pelo Tribunal de Contas - Efeitos - Competência Revisora do Judiciário
    A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes 
de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência revisora do judiciário.
40. Art. 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento 
administrativo para apurar a prática de ato de improbidade.
        Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o 
procedimento administrativo.  
41. LEI Nº 8.730, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1993.
Estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o exercício de cargos, empregos e funções nos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, e dá outras providências. 
Art. 1º É obrigatória a apresentação de declaração de bens, com indicação das fontes de renda, no momento da posse ou, inexistindo esta, na entra-
da em exercício de cargo, emprego ou função, bem como no final de cada exercício financeiro, no término da gestão ou mandato e nas hipóteses de 
exoneração, renúncia ou afastamento definitivo, por parte das autoridades e servidores públicos adiante indicados:
42. Art. 4º Os administradores ou responsáveis por bens e valores públicos da administração direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes 
da União, assim como toda a pessoa que, por força da lei, estiver sujeita à prestação de contas do Tribunal de Contas da União, são obrigados a juntar, à 
documentação correspondente, cópia da declaração de rendimentos e de bens, relativa ao período-base da gestão, entregue à repartição competente, 
de conformidade com a legislação do Imposto sobre a Renda.

sobre irregularidades ou abusos 
apurados; publicar, periodicamente, 
no Diário Oficial da União, por extrato, 
dados e elementos constantes da 
declaração; prestar a qualquer das 
Câmaras do Congresso Nacional ou às 
respectivas Comissões, informações 
solicitadas por escrito;  fornecer 
certidões e informações requeridas 
por qualquer cidadão, para propor 
ação popular que vise anular ato 
lesivo ao patrimônio público ou à 
moralidade administrativa, na forma 
da lei.  

Devem ainda, de acordo com o art. 
4º da mesma Lei42, os administradores 
ou responsáveis por bens e valores 
públicos da administração direta, 
indireta e fundacional de qualquer 
dos Poderes da União, assim como 
toda a pessoa que, por força da lei, 
estiver sujeita à prestação de contas 
do Tribunal de Contas da União, juntar, 
à documentação correspondente, 
cópia da declaração de rendimentos 
e de bens, relativa ao período-base 
da gestão,  entregue à repartição 

“

”

Mudar o 
comportamento 
da sociedade é 
o grande desafio 
do atual século, 
fazendo-a 
solidária e 
comprometida 
com o bem-estar 
geral.
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competente nos termos do art. 1º, 
de conformidade com a legislação do 
Imposto sobre a Renda, sendo lícito 
ao tribunal utilizar as declarações 
de renda recebidas para proceder ao 
levantamento da evolução patrimonial 
do seu titular e ao exame de sua 
compatibilização com os recursos e 
as disponibilidades declarados. 

Em 2002, a Medida Provisória  
n° 66, de 29 de agosto, retirou, na 
prática, esses poderes do tribunal 
de contas, passando à Secretaria da 
Receita Federal, que já é responsável 
p e l o  re c e b i m e n t o  e  a n á l i s e  d o 
i m p o s t o  d e  re n d a  d a s  p e s s o a s 
f ís icas  e  jurídicas . 43 Tal  medida 
retirou do tribunal de contas um 

§ 1º O Tribunal de Contas da União considerará como não recebida a documentação que lhe for entregue em desacordo com o previsto neste artigo.
§ 2º Será lícito ao Tribunal de Contas da União utilizar as declarações de rendimentos e de bens, recebidas nos termos deste artigo, para proceder ao 
levantamento da evolução patrimonial do seu titular e ao exame de sua compatibilização com os recursos e as disponibilidades declarados.
43. MP 66, de 29/08/2002:
Art. 48. A partir de 1º de janeiro de 2003, a obrigatoriedade de apresentação de declaração de bens a que se referem o art. 13 da Lei nº 8.429, de 2 de 
junho de 1992, e o art. 1º da Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, será satisfeita mediante entrega à Secretaria da Receita Federal, da declaração 
de ajuste anual relativa ao imposto de renda das pessoas físicas.
§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, os órgãos e entidades públicas federais encaminharão à Secretaria da Receita Federal, até o último dia útil do 
mês de abril de cada ano, relação das autoridades e servidores enquadrados dos dispositivos legais referidos no caput, no dia 31 de dezembro do ano 
imediatamente anterior, bem assim dos que foram, nesse mesmo ano, submetidos à exoneração, renúncia ou afastamento definitivo, ou que tiveram 
encerrados seus mandatos.
§ 2º A Secretaria da Receita Federal estabelecerá a forma de apresentação e o conteúdo da relação referida no § 1º.
§ 3º Verificada qualquer irregularidade em relação à evolução patrimonial, a Secretaria da Receita Federal, sem prejuízo dos procedimentos fiscais de 
sua competência, representará o fato à autoridade a que estiver subordinado o declarante e ao Tribunal de Contas da União, para adoção das medidas 
de suas respectivas alçadas.
§ 4º A posse ou a entrada em exercício nos cargos mencionados nos dispositivos legais referidos no caput implicam automática autorização, pela 
autoridade ou servidor, para a Secretaria da Receita Federal efetuar, sem qualquer restrição quanto às informações a serem prestadas, a representação 
de que trata o § 3º.
§ 5º A apresentação da declaração na forma deste artigo dispensa sua apresentação ou remessa a qualquer outro órgão público federal.
44. Artigo III
Medidas preventivas
Para os fins estabelecidos no artigo II desta Convenção, os Estados Partes convêm em considerar a aplicabilidade de medidas, em seus próprios siste-
mas institucionais, destinadas a criar, manter e fortalecer:
1. Normas de conduta para o desempenho correto, honrado e adequado das funções públicas. Estas normas deverão ter por finalidade prevenir confli-
tos de interesses, assegurar a guarda e uso adequado dos recursos confiados aos funcionários públicos no desempenho de suas funções e estabelecer 
medidas e sistemas para exigir dos funcionários públicos que informem às autoridades competentes dos atos de corrupção nas funções públicas de 
que tenham conhecimento. Tais medidas ajudarão a preservar a confiança na integridade dos funcionários públicos e na gestão pública.
2. Mecanismos para tornar efetivo o cumprimento dessas normas de conduta.
3. Instruções ao pessoal dos órgãos públicos a fim de garantir o adequado entendimento de suas responsabilidades e das normas éticas que regem as 
suas atividades.
4. Sistemas para a declaração das receitas, ativos e passivos por parte das pessoas que desempenhem funções públicas em determinados cargos esta-
belecidos em lei e, quando for o caso, para a divulgação dessas declarações.
5. Sistemas de recrutamento de funcionários públicos e de aquisição de bens e serviços por parte do Estado de forma a assegurar sua transparência, 
equidade e eficiência.
6. Sistemas para arrecadação e controle da renda do Estado que impeçam a prática da corrupção.
7. Leis que vedem tratamento tributário favorável a qualquer pessoa física ou jurídica em relação a despesas efetuadas com violação dos dispositivos 
legais dos Estados Partes contra a corrupção.
8. Sistemas para proteger funcionários públicos e cidadãos particulares que denunciarem de boa-fé atos de corrupção, inclusive a proteção de sua 
identidade, sem prejuízo da Constituição do Estado e dos princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico interno.
9. Órgãos de controle superior, a fim de desenvolver mecanismos modernos para prevenir, detectar, punir e erradicar as práticas corruptas.
10. Medidas que impeçam o suborno de funcionários públicos nacionais e estrangeiros, tais como mecanismos para garantir que as sociedades mer-
cantis e outros tipos de associações mantenham registros que, com razoável nível de detalhe, reflitam com exatidão a aquisição e alienação de ativos e 
mantenham controles contábeis internos que permitam aos funcionários da empresa detectarem a ocorrência de atos de corrupção.
11. Mecanismos para estimular a participação da sociedade civil e de organizações não governamentais nos esforços para prevenir a corrupção.
12. O estudo de novas medidas de prevenção, que levem em conta a relação entre uma remuneração equitativa e a probidade no serviço público.

controle de uma eficácia preventiva 
extraordinária, como sendo o controle 
do patrimônio dos agentes públicos 
(Lei 8.730/1993), cuja origem lícita, 
contrariamente aos cidadãos sem 
vínculos com a administração pública, 
é ônus funcional (art. 9º, VII, da Lei  nº 
8.429/1992). 

E s s a s  m e d i d a s  b u ro c rá t i c a s 
t iraram muito da capacidade do 
tribunal de contas ser ágil no combate 
à corrupção como prevê a Convenção 
Interamericana contra a Corrupção, 
de 29 de março de 1996, por nós 
ratificada pelo Decreto nº. 4.410, de 
7 de outubro de 2002, e aprovada 
pelo Congresso Nacional por meio 
do Decreto Legislativo nº. 152, de 

25 de junho de 2002, e que passou 
a vigorar no País a partir de 24 de 
agosto de 2002. 

O Artigo III da referida convenção 
recomenda aos países membros a 
criação de “sistemas para a declaração 
das receitas, ativos e passivos por 
parte das pessoas que desempenhem 
funções públicas em determinados 
cargos estabelecidos em lei e, quando 
for o caso, para a divulgação dessas 
declarações”.44  Constata-se assim que 
o tribunal de contas, nos termos da 
Convenção contra Corrupção, pode ter 
papel preponderante no seu combate, 
cabendo-lhe também orientar os 
agentes públicos e a sociedade civil 
em geral.  
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45. OWOYE, Oluwole e Ibrahim BENDARDAF (1996), The macroeconomic analysis of effects of corruption on economic growth of developing countries, 
RivistaInternazionale di ScienzeEconomiche e Commerciali, vol. 43, núm, 1, págs, 191-211.
46. MAURO, Paolo, Corruption and growth, The Quarterly Journal of Economics, agosto, 1995.
47. Aproximación Macroeconómica al fenómeno de la corrupción, in La corrupción en un mundo globalizado: análisis interdisciplinar, Ratio Legis, 
Salamanca, 2004, págs 27 -39.

Ao invés de retirar poderes do 
tribunal de contas, como ocorreu em 
2002, deve-se incentivá-lo a orientar 
a população, através de sua página 
na internet , sobre a melhor forma 
de apresentar reclamações junto 
à Ouvidoria,  de forma a garantir 
um melhor  aproveitamento  das 
denúncias ali apresentadas. Deve-se 
reconhecer que o crime está cada 
vez mais modernizado e utilizando 
instrumentos tecnológicos muito 

avançados, devendo ser dados os 
meios necessários às cortes de contas 
para acompanhar esse desafio.

Conclui-se que, apesar de ser o 
Ministério Público o catalisador das 
ações de improbidade, é necessário 
a d m i t i r  q u e  n a s  a t iv i d a d e s  d e 
rotina do tr ibunal  de contas há 
g ra n d e  p o s s i b i l i d a d e  d e  s e re m 
detectados indícios de improbidade, 
desenvolvendo-se métodos modernos 
e  ef ic ientes  de anál ise  dos atos 

administrativos em geral. 
E s t e  e n t ro s a m e n t o  e n t re  a s 

instituições no combate à corrupção e 
à improbidade é questão fundamental, 
devendo ser atacada de forma conjunta 
por todos os órgãos de controle e 
regulação do País, mediante cada vez 
maior integração entre os tribunais de 
contas, Ministérios Públicos Federal 
e Estaduais, Secretaria da Receita 
Federal (SRF), Banco Central do Brasil 
(BACEN).

CONCLUSÃO

Como escrevi antes, a corrupção 
é tão antiga quanto à formação de 
sociedade humana, sendo mencionada 
inclusive no “Torah”, levando Moisés, 
o grande Patriarca dos judeus e o seu 
principal legislador, a lutar contra 
aqueles que passaram a adorar o 
Bezerro de Ouro, apesar de todo o seu 
esforço em liderar o povo judeu em 
fuga da escravidão no Antigo Egito. 

Assim, a corrupção não é novidade 
na humanidade, especialmente neste 
país, que conhece esse fenômeno desde 
o tempo de sua colonização. Resta-nos, 
ao contrário, perguntar o que houve 
de novo nessa temática para suscitar 
tantos debates nos últimos tempos, 
quando este fenômeno parecia fazer 
parte natural da história humana, 
como é apontado em diversos livros 
acadêmicos. Em Roma, por exemplo, 
a corrupção atingiu níveis altíssimos, 
tendo Paul Veyne comentado que “não 
havia função pública que não fosse um 
roubo organizado mediante o qual 
os que exerciam aquela exauriam 
seus subordinados e, todos juntos, 
exploravam aos administrados”. Nessa 
época, os soldados davam dinheiro 
aos oficiais para que fossem liberados 
de determinados serviços, existindo, 
também, certas funções que eram 
vendidas. Havia necessidade, portanto, 

que a inversão feita fosse amortizada, 
facilitando ainda mais a prática da 
corrupção. Veyne aponta ainda que 
“não havia nenhum funcionário que 
não se deixasse subornar”, observando 
que muitas vezes os valores obtidos 
se destinavam a cobrir necessidades 
elementares.

Na realidade, a reação contra a 
corrupção se fortalece nos últimos 
te m p o s ,  q u a n d o ,  n a  m e t a d e  d a 
década passada, começam a surgir 
trabalhos acadêmicos, como os de 
Owoye e Berdardaf45 e de Mauro46, 
que demonstram com uma fórmula 
s i m p l e s  e  a d e q u a d a  o s  e fe i t o s 
macroeconômicos desse fenômeno. 
A  a n á l i s e  c o n s i s t e  e m  ex p o r  o 
impacto da corrupção nas funções de 
comportamento dos distintos grupos 
que compõem a demanda agregada e 
a oferta agregada do país.

Maria Victoria Muriel  Patino , 
professora  t i tu lar  de  Economia 
A p l i c a d a  d a  U n i v e r s i d a d e  d e 
Salamanca47, incorpora àquela fórmula 
cinco argumentos teóricos de que a 
corrupção afeta de forma negativa, 
consubstanciados nos seguintes 
pontos:

Consumo do paísa.  – redução porque 
parte  da  renda das  famíl ias  é 
d e s t i n a d a  a o  p a g a m e n t o  d e 

subornos;
Redução de investimentosb.  – devido ao 
aumento dos custos, principalmente 
em forma de subornos e pagamentos 
a intermediários;
Gasto do setor públicoc.  – por causa 
do desvio de recursos públicos para 
patrimônios de particulares e de 
funcionários corruptos;
Menor eficiência na aplicação de d. 
recursos destinados à população mais 
carente – o empresário contratado 
para realizar os serviços executa 
de forma ineficiente por causa dos 
subornos pagos, que possibilitam a 
inexistência de fiscalização;
Demanda agregadae.  – pela incerteza 
causada, a corrupção atinge o setor 
de exportação do país;
Oferta agregadaf.  – produção dos 
empresários contratados pelo setor 
público também são afetados, com a 
escolha de pessoas pouco habilitadas, 
ch a m a d a s  i n te r n a c i o n a l m e n te 
d e  “ g h o s t w o r k e r s ”  o u 
“graveyardworkers”.

Entre nós, a grande reação começa 
com a Lei nº 8.429, de 2 de junho 
de 1992, tendo se solidificado no 
dia 4 de maio de 2000, quando foi 
sancionada a  Lei  Complementar 
nº. 101, que “estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a 
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responsabilidade na gestão fiscal”, 
em atendimento à determinação 
do inciso I, do art. 163, da CF/88. 
Esta lei demonstra claramente que 
a ação planejada e transparente são  
pressupostos básicos à responsa-
bilidade na gestão fiscal.

A LC 101/2000 caracteriza um 
marco histórico no controle das 
contas do País, cabendo ressaltar, 
com referência ao tribunal de contas, 
o seu Capítulo IX, “Da Transparência, 
Controle e Fiscalização”,  quando 
determina o parecer prévio das contas 
prestadas pelos chefes do Poder 
Executivo, as quais incluirão às dos 
presidentes dos órgãos dos Poderes 
Legislativo e do Judiciário e do chefe 
do Ministério Público.

E n f a t i z a n d o  q u e  s e r á  d a d a 
ampla divulgação dos resultados da 
apreciação das contas, julgadas ou 
tomadas, a lei normatiza também a 
fiscalização da Gestão Fiscal, com a 
participação do Controle Interno. O § 
1º do art. 59 estabelece que o tribunal 
de contas deve alertar os Poderes, 
quando constatar, entre outras coisas, 
fatos que comprometam os custos 
ou os resultados dos programas ou 
indícios de irregularidades na gestão 
orçamentária.

Constata-se,  portanto,  que os 
instrumentos existentes são suficientes 
para combater a corrupção no Brasil, 
cabendo aos órgãos responsáveis 
por sua prevenção utilizá-los e atuar 
de forma integrada. Cabe lembrar, 
no entanto, o ensinamento de Ulrico 
Scheuner48 de que “a ciência do Direito, 
por sua mesma natureza, somente 
lentamente transforma seus modos 
de pensamento e seus conceitos”. Tal 
afirmativa se aplica especialmente aos 

operadores do Direito...
M u d a r  o  c o m p o r t a m e n t o  d a 

sociedade é o grande desafio do 
atual século, fazendo-a solidária e 
comprometida com o bem-estar geral. 
Para a consecução desse objetivo 
torna-se  necessário  reforçar  as 
instituições democráticas, permitindo 
evitar distorções na economia, vícios 
na gestão pública e deterioração da 
moral social.  Assim, é necessário 
envidar  todos  os  es forços  para 
prevenir, detectar, punir e erradicar 
a corrupção por intermédio da criação 
e do fortalecimento dos mecanismos 
voltados para tanto, inclusive aqueles 
que envolvam a cooperação entre os 
estados.

Mas, com uma pequena dose de 
otimismo, constata-se nos últimos 
tempos que a questão da imunidade 
parece estar deixando de existir 
entre  nós ,  conforme decisão do 
STJ, em processo cujo tema é se os 
agentes políticos se enquadram no 
conceito de agentes públicos para 
fins de responsabilização pela Lei de 
Improbidade.

“A jurisprudência firmada pela 
Corte Especial do STJ é no sentido 
de que, excetuada a hipótese de 
atos de improbidade praticados 
pelo presidente da República 
(art. 85, V), cujo julgamento 
se dá em regime especial pelo 
S e n a d o  Fe d e ra l  ( a r t .  8 6 ) , 
não há norma constitucional 
a l g u m a  q u e  i m u n i z e  o s 
agentes políticos, sujeitos a 
crime de responsabilidade, de 
qualquer das sanções por ato de 
improbidade previstas no art. 
37, § 4.º. Seria incompatível com 
a Constituição eventual preceito 

normativo infraconstitucional 
que impusesse imunidade dessa 
natureza” (AIA 30/AM, Rel. 
Min. TeoriAlbino Zavascki,Corte 
Especial, DJE 28.09.11)
É necessário reconhecer que para 

o sucesso no combate à corrupção se 
mantenha viva a Ideia da Democracia, 
como Lacan49 definiu, no registro das 
três instâncias do Sujeito: o real, o 
imaginário e o simbólico. Em primeiro 
lugar, o próprio processo de verdade 
é real do qual a Ideia se sustenta. Em 
segundo lugar, admite-se que a História 
possui apenas existência simbólica. 
Mas, como sempre ensinou Lacan, o 
real é “insimbolizável” e é na operação 
da Ideia que o indivíduo encontra o 
recurso de consistir “em Sujeito”. Por 
isso, a Ideia da Democracia tem de ser 
mantida como uma verdade, mesmo 
numa estrutura de ficção.

Além do mais, como já afirmei 
antes50, nos dias de hoje, diante de 
um texto constitucional que propicia 
a  participação da sociedade nas 
políticas públicas, há de se mensurar 
t a m b é m  a  s u a  p a r t i c i p a ç ã o  e 
influência na busca de soluções dos 
problemas comuns. Surgindo novos 
atores não governamentais, há de 
se analisar também quais são as 
regras adotadas para favorecer a sua 
participação, inclusive, reduzindo a 
exclusão social, bem como àquelas 
que propiciam a transparência dos 
atos governamentais, fazendo com 
que a democracia seja o caminho 
que leva a uma sociedade cada vez 
mais livre e participativa. Repetindo 
as palavras de Bobbio, essas regras e 
medidas devem percorrer o caminho 
“da democratização do Estado à 
democratização da sociedade”.51

48. SCHEUNER, Ulrico, Der Bereich der Regierung, Homenaje a Smend, Gotinga, 1952, págs. 253 y ss, apud DIETRICH Jesch, Ley y evolucióndel princi-
pio de lalegalidad, Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1978, pág. 7.
49. Jacques-Marie Émile Lacan (Paris, 13 de abril de 1901 — Paris, 9 de setembro de 1981) foi um psicanalista francês.
Formado em Medicina, passou da neurologia à psiquiatria, tendo sido aluno de Gatian de Clérambault. Teve contato com a psicanálise através do 
surrealismo e a partir de 1951, afirmando que os pós-freudianos haviam se desviado, propõe um retorno a Freud. Para isso, utiliza-se da linguística de 
Saussure (e posteriormente de Jakobson e Benveniste) e da antropologia estrutural de Lévi-Strauss, tornando-se importante figura do Estruturalismo. 
Posteriormente encaminha-se para a Lógica e para a Topologia. Seu ensino é primordialmente oral, dando-se através de seminários e conferências. 
Em 1966 foi publicada uma coletânea de 34 artigos e conferências, os Écrits (Escritos). A partir de 1973 inicia-se a publicação de seus 26 seminários, 
sob o título Le Séminaire (O Seminário), sob a direção de seu genro, Jacques-Alain Miller. (Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan)
50. FLORES DE MORAES, Antonio Carlos, O Estado Gestor e a Cidadania – Tomo III, Salvador: JAM Jurídica Editora, 2012, págs. 138-139.
51. BOBBIO, Norberto, O Futuro da Democracia, tradução de Marco Aurélio Nogueira- 10ª edição, São Paulo: Paz e Terra, 2006, pág. 67.
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A
pós décadas de esquecimento, os subúrbios do Rio, 
acompanhando as mudanças da cidade, passam 
por um processo de revitalização, recebendo 
obras que valorizam o espaço urbano e dignificam 
a qualidade de vida dos moradores. A recente 

inauguração do Parque Madureira, na zona Norte, as obras 
da Transcarioca e o programa Bairro Maravilha, que visa à 
recuperação de áreas da cidade que não vinham recebendo 
atenção do poder público, são algumas das intervenções que 
começam a mudar a feição dos bairros, tornando a cidade mais 
integrada e inclusiva.

A revitalização 
dos subúrbios
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Parque Madureira



 Inaugurado este ano, 
o Parque Madureira é uma nova 
opção de lazer na Zona Norte. Onde 
o Parque está instalado e qual o 
tamanho da área ocupada?

Com 93 mil metros quadrados 
e diversas opções de lazer, esporte 
e cultura, o Parque Madureira fica 
no antigo terreno da Light, atrás do 
Shopping Madureira, numa região 
que, até a inauguração do Parque, 
era uma das menos arborizadas do 
Rio. Hoje, é a terceira maior área de 
lazer da cidade, menor apenas que 
o Aterro do Flamengo e a Quinta da 
Boa Vista.

 Quando o Parque foi inaugurado?
O Parque foi inaugurado no dia 23 de 

junho, durante a Rio+20 – Conferência 
da Organização das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentável. 

A cerimônia de inauguração contou 
com a presença do prefeito Eduardo 
Paes, do governador Sérgio Cabral e 
também do secretário-geral da ONU 
para a Rio+20, o chinês Sha Zukang.

 De quem foi o projeto e qual o 
custo total da obra?

A Secretaria Municipal de Obras 
elaborou todo o planejamento e 
execução da construção do Parque 
Madureira.

 Cerca de R$ 100 milhões, incluindo 
os gastos com a compactação das 
torres de alta tensão da Light.

 Que áreas esportivas podemos 
encontrar no Parque? 

Temos o mais moderno circuito de 
skate do país, batizado com o nome do 
skatista e jornalista Jorge Luiz Souza, 
o Tatu é uma das grandes atrações do 

Parque. O circuito tem área de 3.850 
metros quadrados e padrão para 
eventos nacionais e internacionais. Os 
praticantes do esporte têm ali a maior 
pista Bowl (em formato de piscina, 
arredondada) do estado, uma ladeira 
para a modalidade Downhill e uma 
Street Plaza - área para skate de rua 
com equipamentos urbanos que são 
usados como obstáculos. 

O Parque Madureira também conta 
ainda com quadras de vôlei, vôlei de 
areia, basquete e futebol, além de 
um campo de grama sintética para 
partidas de futebol. 

O Parque oferece ainda escolinhas 
de futebol, vôlei, basquete, tênis de 
mesa,  skate ,  além de caminhada, 
academia  l ivre  e  ta i  ch i  ch uan . 
Atualmente, cerca de 700 alunos estão 
inscritos nas diversas modalidades 
oferecidas.
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Parque Madureira, 
terceira maior área verde carioca

Em entrevista concedida à Revista TCMRJ, a assessoria de comunicação da Prefeitura 
do Rio de Janeiro aponta atrações que o Parque de Madureira  oferece aos visitantes 
e moradores do bairro. 

Parque Madureira
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 Que outras atrações o Parque 
oferece? Possui área gastronômica?

Para atender aos visitantes, o 
parque tem oito quiosques comerciais 
e oito conjuntos de banheiros – 
masculino, feminino, fraldário e espaço 
para portadores com necessidades 
especiais.

 E para a terceira idade, existe algum 
espaço e programação específicos?

O s  i d o s o s  p o d e m  u t i l i z a r  a 
academia ao ar livre, além da academia 
específica para a terceira idade. Os 
idosos também utilizam bastante as 
áreas para a prática de bocha e tênis 
de mesa, além da ciclovia.

 O Parque proporciona acessi-
bilidade aos portadores de defi-
ciência?

O Parque conta com acessibilidade 
e equipamentos específicos para este 
público, como é o caso dos banheiros, 
citados acima. A Praça do Samba 
também tem área reservada para 10 
cadeirantes. Nos estacionamentos 
também existem duas baias com sete 
vagas para deficientes.

 Que equipamentos existem dentro 
do Parque voltados para a cultura?

Entre os destaques está a Praça 
do Samba, com capacidade para três 
mil pessoas em pé e 350 sentadas. A 
Praça do Samba foi projetada para 
receber sempre apresentações do 
gênero musical, reforçando a identidade 
e a tradição do bairro. 

O Parque conta também com uma 
Nave do Conhecimento, de 415 metros 
quadrados, com biblioteca virtual 
e acesso à internet. Em breve, será 
inaugurada a Arena Cultural Fernanda 
Montenegro.

 Quanto à área de lazer - a 3ª maior 
da cidade -, do que os visitantes 
e moradores do entorno podem 
desfrutar?

O Parque Madureira é o primeiro 
parque público do Brasil com certificação 
AQUA - o selo de sustentabilidade da 
Fundação Vanzolini. Projetado para 

Pista de skate

Quadra Poliesportiva

Praça do Samba
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ser um modelo em sustentabilidade, o 
espaço conta com sistema de irrigação 
para consumo controlado de água, 
equipamentos com teto e paredes 
verdes (controle térmico), controle 
de resíduos sólidos, reuso de água, 
poços artesianos, pisos permeáveis, 
iluminação de baixo consumo (LED) e 
tratamento de esgoto. Tudo rodeado 
por 800 árvores nativas, 450 palmeiras 
e cinco lagos com fontes iluminadas. 
O projeto contou ainda com o plantio 
de 52 mil mudas e 31.500 metros 
quadrados de grama.

O Parque Madureira tem ainda 
em sua área um Centro de Educação 
A m b i e n t a l ,  o n d e  f u n c i o n a m  a 
administração e uma área de apoio 
para os funcionários. Parede verde 
e teto solar são as inovações mais 
aparentes. O prédio conta ainda com 
uma estação meteorológica para o 
controle de irrigação do parque. A ideia 
é que o local seja um pólo permanente 
de educação ambiental, incentivando 
o envolvimento da comunidade e 
a participação de estudantes na 
preservação do Parque.

 A administração do Parque está sob 
a responsabilidade de que órgãos?

A  S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e 
Conservação e Serviços Públicos 
(Seconserva) é quem administra 
o Parque Madureira. A Seconserva 
tem equipe de 20 homens para a 
manutenção de todo o sistema de 
drenagem, estação de tratamento 
d e  e s g o to ,  b a n h e i ro s  e  d e m a i s 
mobiliários, além da operação dos 
chafarizes e irrigação dos jardins. 
O trabalho também inclui gestão 
administrativa do funcionamento 
e da Central de visitantes. A Rioluz 
participa da operação com equipe para 
manutenção da iluminação pública e 
das subestações de energia. 

A limpeza está a cargo da Comlurb, 
que tem uma gerência específica. 
Um grupo de 40 garis atua durante 
três turnos na roçada e na limpeza 
da vegetação, utilizando ceifadeiras 
mecânicas, caminhões basculantes e 
pá mecânica. Outros 40 garis, em um 

só turno, fazem a varrição e roçada 
do Parque.

 Que meios de transporte podem ser 
utilizados para o acesso ao Parque? 
Há área de estacionamento?

Para chegar ao Parque Madureira, os 
visitantes podem utilizar as inúmeras 
linhas de ônibus que circulam em 
Madureira, além do trem, já que o parque 

fica na região central do bairro. Não há 
estacionamento para carros particulares. 
No futuro, os cariocas poderão chegar 
ao local também por meio do BRT 
da Transcarioca, previsto para ser 
inaugurado em dezembro de 2013. O 
corredor expresso de ônibus articulados 
ligará a Barra da Tijuca ao Aeroporto 
Internacional passando por diversos 
bairros da Zona Norte carioca.

Quiosque de alimentação

Nave do Conhecimento
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Ocorredor expresso Transca-
rioca faz parte de um grande 
investimento da Prefeitura 
do Rio para melhorar a mo-

bilidade urbana, visando em especial a 
realização dos dois megaeventos espor-
tivos mundiais mais concorridos: a Copa 
do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos 
de 2016. É inegável que o projeto deixará 
um legado significativo para os cariocas, 
ligando de maneira eficiente e confortável 
a Barra da Tijuca ao Aeroporto Interna-
cional Tom Jobim (Galeão), num traçado 
de 39 quilômetros. O Ligeirão, como já é 
popularmente chamado o BRT (Bus Rapid 
Transit), vai percorrer ainda os bairros 
da Curicica, Taquara, Tanque, Praça Seca, 
Campinho, Madureira, Vaz Lobo, Vicente 
de Carvalho, Vila da Penha, Penha, Olaria, 
Ramos e Ilha do Governador. 

Planejada para ser implantada ao 
longo de ruas e avenidas com grande 
volume de viagens por ônibus, a 
Transcarioca passará pelas principais 
artérias de bairros do subúrbio e será a 
primeira ligação transversal da cidade 
com transporte de alta capacidade. A 
previsão é que o sistema beneficie cerca 
de 400 mil passageiros por dia, reduzindo 
pela metade o tempo de viagem. Para 
dar maior fluidez ao trânsito, pontes, 

viadutos e mergulhões foram projetados 
pela Secretaria Municipal de Obras e já 
estão sendo construídos nos pontos mais 
críticos e complexos do traçado. É um 
projeto grandioso em todos os aspectos.

Hoje temos diversas intervenções em 
andamento, mudando a cara da cidade. Já 
foram inaugurados e abertos ao tráfego 
de veículos o mergulhão Clara Nunes, no 
Campinho; o mergulhão Billy Blanco, na 
Barra da Tijuca, e a duplicação do viaduto 
Negrão de Lima, em Madureira - grandes 
obras executadas em tempo recorde. 
Também já são executados serviços de 

dezembro de 2013, será apresentado à 
população um novo planejamento das 
linhas de ônibus, que terão itinerários 
redundantes suprimidos e linhas 
alimentadoras ou complementares 
valorizadas. Outro ponto priorizado no 
projeto é a integração intermodal de 
transportes coletivos sobre trilhos, nos 
cruzamentos com o sistema ferroviário 
em Madureira (ramais Deodoro e Belford 
Roxo) e na Penha (ramal Gramacho), e 
com a linha 2 do metrô (estação Vicente 
de Carvalho). 

E não para por aí. Até as Olimpíadas, 
alargamento de pistas e a 
urbanização das áreas que 
serão contempladas pelo 
BRT. Com investimentos 
em torno de R$ 1,5 bilhão, 
através de recursos com-
partilhados entre Prefei-
tura e Governo Federal, o 
megaprojeto da Transca-
rioca prevê, no total, 10 
viadutos, nove pontes, 45 
estações, três terminais e 
três mergulhões. 

Para construir um 
s i s t e m a  t o t a l m e n t e 
integrado, junto com 
a entrega da obra, em 

Uma cidade em transformação
Gerente de Obras Viárias da Secretaria 
Municipal de Obras do Rio de Janeiro, 
Eduardo Fagundes analisa as obras do 
corredor expresso Transcarioca e aponta 
trechos já inaugurados, prazo, custos 
e benefícios para a população carioca. 
Eduardo faz ainda um resumo sobre a 
implantação da Transolímpica e o projeto 
da Transbrasil. 

Eduardo Fagundes 
Gerente de Obras Viárias da Secretaria Municipal de Obras 

Estação BRT

Fo
to

: I
va

n 
G

or
ito

 M
au

ri
ty



36 Novembro 2012 - n. 52    Revista TCMRJ   37 Revista TCMRJ    n. 52 - Novembro 201236 Novembro 2012 - n. 52    Revista TCMRJ   37 Revista TCMRJ    n. 52 - Novembro 2012

Mergulhão Clara Nunes

Túnel da Grota Funda

toda a cidade estará ligada num anel 
viário. A Transoeste, que integra a Barra 
da Tijuca a Santa Cruz, está em operação 
desde junho e representa uma importante 
mudança em termos de qualidade de 
vida para os moradores da Zona Oeste, 
reduzindo em uma hora o tempo de 
viagem. No início de 2013, Campo 
Grande será incluído no traçado, o que 
vai significar a garantia de transporte 
eficiente e digno para 220 mil pessoas 
por dia – o dobro do atendimento atual. 
Serão, no total, 56 estações, praticamente 
uma por quilômetro. 

Vale lembrar que ao longo do traçado 
da Transoeste a Secretaria Municipal de 
Obras construiu o túnel da Grota Funda, 
o mais moderno e seguro do Rio, ligando 
o Recreio dos Bandeirantes a Guaratiba. 
Com 1.100 metros de extensão em cada 
sentido, o túnel é a principal estrutura do 
projeto e uma das maiores intervenções 
urbanísticas da cidade. O itinerário dos 
ligeirões da Transoeste conta ainda 
com três viadutos e três pontes. O 
terminal Alvorada, na Barra, está sendo 
reformado e, futuramente, fará a ligação 
da Transoeste com a Transcarioca. Hoje 
atende aos BRTs da Transoeste, em trecho 
já remodelado pela Secretaria de Obras. A 
Prefeitura investiu acertadamente R$ 900 
milhões no primeiro ligeirão do Rio.   

Com foco nesse ousado projeto 
de mobilidade e integração, a cidade 
virou um grande canteiro de obras. Em 
Jardim Sulacap, começaram em julho 
as intervenções da Transolímpica – 
corredor de 23 quilômetros que vai ligar 
a Barra da Tijuca a Deodoro, passando 
pelo Recreio, Curicica, Taquara, Jardim 
Sulacap e Magalhães Bastos. A nova rota 
de BRT terá 18 estações e dois terminais 
e também servirá de via expressa para 
os carros. Um novo túnel de 1.800 
metros será perfurado no Maciço da 
Pedra Branca. Cerca de 400 mil pessoas 
serão beneficiadas por dia, entrando 
nessa conta os passageiros dos BRTs e 
os motoristas que devem acessar a via 
expressa. 

A implantação da Transolímpica vai 
custar R$ 1,55 bilhão e o financiamento 
acontece em parceria com a iniciativa 
privada através de concessão, que dá 
o direito de construção, manutenção 

e operação por 35 anos. A previsão é 
que as obras fiquem prontas até o final 
de 2015.

O mesmo prazo é base para o 
projeto da Transbrasil, que começa 
a virar realidade em 2013. A via será 
implantada ao longo da Avenida Brasil, 
ligando Deodoro ao Aeroporto Santos 
Dumont e passando ainda pelas avenidas 
Francisco Bicalho e Presidente Vargas. O 
corredor terá 32 quilômetros, com quatro 
terminais, 28 estações e 15 passarelas. A 
expectativa é que sejam atendidos 900 
mil passageiros por dia, sendo o BRT que 

provavelmente terá maior demanda entre 
todos já projetados e implantados no 
mundo. O financiamento, parte pelo PAC 
da Mobilidade Urbana, já está garantido. 
Orçado em R$ 1,3 bilhão, o Governo 
Federal vai financiar R$ 1,129 bilhão e a 
Prefeitura entrará com R$ 171 milhões 
de contrapartida.

Com essa nova infraestrutura viária, de 
150 quilômetros de elevada performance 
na cidade, o índice de cobertura de 
transporte de alta capacidade no Rio de 
Janeiro passará dos atuais 18% para 63% 
até 2016. É a cidade em transformação.
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Novas calçadas, pavimentação, 
iluminação, arborização, ruas 
livres de alagamentos. Uma 
placa identificando o nome da 

rua. Esse é o programa Bairro Maravilha. 
Conhecido também como dignidade e 
resgate da autoestima do que mais per-
sonifica a alma carioca: o subúrbio do 
Rio de Janeiro.

Seguindo a linha ferroviária, essa 
área da cidade cresceu e se desenvolveu 
durante as primeiras décadas do século 
XX. Ao longo desse traçado, começaram 
a se consolidar os primeiros núcleos 
urbanos da Zona Norte da cidade. Era 
para essa região que a cidade mais crescia, 
com o surgimento de grande número 
de loteamentos privados, seguindo a 
expansão industrial. Com cerca de 90 
bairros – excluindo a Grande Tijuca–, 
essa área da cidade foi, nos últimos 
50 anos, caindo no esquecimento das 
administrações públicas.

O resultado disso é que chegamos em 
2009 com o coração da cidade totalmente 
degradado. Antes da implantação do 
programa Bairro Maravilha, a recuperação 
das vias era executada somente quando 
o corredor viário já se encontrava 
em estado terminal, um verdadeiro 
desrespeito ao cidadão. Se avaliarmos o 

Uma maravilha de cenário
Para o secretário municipal de Obras, 
Alexandre Pinto, o Bairro Maravilha é 
um programa de comprometimento 
com o carioca, cujo objetivo é recuperar 
a infraestrutura básica da cidade, mais 
especificamente, do subúrbio do Rio de 
Janeiro. “O Bairro Maravilha é um projeto 
que merece ultrapassar gestões”, analisa 
o secretário.

Alexandre Pinto
Secretário Municipal de Obras 

histórico da verba municipal destinada 
à conservação, constataremos que, em 
1996, a prefeitura dispôs de R$ 113 
milhões. Com os reajustes devidos, hoje, 
esse valor equivale a R$ 240 milhões. 
No entanto, de 1997 a 2008, a média 
aplicada em manutenção não chegou 
a R$ 60 milhões. Esse investimento 
ínfimo resultou em um passivo de ruas e 
avenidas em péssimas condições. 

A partir deste cenário, a prefeitura 
tomou uma série de medidas para 
recuperar o tempo perdido. O primeiro 
passo foi a criação de uma pasta focada na 
manutenção da cidade, com estrutura e 
orçamento próprios: a Secretaria Municipal 
de Conservação. À Secretaria Municipal 
de Obras coube a implementação de 
programas que levassem infraestrutura 
às áreas degradadas da cidade. Assim 
surgiram o Asfalto Liso – realizando uma 
grande recuperação no pavimento dos 
principais corredores viários – e o Bairro 
Maravilha, criado para revitalizar as vias 
secundárias.

Entre os  vários  projetos  em 
andamento na cidade nesses últimos 
quase quatro anos, o Bairro Maravilha 
pode ser encarado como o de execução 
mais simples, mas também o mais 
emblemático. Desde novembro de 2009, 

o projeto já passou por mais de 800 ruas. 
Até o final desse ano, mais de mil vias, 
nas zonas Norte e Oeste da cidade, terão 
recebido os investimentos.

Mais de 150 mil pessoas foram 
assistidas diretamente e 450 mil 
indiretamente com os projetos. A área de 
atuação engloba 14 bairros/localidades 
da Zona Norte e 34 comunidades da Zona 
Oeste. Na Zona Norte, o investimento da 
SMO é de R$ 243 milhões. Na Zona Oeste, 
o aporte é de R$ 259 milhões. 

O Bairro Maravilha Norte foca a 
revitalização, conforme a necessidade 
local. A Pavuna é o bairro que tem a 
maior quantidade de ruas programadas: 
141, sendo que, dessas, 132 já tiveram os 
serviços concluídos. Os bairros de Barros 
Filho e Costa Barros, tidos como o menor 
Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) da cidade, foram os primeiros a 
terem as obras entregues em 104 ruas, 
há dois anos. Os bairros de Cascadura, 
Cavalcante e Engenheiro Leal também 
já tiveram as obras finalizadas em 76 
vias. Turiaçu recebeu as intervenções 
em 37 corredores; Quintino, em 24; Vila 
dos Ferroviários, em Marechal Hermes, 
oito. Oswaldo Cruz, Parada de Lucas, 
Engenho Novo, Jardim América, Anchieta, 
Parque Anchieta e Vila Santo Antonio, em 

Fo
to

: B
M

 C
os

ta



38 Novembro 2012 - n. 52    Revista TCMRJ   39 Revista TCMRJ    n. 52 - Novembro 201238 Novembro 2012 - n. 52    Revista TCMRJ   39 Revista TCMRJ    n. 52 - Novembro 2012

Cascadura, ainda estão com as obras em 
andamento, mas já tiveram melhorias em 
mais de 100 ruas.

O planejamento já está sendo 
ampliado e os bairros Jacaré, Mariópolis; 
e as comunidades Cavaleiro da Esperança 
e Parque Esperança são os próximos a 
receber o programa, somando 69 ruas 
em obras até o final desse ano.

O programa Bairro Maravilha Oeste 
também está em franca expansão. Nessa 
região, as obras implantam pavimentação 
e redes de esgoto e drenagem, urbanizando 
as comunidades. A Cidade de Deus 
é a que tem o maior número de ruas 
contempladas: 182, sendo que 134 já 
foram finalizadas. As comunidades Sobral, 
Jardim Cinco Marias, Fazenda Coqueiros, 
São Fernando II, Parque Proletário Vila 
Esperança, Morrinho do Batan, Novo 
Campinho, 29 de Março, São Sebastião, 
Village Monteiro, Village Estrada do 
Pré, Zé do Zinco, Novo Camarão, Vale 
dos Palmares, Parque Liberal, Morro do 
Careca, Campo de Mário, Jardim Moriçaba 
e Village das Palmeiras já tiveram as 
obras concluídas, somando mais de 260 
ruas com total infraestrutura para a 
população. 

Ainda na Zona Oeste, 153 vias estão 
em obras, divididas entre as comunidades 
Parque São Pedro, 1º de Abril, Village 
das Palmeiras, Vivendas do Sol, Vilamar 
de Guaratiba, Vale do Sabiá, Jardim 
Palmares, Estrada do Moinho, Eliza 
Maria, Residencial Campo Verde, Village 
Tutoia e Caminho do Tutoia, 29 de Março 
(segunda fase), Padre Miguel e Santa 

Efigênia. Até o final deste ano, terão início 
as intervenções na Estrada do Moinho, 
Magarça, Zépelin, Village Atlanta, Nova 
Conquista, Rua Frei Timóteo, Fazenda 
Coqueiros (segunda fase), Nova Palestina, 
Rua Sainá, Mundo Novo e Caminho do 
Olaria – urbanizando mais 100 ruas na 
região.

Outras intervenções em andamento na 
Secretaria Municipal de Obras se juntam 
a essa revitalização. A Transcarioca, 
corredor expresso de BRT (Bus Rapid 
Transit), que vai ligar a Barra da Tijuca 
ao aeroporto internacional Tom Jobim, 
cortando toda essa área da cidade 
verticalmente, urbanizando o entorno 
de importantes bairros como Campinho, 
Madureira, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, 
Vila da Penha, Penha, Olaria e Ramos. O 
sistema entra em operação em dezembro 
do próximo ano, mas já representa 
grandes melhorias para a região, com 
importantes obras já entregues: a 
ampliação do Viaduto Negrão de Lima, em 
Madureira, e a construção do mergulhão 
Clara Nunes, no Campinho. A atual gestão 
também construiu a terceira maior área 
de lazer da cidade no bairro que talvez 
mais traduza a essência da região: o 
Parque Madureira, que é totalmente 
sustentável e já foi adotado por milhares 
de cariocas, que frequentam o local para 
diversão e prática de esportes.

Junto a esses projetos, o Bairro 
Maravilha garante mais do que a solução 
de problemas como enchentes ou 
falta de pavimentação. Com a nova 
iluminação, os bairros ficam mais 

seguros. As áreas que passaram pelas 
intervenções já apresentam grande 
valorização imobiliária, evitando a 
migração para as outras áreas da cidade, 
a evasão e estimulando a economia 
local. Importante frisar que o esforço 
de cuidar da infraestrutura pública 
também tem como foco valorizar o 
patrimônio arquitetônico que passou 
décadas escondido nesses locais, como 
em Marechal Hermes, bairro proletário 
com diversas construções tombadas; e 
Brás de Pina, com as suas ruas curvas e 
arborizadas construídas pelos ingleses. 

O mapa de investimentos da 
Secretaria de Obras entre 2009 e 2012 
comprova que o coração dessa gestão 
bate sempre em direção ao subúrbio. O 
Bairro Maravilha é um projeto que merece 
ultrapassar gestões. É um programa 
de comprometimento com o carioca, 
recuperando a infraestrutura básica 
da cidade. Decisivo nesse processo de 
transformação e reintregração no qual 
o Rio vive, pensando a cidade como um 
todo. Pacificada, conectada, conservada, 
segura. Um ambiente melhor para as 
próximas gerações.

Pavimentação e redes de esgoto e drenagem

Intervenção em Marechal Hermes
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O Porto Maravilha 
e a demolição do Elevado da Perimetral

 Por que a demolição do 
Elevado da Perimetral é necessária? 

A proposta de mobilidade urbana do 
Porto Maravilha substituirá o conjunto 
Avenida Rodrigues Alves e Elevado da 
Perimetral por duas novas grandes vias, 
Binário do Porto e Expressa (Rodrigues 
Alves ampliada).

 Solução de ligação entre as zonas 
Sul e Norte no início dos anos 50, o 
Elevado da Perimetral foi a alternativa 
traçada desde então para conectar o 
Caju ao Aeroporto Santos Dumont sem 
que os veículos passassem pelo centro 
da cidade. À época, viadutos surgiam 
como estratégia nas grandes metrópoles. 
Estudos internacionais recentes mostram 
que alguns deles já foram demolidos ou 
estão em processo de remoção. Além 
de contribuir para a degradação dos 
patrimônios público e privado de bairros 
de seu entorno, a Perimetral demonstra 
claros sinais de saturação. E não é de 
hoje. Estudo de Impacto de Vizinhança 
(EIV) da operação urbana Porto Maravilha 
aponta que a capacidade de tráfego no 
elevado ultrapassou seu limite. Contagem 

Modificação viária mais expressiva do 
projeto Porto Maravilha, a demolição 
do Elevado da Perimetral, importante 
via de ligação entre as zonas Sul e 
Norte, é polêmica. O diretor-presidente 
da Companhia de Desenvolvimento 
Urbano da Região do Porto do Rio de 
Janeiro, Jorge Arraes, explica como será 
o processo de demolição e as vantagens 
que trará para a cidade.

para o levantamento em 2010 registrou 
4.753 veículos em direção ao Centro, com 
119% a mais do que o regular. Rumo à 
rodoviária, trafegavam 4.255 veículos 
excedendo a capacidade em 106%. Com 
aumento de 50% em faixas de rolamento 
a partir da construção da Via Expressa 
(ampliação e modernização da Avenida 
Rodrigues Alves), onde hoje trafegam 4.000 
veículos por hora em momentos de pico 
no elevado poderão passar 6.000 na Via 
Expressa em 2016. O potencial atual da 
Rodrigues Alves é para 3.600 veículos por 
hora em momentos de pico. O trânsito desta 
avenida será absorvido pela Via Binário do 
Porto, que terá 3.500 metros de extensão, 
três pistas em cada sentido e capacidade 
para a passagem de 4.500 veículos por 
hora em momentos de pico. Hoje o conjunto 
Perimetral e Rodrigues Alves permite, com 
desconforto, o tráfego de 7.600 veículos 
por hora em momentos de pico. Com o 
novo sistema viário, por hora, o número 
de carros que poderá trafegar nas vias 
Expressa e Binário do Porto subirá para 
10.500 também em momentos de pico. A 
Via Expressa terá parte túnel (o Túnel da 

Via Expressa), abrindo espaço para um 
grande passeio público arborizado de cerca 
de 44 mil metros quadrados, com ciclovias 
e passagem para o Veículo Leve sobre 
Trilhos (VLT) no eixo da Avenida Rodrigues 
Alves, entre o Armazém 7 do Cais do Porto 
e a Praça Mauá. Em fase de licitação, o VLT 
foi concebido para complementar o novo 
conceito de mobilidade que privilegia o 
transporte público sustentável e menos 
focado no combustível fóssil. O sistema 
ligará a Região Portuária ao Centro em 42 
estações, seis linhas e 30 Km em trilhos. 
Além disso, conectará os modais (ônibus, 
trens, estações de metrô, barcas, teleférico e 
aeroporto) de toda a área. O Porto Maravilha 
também vai implantar 17 Km em ciclovias 
e criar áreas urbanas que privilegiam uso 
exclusivo de pedestres.

 Quais trechos do elevado serão 
efetivamente demolidos?

No momento,  está prevista a 
demolição do trecho entre a rodoviária 
e a Candelária. Estudos para avaliar a 
remoção do trecho remanescente - até o 
aeroporto - estão em desenvolvimento.

Jorge Arraes
Diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento 
Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp)

Jorge Arraes inspeciona o Túnel Ferroviário por onde passará o Veículo Leve 
sobre Trilhos
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 De quanto será o custo total do projeto de 
demolição? 

A remoção do elevado entre a rodoviária e a 
Candelária está contemplada no orçamento geral 
do contrato de Parceria Público-Privada (PPP) na 
modalidade de concessão administrativa. Este tipo 
de contratação é por valor global. O valor destinado a 
todo o conjunto de obras de requalificação que inclui 
a remoção do Elevado da Perimetral e a construção do 
novo sistema viário é de R$ 4,1 bilhão. Para se ter ideia, 
nós vamos construir 4 Km em túneis, reurbanizar 70 
km de vias e 650.000 metros quadrados de calçadas, 
reconstruir 700 km de redes de infraestrutura urbana, 
implantar 17 km em ciclovias e instalar na região 
o terceiro maior reservatório de água da cidade. 
São obras em 5 milhões de metros quadrados, sem 
dinheiro do município envolvido.

 Qual é o cronograma para a remoção do 
elevado? 

De abril de 2013 ao primeiro trimestre de 
2016. Será executada em etapas, acompanhando 
a evolução da liberação das novas vias em 
construção. Nós temos essa preocupação para 
garantir condições de tráfego compensando as 
interdições necessárias à obra.

 Que alternativas serão usadas para minimizar 
os problemas no trânsito da região durante as 
obras? 

Como expliquei anteriormente, nós estamos 
abrindo novas ruas, criando alternativas ao trânsito. 
No primeiro trecho que será demolido entre a 
Rodoviária e a Rua Rivadávia Correa, a partir de abril, 
o desvio para a passagem dos veículos será pelas vias 
de superfície da Binário do Porto, mais ampla que a 
própria Perimetral hoje. Inicialmente, motoristas que 
seguem pelo Binário voltarão à Rodrigues Alves na 
altura da Cidade do Samba e seguirão pelo elevado no 
sentido aeroporto na rampa de subida próxima à Praça 
Mauá. À medida que as obras destas vias avançam, nós 
liberaremos novas faixas ao tráfego.

O último trecho da Perimetral só será removido 
quando o conjunto Expressa e Binário do Porto 
funcionar integralmente. Não afirmamos que não 
haverá engarrafamentos ou transtornos. Para o 
processo de remoção da Perimetral, as obras vão 
interditar o elevado e Avenida Rodrigues Alves. Não 
será o melhor dos mundos. Ao mesmo tempo, vamos 
conviver com outras construções de grande porte do 
sistema viário da Região Portuária e da cidade, como 
a do VLT e a do Bus Rapid Transit (BRT). Mas todas 
essas intervenções trarão uma nova qualidade ao 
transporte público da cidade. É para isso que estamos 
trabalhando.

Imagem da transformação de parte da Rodrigues Alves em um parque arborizado 
de 44 mil metros quadrados

Panorâmica do Museu do Amanhã e boulevard

VLT na Praça Mauá, em frente ao Museu de Arte do Rio (MAR)
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De que forma a 5ª Promotoria 
de Justiça de Tutela Coletiva do 
Meio Ambiente e do Patrimônio 
Cultural da Capital atua em relação 
à proteção do patrimônio cultural 
da cidade do Rio de Janeiro?

Todas as cinco promotorias de Meio 
Ambiente da capital têm atribuição 
para defender o patrimônio cultural 
da nossa Cidade. Chegando alguma 
informação ou representação sobre 
ameaça ou dano contra algum bem 
cultural se inicia uma investigação 
em um Inquérito Civil. Constatada 
a veracidade das informações e a 
existência da ameaça ou dano pode ser 
celebrado um termo de ajustamento 
de conduta ou proposta uma ação civil 
pública pedindo ao judiciário a tutela 
do respectivo bem.

O Ministério Público 
e o meio ambiente

O promotor Sávio Bittencourt explica, em 
entrevista à Revista TCMRJ, como o Ministério 
Público atua, por meio de suas Promotorias 
de Meio Ambiente, na proteção do patrimônio 
natural e cultural da cidade.

Sávio Bittencourt
Promotor de Justiça da 5ª Promotoria de Justiça e 
Tutela Coletiva do Patrimônio Cultural da Capital

 E em que demandas o Ministério 
Público tem atuado com vistas à 
proteção do meio ambiente?

É  u m a  l u t a  c o n s t a n t e  p a r a 
a  preservação da natureza e  da 
qualidade de vida do cidadão carioca. 
As questões vão desde a produção da 
poluição pela iniciativa privada às 
frequentes omissões do poder público 
em relação à matéria. A necessidade 
de desenvolvimento tem justificado 
muitas lesões ao patrimônio natural. 
Temos a especulação imobiliária, as 
atividades industriais, a insuficiência 
do saneamento básico, a omissão em 
relação ao crescimento das ocupações 
irregulares e aos grandes impactos das 
transformações urbanas recentes, a 
poluição sonora, a desordem urbana, 
enfim, há muito trabalho.

 A  Baía de Guanabara é uma 
c o n s t a n t e  p r e o c u p a ç ã o  d a s 
autoridades, que, como cartão de 
visitas do Rio de Janeiro, expõe, ao 
longo, o Pão de Açúcar e o Corcovado. 
Como evitar que as embarcações que 
trafegam ou se encontram ancoradas 
no espelho d’água aumentem ainda 
mais a degradação desse espaço e 
do correspondente ecossistema?

A  b a í a  p a d e c e  n ã o  s ó  p e l a s 
embarcações,  mas pela poluição 
industrial, pelo esgoto não tratado e 
pelo lixo trazido pelos rios. A solução 
passa pelo aumento do investimento 
público em esgoto e  gestão dos 
resíduos sólidos, com participação 
do Estado e dos municípios de seu 
entorno. Não há milagre: se isso se 
tornar uma prioridade real, para além 
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do discurso, poderemos colher bons 
frutos. 

 Como o Ministério Público age 
junto aos municípios no tratamento 
dado ao lixo em lixões e aterros 
sanitários,  uma demanda que, 
apesar de estar em voga, é um vetor 
de preocupação de ordem plena e 
diária?

O Estado e os municípios têm a 
obrigação de erradicar os lixões e 
aprovar planos de resíduos sólidos, 
com transparência e participação 

popular. O Ministério Público tem 
acompanhado estes esforços, onde 
eles existem, e está cobrando sua 
realização nos locais onde eles ainda 
não são percebidos. A ausência de 
tratamento sério desta questão poderá 
acarretar, para os administradores 
públicos, sanções administrativas e 
criminais.

 Em relação à representação 
contra o projeto de derrubada do 
elevado da Perimetral, uma obra 
que faz parte do Porto Maravilha, 

programa de revitalização da região 
portuária, a cargo da Prefeitura do 
Rio, como procedeu a 5ª Promotoria 
de Justiça de Tutela Coletiva do Meio 
Ambiente e do Patrimônio Cultural 
da Capital?  

Há inquérito civil  instaurado 
para apurar os impactos ambientais 
d e c o r re n te s  e  a  ex i s tê n c i a  d o s 
l i c e n c i a m e n t o s  n e c e s s á r i o s .  O 
Ministério Público Federal também 
atua para examinar se a Perimetral é 
um próprio federal e se sua demolição 
é razoável, considerando o princípio 
da razoabilidade. 

Porto com Perimetral
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Copacabana

Descoberta da Praia
Sacopenapã, que na 

língua tupi significa “cami-
nho dos socós” (ave pernal-
ta, da família dos ardeídeos, 
abundante nas restingas 
do Rio de Janeiro), era o 
nome de toda a região que 
se estendia do atual bairro 
de Copacabana até a Lagoa 
Rodrigo de Freitas. Inicialmente, os terrenos 
eram aproveitados para a lavoura e ocupa-
dos por chácaras.

À praia de Sacopenapã, areal inóspito e 
insalubre repleto de cajueiros e cactáceas, 
só se tinha acesso por mar. O primeiro 
acesso terrestre foi pelo Caminho dos Pretos 
Quebra Bolos, onde foi instalado, em 1779, 
no alto do morro, o Forte do Leme (hoje 
Forte Duque de Caxias), para defender a 
cidade de possível invasão de piratas. Em 
1874, o Barão de Mauá instalou, na Praia 
das Pescarias (atual Posto Seis), o primeiro 
cabo submarino de comunicação telegráfi-
ca, ligando o Brasil à Europa.

 Em 1885, o latifundiário José Martins 
Barroso mandou construir a primeira 
estrada de meia rodagem, onde pudes-
sem transitar carruagens e cavaleiros em 
direção à praia. Surgia, assim, a Ladeira 
do Barroso, atual Ladeira dos Tabajaras. 
O caminho chamou a atenção dos mora-
dores da cidade, entre eles o imperador  
D. Pedro II, que faziam verdadeiras ex-

Retrato 

dos 

Bairros 

Escrever sobre Copacabana sem-
pre encerra o desafio de evitar 
lugares-comuns. Fica difícil fugir 
aos clichês “Copacabana, Prin-

cesinha do Mar” e “berço da bossa nova”. 
Porque, de fato, o bairro sempre sediou 
vanguardas culturais e revelou talentos 
representativos do Brasil. 

Quase ninguém, entretanto, escreve 
que o bairro reúne a maior população idosa 
do Rio de Janeiro – 16,7% de pessoas com 
mais de 60 anos; e pouca gente sabe que 
Copacabana detém a maior concentração 
populacional da cidade – cerca de 150 mil 
habitantes. Segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE, Copaca-
bana apresenta a taxa de alfabetização de 
adultos de 98,48%, o índice de educação 
de 0,990, e o índice de desenvolvimento 
humano (IDH) de 0,956.

Com mais de 80 hotéis distribuídos 
em 410,09 hectares de área, Copacabana 
é o bairro que mais atrai turistas no Brasil 
durante todo o ano, em especial, à época do 
ano-novo, quando acontece o tradicional 
espetáculo pirotécnico na Praia, registra-
do no Guiness (livro de recordes) como 
a maior queima de fogos simultânea do 
mundo. Além de competições esportivas e 
shows nacionais e internacionais, o bairro 
abriga ainda a “Maratona do Rio”, que desde 
1984 foi designada pelo Comitê Olímpico 
Brasileiro como prova seletiva de acesso 
a Olimpíadas.

cursões àqueles distantes areais para ver 
o mar. 

Mas ainda por conta do difícil acesso, a 
área que atualmente chamamos de Copaca-
bana foi, por muito tempo, habitada apenas 
por humildes pescadores que viviam em 
palhoças. Somente com a inauguração do 
Túnel de Copacabana (hoje Túnel Alaor 
Prata, mais conhecido como Túnel Velho), 
em julho de 1892, e com a chegada da linha 
de bondes da Companhia Ferro-Carril Jar-
dim Botânico, é que começou a história de 
ocupação da região. 

O segundo túnel, aberto em 1906, foi o 
do Leme, atual Engenheiro Coelho Cintra, 
que ligava Botafogo a Copacabana. Nesse 
mesmo ano, o prefeito Pereira Passos inicia 
as obras de construção da Avenida Atlânti-
ca, com as calçadas revestidas de mosaicos 
pretos e brancos, formando desenho de 
“ondas”. Até que se chegasse à Copacabana 
de hoje, foram realizadas três grandes obras 
na Avenida Atlântica: em 1918, 1919 e, por 
fim, em 1971.

Copacabana Palace

Orla da Praia de Copacabana
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A “Bossa Nova”, movimento que • 
projetou a música brasileira no 
exterior, surgiu, no início dos anos 60, 
no “Beco das Garrafas”, bar que reunia 
jovens para cantar com Nara Leão, 
Roberto Menescal, Ronaldo Boscoli, 
Carlinhos Lyra e outros.
Em 1985, o prefeito Marcelo Alencar • 
reinaugurou o Parque da Chacrinha, 
área de 36 mil metros quadrados, com 
acesso à reserva de mata atlântica 
dos Morros de São João e Babilônia. 
O Parque fica localizado entre a 
Ladeira do Leme e a Rua Assis Brasil e, 
desde 1988, está sob a administração 
da Fundação Instituto Estadual de 
Florestas – IEF.
Novo Rio•	 , primeiro jornal do bairro, foi 
fundado em 1907 para, principalmente, 
registrar as famosas festas de carnaval. 
Mais tarde, o jornal contou com a 
colaboração de Orestes Barbosa, 
compositor (junto com Sílvio Caldas) 
do sucesso Chão de Estrelas. 
Na década de 50, um grupo de rapazes • 
bem nascidos e bem sucedidos como 
o príncipe Dom João de Orleans e 
Bragança, Baby Pignatari, Ermelindo 
Matarazzo, Ibrahim Sued, Jorginho 
Guinle, Sérgio Porto (Stanislaw Ponte 
Preta), entre outros, criou o Grupo 
dos Cafajestes, que organizava festas, 
programas e, principalmente, batalhas 
de confete na época do carnaval. Conta 
Ibrahim Sued em seu livro “30 Anos de 
Reportagem” que a atriz de Hollywood, 

 Curiosidades
Em 1917, o prefeito Amaro Cavalcanti  • 
baixa um decreto regulamentando o 
uso do banho de mar:

“1. o banho só será permitido de 2 de 
abril a 30 de novembro, das 6h às 9h, 
e das 16h às 18h. De 1 de dezembro 
a 31 de março, das 5h às 8h, e das 
17h às 19h. Nos domingos e feriados, 
haverá uma tolerância de mais uma 
hora em cada período. 

2. Vestuário apropriado guardando a 
necessária decência e compostura. 

3. Não permitir o trânsito de banhistas 
nas ruas que dão acesso às praias 
sem uso de roupão ou paletós sufi-
cientemente longos, os quais deverão 
permanecer fechados ou abotoados 
e que só poderão ser retirados nas 
praias. 

4. Não permitir vozerios ou gritos, que 
não importem em pedidos de socorro 
e que possam alarmar os banhistas. 

5. Proibir a permanência de casais que 
se portem de modo ofensivo à moral 
e decoro públicos nas praias, logra-
douros e veículos.” 

Depois do banho de mar matinal, • 
todos iam beber leite, na vaca, em 
um estábulo localizado na atual Rua 
Barata Ribeiro.
O conhecido personagem da noite, • 
Pedro das Flores, que, vestido a 
rigor, distribuía flores a cavalheiros 
acompanhados, em troca da quantia 
que quisessem pagar. 

Jane Mansfield, dançou totalmente nua 
em cima de uma das mesas da boate 
“Au Bom Gourmet”, onde acontecia o 
Baile do Caju Amigo. 
O Copacabana Palace Hotel, construído • 
pelo empresário Octávio Guinle 
quando dos festejos do Centenário 
da Independência do Brasil, realizava 
bailes de carnaval que ficaram 
conhecidos e concorridos por muitos 
anos. Em 1964, no carnaval do 4º 
Centenário da Cidade, vieram artistas 
e milionários famosos como Porfírio 
e Odile Rubirosa, Brigite Bardot, 
Alberto Sordi, Elza Martinelli e muitos 
outros.

Sobre a origem do nome do bairro, 
sempre objeto de muita polêmica, há 
controvérsias. Uma das hipóteses alega 
que pescadores ergueram uma capelinha 
no extremo sul da praia (demolida em 
1914 para dar lugar ao atual Forte de 
Copacabana) e nela introduziram a 
cópia de uma imagem de Nossa Senhora, 
trazida da cidade de Copacabana, lugar 
de crença forte, situado às margens do 
Lago Titicaca, na Bolívia. Outras fontes 
apontam o termo como originário da 
língua quíchua falada no antigo Império 
Inca, significando “lugar luminoso”, 
“praia azul” ou, ainda, “mirante do azul”. 
Mas, afinal, que importa a origem do 
nome? A verdade é que Copacabana 
é o bairro mais cantado em verso e 
prosa e tem sido o símbolo do Brasil no 
exterior.
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 Detalhe da calçada de Copacabana
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vam oficinas ferroviárias, consideradas, 
em 1881, as mais importantes da América 
Latina, e que contribuíram para a formação 
do bairro do Engenho de Dentro. Sob a di-
reção do engenheiro Conrado de Neimeyer, 
as oficinas se destinavam à fabricação de 
vagões e carros de passageiros, reparação 
de locomotivas e, em 1954, passaram a 
cuidar da tração diesel-elétrica. A partir 
de 1970, a área foi usada para construção 
de pontes de estrutura metálica na RFFSA, 
sendo desativada em 1994.

A origem do Engenho de Dentro re-
monta à época colonial, quando as terras 
pertencentes ao mestre de campo João de 
Aguirre sediavam um engenho de açúcar, 
que deu nome à área. O desmembramento 
dessas terras, no século XVIII, e a abertura 
de diversas ruas, como a Dr. Peçanha, hoje 
Adolfo Bergamini, Dr. Leal, Dr. Bulhões, 
entre outras, deram início à ocupação 
do local. Na segunda metade do século 
XIX, com a implantação da 
antiga Estrada de Ferro 
Pedro II, depois Estrada de 
Ferro Central do Brasil, e 
a inauguração da estação 
Engenho de Dentro, em 
1873, o bairro efetivamente 
se desenvolveu.

Em 1908, a fábrica de 
vidro que existia no final 
da rua Luis Carneiro, atual 
Gustavo Riedel, foi trans-

Retrato 

dos 

Bairros 
Engenho de Dentro

Bairro da Zona Norte da cidade 
do Rio de Janeiro, o Engenho de 
Dentro foi escolhido para abrigar 
o Estádio Olímpico João Havelan-

ge, uma das mais importantes instalações 
para os Jogos Pan-Americanos de 2007. 
No “Engenhão”, como é conhecido, foram 
realizadas as competições de atletismo e 
futebol do Pan. Com capacidade para 46 
mil pessoas, o estádio será utilizado, nova-
mente, como sede de atletismo nos Jogos 
Olímpicos de Verão de 2016.

No Engenho de Dentro foi instalado 
também, em 1983, o Museu do Trem ou 
Centro de Preservação Histórica Ferrovi-
ária do Rio de Janeiro que, no momento, 
se encontra fechado ao público. O acervo 
do Museu foi tombado pelo Conselho Con-
sultivo do Patrimônio Cultural em 2011, 
e, entre os mais de mil itens da coleção, 
encontramos equipamentos ferroviários, 
utensílios, mobiliário e até locomotivas 
como a Baroneza, construída na Inglaterra, 
movida a vapor, e a primeira a trafegar na 
estrada de ferro de Petrópolis, ferrovia 
pioneira do país, implantada pelo Barão 
de Mauá. São destaques ainda um vagão 
usado pelo ex-presidente Getúlio Vargas, e 
outro, onde viajou o rei Alberto, da Bélgica, 
quando esteve no Brasil em visita oficial, 
em 1922.

Tanto o “Engenhão” como o Museu do 
Trem foram construídos na área de quase 
13 mil metros quadrados onde funciona-

formada em hospital de emergência e, mais 
tarde, no Hospital Dom Pedro II, destinado 
a doentes do antigo Hospício da Praia 
Vermelha. Hoje, o “Hospital dos Alienados” 
recebeu o nome de Instituto Municipal Nise 
da Silveira, em homenagem a uma das prin-
cipais colaboradoras e fundadora do Museu 
de Imagens do Inconsciente, localizado no 
próprio Instituto.

O bairro do Engenho de Dentro conta 
com importantes unidades de saúde, tanto 
públicas como particulares, e abriga, desde 
1947, a primeira unidade do Serviço Social 
do Comércio, que visa contribuir para a 
formação e desenvolvimento da cidadania 
e a promoção do bem-estar social. Possui 
o Índice de Desenvolvimento Humano 
de 0,857, ocupando a posição 48 entre 
126 bairros da cidade, e, com o Índice de 
Desenvolvimento Social de 0,610, o bairro 
fica em quinquagésimo oitavo lugar entre 
158 analisados.

Estádio Olímpico João Havelange

Estação Olímpica João Havelange
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Academia Carioca de Letras 
traça planos para o futuro

O acadêmico Nelson Mello e Souza, 
presidente eleito da Academia Carioca 
de Letras para o biênio (2012-2013), 
fala da importância da literatura em 
sua vida, sua admiração por Kafka e os 
planos que tem para a Academia.

 O senhor é professor, 
ensaísta, autor de diversos livros, 
ocupante da cadeira n.º 11 da 
Academia Carioca de Letras. O que a 
literatura representa em sua vida?

A literatura, a poesia, a filosofia 
nos ajudam a superar os desacertos, 
favorecendo o  encontro  de  nós 
mesmos com os desequilíbrios que nos 
abalam, facilitam o autoconhecimento. 
Além deste efeito de catarse pessoal, 
revelam o absurdo que tantas vezes 
é a marca do comportamento e das 
reações alheias. Ajudam a tolerância, 
porque nada é mais comum que a 
tolice e a insensatez humanas.  Pela 
literatura, não só um povo, ao longo 
da história, tem expressado sua alma 
e sua visão de mundo, senão, também, 
o indivíduo encontra seu próprio Ser. 
Estamos falando, é certo, da literatura 
humanística, romântica e sociológica, 
da grande literatura que tem sido 

registrada como a marca dos grandes 
gênios, da Grécia a nossos dias. Não 
estamos falando da literatura de 
entretenimento,  a dos vampiros, 
autoajudas, crimes complicados e 
ciumeiras de medíocres, sem nenhum 
sentido profundo. Estamos falando 
da literatura que favorece o diálogo 
silencioso e inteligente entre o leitor 
e o escritor.  Escritor que aprendeu 
com sua sensibilidade privilegiada 
que a realidade da consciência humana 
nem sempre exprime a realidade da 
consciência existencial. Escritores que 
denunciam o simulacro, como Balzac, 
Flaubert, Eça, Machado e tantos outros, 
o fizeram buscando a nossa verdade 
e a de seu tempo, seja ela amena 
ou triste, alegre ou decepcionante. 
Pode-se sintetizar dizendo ser difícil 
seguir em nossa jornada na vida sem 
o apoio da literatura. Ela é o nutriente 
do espírito. 

 Eleito presidente da Academia 
Carioca de Letras para o biênio 
2012-2013, que ações à frente 
da Academia Carioca de Letras o 
senhor ainda pretende implantar?

P r i m e i r o ,  r e s t a u r a r  s e u 
a b a l a d o  e q u i l í b r i o  f i n a n c e i r o . 
Contamos para isto com o apoio do 
mecenato empresarial, como foi o 
caso do Bradesco que, através da 
intermediação de nosso ex-ministro e 
ex-senador Bernardo Cabral, um amigo 
e benfeitor das letras, ele mesmo um 
grande escritor, logrou uma resposta 
favorável do Banco Bradesco. O fato 
nos permitiu tentar a reedição de 
nossa revista, abandonada há tanto 
tempo. Pretendemos também, para 
a programação de 2013, melhorar 
ainda mais o nível de nossas reuniões 
c u l t u ra i s ,  c o m  n o m e s  e  t e m a s 
especialmente selecionados por nosso 
grupo de programação, com o objetivo 

Nelson Mello e Souza
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de realçar a importância das letras na 
vida do Rio de Janeiro, num ano em 
que o Rio se transformará em centro 
das atenções internacionais.

 Qual a importância da Academia 
Carioca de Letras para a cidade?

A Academia, é importante por se 
tratar de um pólo de convergência de 
intelectuais que atuam, residem ou são 
naturais do Rio, abrindo espaços para o 
diálogo, a troca de ideias e a divulgação 
de obras novas e antigas. Desde a Grécia, 
com Platão e sua Academia, o Ocidente 
jamais abandonou a ideia, com a única 
exceção do período medieval onde este 
papel foi desempenhado pela Igreja.  
A partir da chamada Renascença, a 
ideia das “Academias” foi retomada 
pelo mundo secular e seguiu adiante 
sempre em expansão. A Academia 
Carioca sente-se honrada em fazer 
parte deste movimento universal.  No 
Brasil, além da Academia Brasileira, 
concebida de acordo com o modelo 
francês, também várias Academias 
regionais mantêm vivo este trabalho 
honroso.  Algumas como a paulista e 
a mineira, por exemplo, contam com 
forte apoio governamental, sendo 

tão importantes que o recém-eleito 
prefeito de São Paulo, quando ainda 
candidato, considerou prudente visitá-
la, com forte cobertura da imprensa 
nacional. Esperamos algum dia receber 
do ilustre e dinâmico prefeito Eduardo 
Paes tratamento similar. 

 Que critérios a Academia usa 
para a escolha dos seus membros? 
É necessário ser carioca?

Não é necessário ser carioca. É 
necessário ter atuação literária no Rio 
e ser competente.

 Para o senhor, qual a relevância 
da obra de Franz Kafka?

Franz Kafka é uma de minhas 
paixões literárias.  Autor de obra 
simbólica,  cifrada e difícil  é mal 
lido e pior interpretado.  A maioria 
o reduziu a um simples crítico da 
burocracia .  Um escritor  que faz 
do absurdo burocrático seu tema 
preferencial .   Kafka é mais,  bem 
mais que isto.  Sua obra é exemplo 
de coerência filosófica na crítica 
à modernidade e ao homem que 
nela se vem formando.  Com sua 
fragmentação interior,  sua visão 

material e especializada, sua ética 
maleável e frouxa, sua carência de 
honestidade para consigo mesmo, este 
tipo de homem é exemplificado no seu 
anti-herói “Joseph K”, personagem 
central de “ O Processo”.  Homem 
culpado da vida que leva em seu 
cotidiano, toda ela feita de egoismos 
e  indiferenças,  nada percebe de 
suas ações e se declara inocente de 
qualquer culpa. Como qualquer um 
de nós o faz. A última palestra da 
atual temporada da Carioca, a ser 
realizada na primeira segunda-feira 
de dezembro, às 17h 30m, em nossa 
sede na Rua Teixeira de Freitas 5, 
3º andar, na Lapa, teve a mim como 
palestrante sobre a estrutura da obra 
de Kafka.

 A Academia Brasileira de Letras 
é uma referência a ser seguida pela 
Academia Carioca de Letras?

Lógico. Mas para isto ainda temos 
muita estrada, mas muita estrada 
mesmo a percorrer. Acima de tudo, 
resolver o problema do apoio oficial, 
problema que a Academia Brasileira 
já resolveu há muitas décadas atrás. 
Quem sabe, um dia chegaremos lá!

Sessão da ACL. Compõem a mesa Nelson Mello e Souza, Ricardo Cravo Albin, Marcus Vinicius Quiroga e Bernardo Cabral
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 Pedro Rizzo, onde você 
nasceu e como foi a sua infância? 

Nasci no Rio de Janeiro e já na 
infância meus pais me colocaram para 
fazer esportes, desde cedo. Fora do 
horário escolar praticava judô, capoeira, 
natação, futebol, vôlei, handball etc.Com 
certeza essa relação com os esportes foi 
responsável pela minha formação como 
pessoa.

 Você considera o MMA um esporte 
violento? Como você começou a 
lutar? 

“Nunca desista de seus sonhos, 
trabalhe sempre com amor”

Não, considero sim um esporte 
de contato onde atletas preparados 
competem entre si. Violência pra mim é 
onde há covardia e ausência de regras.

Como disse anteriormente, comecei 
a lutar judô muito cedo, com três anos. 
Aos oito, entrei para a capoeira, e, aos 15, 
conheci meu mestre e professor Marco 
Ruas. Foi quando comecei a praticar o 
Muay Thai e treinar Jiu Jitsu. O Marco, 
por ser lutador de “Vale Tudo”, sempre 
me dizia que o lutador tinha que ser 
completo, saber lutar em pé e no chão. 
Desde então não parei mais de treinar e 

tentar ser o mais completo possível.

 Quais, você acredita, são as vantagens 
de se praticar o MMA?

O MMA, como qualquer luta, é uma 
excelente atividade física e também colabora 
para o aumento da autoestima, aumento 
da autoconfiança. Os preceitos das artes 
marciais nos ensinam ainda o respeito ao 
próximo, fair play, perseverança, disciplina 
etc.

 Apesar de você ser o ídolo de uma 
geração, você tem algum ídolo no MMA?

Sim, Marco Ruas, porque, se os inventores 
do “Vale Tudo” foram a família Gracie, para 
provar que o Jiu Jitsu era a melhor arte 
marcial, o inventor do MMA foi o Marco Ruas, 
primeiro lutador a praticar o cross-training, 
onde se treina todas as técnicas de artes 
marciais, tanto em pé como no chão, para 
se tornar um lutador completo.

 Como surgiu o programa de Artes 

PEDRO  RIZZO

Pedro	Rizzo,	Glover	Teixeira,	Rodrigo	Nogueira
	(Minotauro),	o	campeão	mundial	Anderson	Si

lva,	e	Rafael	Feijão,	na	Refinaria	de	Manguinho
s

Treinador de dois campeões mundiais de MMA - 
José Aldo e Anderson Silva - o lutador Pedro Rizzo 
considera que tudo que tem deve à luta, e que 
desenvolver um trabalho junto a crianças é a forma 
que tem para “pagar a conta”, unindo seu sonho 
(projeto social) ao seu trabalho (atleta).
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Marciais de Manguinhos?
Sempre foi um sonho meu devolver para 

luta tudo que ela me proporcionou. Tudo que 
tenho devo à luta e acho que essa é a forma 
que tenho para pagar minha conta.

Pra mim, a luta, como o esporte, é a 
maior ferramenta social que existe. Dentro 
do tatame, ringue ou octógono, todos são 
iguais; não há classe social (rico ou pobre), 
cor (preto, branco, amarelo etc.), religião 
(cristão, judeu, ateu, candomblecista, espírita 
etc.). Todos precisam uns dos outros para 
treinar; na luta, principalmente, onde o 
contato físico é muito grande. Criamos 
uma intimidade muito grande entre os 
praticantes. Você cria amizades que seriam 
impossíveis em um dia a dia normal. Você vê 
engenheiros, médicos, empresários criarem 
amizades com pessoas de nível social bem 
abaixo, como moradores de comunidades 
carentes. Amizades verdadeiras que são 
levadas pela vida inteira!

Como a Refinaria de Manguinhos já 
tinha um projeto social vitorioso, a “Usina 
de Cidadania”, fui lá e ofereci a inclusão do 
Núcleo de Artes Marciais. Fui muito bem 
recebido e o sonho finalmente se tornou 
realidade.

 E o Centro de Treinamento de MMA 
Manguinhos, como surgiu e qual sua 
estrutura hoje?  

Pedi para a Refinaria de Manguinhos 
que me ajudasse a montar o CT, porque 
seria onde eu treinaria, e, unindo assim o 
meu sonho (projeto social) ao meu trabalho 
(atleta), eu poderia acompanhar o projeto e 
a evolução da garotada diariamente, além 

de servir como fonte motivacional para 
os alunos da Usina, porque veriam atletas 
profissionais trabalhando, tornando assim 
uma realidade muito mais próxima, pois 
veriam que, com os esforços próprios, 
poderiam chegar naquele octógono como 
atletas de alto nível.

 Seu modo de atuar no trabalho social 
lhe trouxe problemas? De que modo 
você superou essas dificuldades e quais 
pessoas o ajudaram?

Nunca tive problemas e, ao contrário 
do que imaginam, aquelas crianças me 
ajudam muito mais do que eu as ajudo. As 
dificuldades e o dia a dia dessas crianças 
tornam nossos problemas muito menores.

 Como é desenvolvido o trabalho 
do programa de Artes Marciais de 
Manguinhos atualmente? Quantas 
pessoas são atendidas?

Hoje são atendidas nas Artes Marciais 

quase 700 crianças. Tenho professores 
previamente selecionados por mim em 
cada arte marcial: Judô, Luta Olímpica, Muay 
Thai e Jiu Jitsu. Sei que não formaremos 
700 campeões,  nem é esse nosso objetivo, 
mas sim a formação de melhores cidadãos 
através dos preceitos das artes marciais 
(disciplina, respeito ao próximo, fair play, 
perseverança e aumento de autoestima), 
para que levem com eles esses ensinamentos 
pelo resto da vida.

 Que parceiros apóiam o trabalho?
Refinaria de Manguinhos • 
(Mantenedor)
Pretorian Hard Sports• 
Prime Sports (Haiti Tatames)• 
Bony Açai• 
No Gi fightwear• 

 Como  você imagina o futuro do projeto 
e do seu trabalho social?

Hoje não consigo nem imaginar o que 
será desse trabalho, dessas crianças. Todas as 
sementes plantadas, todos os sonhos podem 
se acabar devido às ações do governo do 
Estado contra a Refinaria de Manguinhos, 
nossa mantenedora.

 De que maneira o trabalho social 
influiu na sua vida? 

O projeto social é o combustível diário 
da minha vida!

 Que mensagem você pode deixar com 
base na sua experiência no esporte?

Nunca desista de seus sonhos, trabalhe 
sempre com amor. Se você ama o que faz, 
sempre terá sucesso!

Participantes do projeto, professores e colaboradores (ao fundo, ladeando Pedro Rizzo, os 

lutadores Erick Silva e o americano Jon Fitch) 

Glover	Teixeira	e	Pedro	Rizzo	com	os	alunos	do	Núcleo	de	Artes	Marciais,	da	Refinaria	de	Manguinhos
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A execução judicial das decisões 
proferidas pelos tribunais de contas

Rodrigo Melo do Nascimento
Advogado
Auditor Federal de Controle Externo do TCU
Ex-servidor do TCMRJ

A Constituição Federal de 1988 
(CF) consolidou, no panorama 
institucional da República 
Federativa do Brasil, a posição 

ocupada pela instituição Tribunal 
de Contas, atribuindo-lhe relevantes 
competências no exercício do controle 
externo da Administração Pública, seja 
no âmbito da União, seja naquele de 
estados e municípios.

Entre tais competências, avulta em 
importância aquela contida nos incisos II 
e VIII do art. 71 da Carta Cidadã, os quais 
preveem a atribuição do julgamento de 
contas, em cujo bojo são passíveis de 
prolação decisões pela irregularidade das 
contas, imputando débito ou cominando 
multa aos responsáveis pela aplicação de 
recursos públicos ou por eventual dano 
ao erário.

Tais decisões condenatórias, conforme 
estabelecido no § 3º do art. 71 da CF, têm 
eficácia de título executivo, prestando-se 
à propositura da competente ação de 
execução judicial, caso o responsável 

não recolha a dívida perante o próprio 
tribunal de contas que proferiu o acórdão 
condenatório, prolatado nos autos de 
processo administrativo em que são 
garantidos ao interessado o contraditório 
e a ampla defesa.

Ocorre que, uma vez ajuizada a 
ação de execução judicial pelos órgãos 
competentes,  o executado tem a 
seu dispor, nada obstante a ampla 
oportunidade de defesa que já lhe foi 
conferida no processo administrativo 
de contas, instrumentos previstos na 
legislação processual civil para combater 
o acórdão condenatório, destacando-se 
nesse contexto a figura dos chamados 
embargos à execução, por meio dos 
quais muitas vezes o devedor pretende 
alegar “qualquer matéria que lhe seria 
lícito deduzir como defesa em processo 
de conhecimento” (art. 745, V, do Código 
de Processo Civil – CPC).

Tal excesso de defesa, ao mesmo 
tempo em que representa afronta à 
jurisdição constitucional de contas, 

compromete a efetividade na recuperação 
judicial dos valores condenatórios e 
contribui para perpetuar a impunidade 
na malversação de recursos públicos. 

No que toca especificamente à questão 
da efetividade, a rediscussão de tudo que 
já restou julgado pelo tribunal de contas 
gera um efeito protelatório indesejável 
que, associado à demora na análise, pelos 
órgãos repassadores, das prestações de 
contas de convênios e ao próprio tempo 
necessário para que tais contas sejam 
julgadas definitivamente pelos tribunais 
de contas, leva a uma diminuição da 
efetividade na recuperação judicial dos 
valores condenatórios, de vez que os 
responsáveis aos quais foi imputado 
débito ou cominada multa terão tempo 
suficiente para adotar medidas visando 
a não deixar patrimônio próprio que 
responda pela dívida.

Este artigo aborda a execução judicial 
das decisões condenatórias proferidas 
pelos tribunais de contas, a partir de 
pesquisa doutrinária e jurisprudencial 
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sobre o assunto, bem como da coleta 
de dados em relatórios gerenciais do 
Tribunal de Contas da União (TCU) e da 
Advocacia-Geral da União (AGU).

Preliminarmente, contudo, faz-se 

mister consignar, que, considerando o 
princípio da simetria existente entre o 
TCU e os demais tribunais de contas, 
contido no art. 75 da CF, bem como a 
diversidade de legislações locais, opta-

se por uma abordagem tendo-se como 
pano de fundo normativo a realidade do 
TCU, sem prejuízo de se tecerem algumas 
considerações aplicáveis especificamente 
às demais cortes de contas brasileiras.

2. EFICÁCIA dAS dECISÕES CondEnAtÓrIAS

Nos termos do art. 71, § 3º, da 
CF, “as decisões do tribunal 
de que resulte imputação de 
débito ou cominação de multa 

terão eficácia de título executivo”, não 
estando expressamente previsto no texto 
constitucional se tais decisões são judiciais 
ou extrajudiciais. 

Considerando o conteúdo condenatório 
das decisões definitivas proferidas 
pelos tribunais de contas no sentido da 
irregularidade das contas (COSTA JUNIOR, 
2001), com a consequente imputação 
de débito ou cominação de multa ao 
responsável, e tendo em vista a jurisdição 
especial de contas, que restou estabelecida 
constitucionalmente como exceção ao 
princípio da unicidade da jurisdição, 
autores há que defendem a classificação 

de tais decisões como títulos executivos 
judiciais.

Martinez (2006), por exemplo, 
propugnava pela inclusão, no rol de 
títulos executivos judiciais estabelecido 
pelo revogado art. 584 do CPC1, de inciso 
específico que enquadrasse os acórdãos 
condenatórios dos tribunais de contas 
como títulos executivos judiciais.

Segundo Jacoby Fernandes (2008), 
a apreciação dos atos da Administração 
Pública, desenvolvida pelos tribunais 
de contas, resulta em um ato jurídico 
equivalente a uma sentença, na medida 
em que declara a regularidade ou 
irregularidade da conduta de um agente 
na guarda e/ou na aplicação dos recursos 
públicos.

Apesar dos respeitáveis entendimentos 

em sentido diverso, entende-se que as 
decisões condenatórias proferidas pelos 
tribunais de contas são títulos executivos 
extrajudiciais. Tais decisões não são títulos 
judiciais pelo simples fato de as cortes 
de contas não pertencerem ao Poder 
Judiciário.

Tal entendimento acarretaria, a 
princípio, a submissão das decisões 
condenatórias proferidas pelos tribunais 
de contas ao regime de execução de títulos 
extrajudiciais em geral, com a consequente 
desnecessidade da garantia do juízo para 
a oposição dos embargos à execução, que 
poderiam ser oferecidos a partir da citação 
(art. 738 do CPC). O melhor entendimento, 
contudo, é aquele que submete a execução 
judicial de tais títulos ao rito previsto na Lei 
de Execuções Fiscais (LEF).

3. rIto dA Ação dE EXECução

A LEF considera dívida ativa da 
Fazenda Pública, em seu art. 2º, 
aquela definida como tributária 
ou não tributária, nos termos 

da Lei nº 4.320, de 1964. Depreende-se 
do § 2º do art. 39 desta lei que os valores 
condenatórios constantes das decisões 
dos tribunais de contas que julguem os 
responsáveis em alcance ou que lhes 
apliquem multa classificam-se como 
dívida ativa não tributária.

Segundo Rodrigues (2009), os créditos 
contidos nas decisões condenatórias são 
dívidas ativas não tributárias e a execução 
de tais títulos extrajudiciais deve obedecer 
ao rito da LEF. Fernandes (2002 apud 
RODRIGUES, 2009, p. 70) afirma que 
a execução das decisões dos tribunais 
de contas tem o seu deslinde orientado 
pelas normas contidas na legislação 

especial extravagante (LEF), devendo-se 
retirar desta lei as diretrizes necessárias à 
propositura, desenvolvimento e finalização 
do referido procedimento judicial. 

Ulisses Filho (2008) dá notícia de 
prática vigente na Comarca do Recife, 
segundo a qual as decisões condenatórias 
proferidas pelo TCE-PE eram ajuizadas 
pela Procuradoria Jurídica do Estado 
de Pernambuco nas Varas de Fazenda 
Pública, fundamentando a ação no rito 
das execuções por quantia certa previsto 
no art. 646 e seguintes do CPC.2

O autor entende que tais execuções 
são de natureza fiscal, razão pela 
qual deveriam seguir o rito especial 
estabelecido pela LEF, com o consequente 
ajuizamento obrigatório em uma das 
Varas de Executivos Fiscais da Comarca 
do Recife, e prossegue afirmando que a 

aplicação da referida lei especial é cogente 
com relação ao credor do crédito público, 
porquanto a LEF foi elaborada trazendo 
inovações, garantias e privilégios à Fazenda 
Pública, através de procedimento mais 
célere, racional e eficaz para a cobrança 
e a garantia da arrecadação do dinheiro 
público. Sendo este um bem indisponível, 
não é possível que fique ao alvedrio do 
administrador escolher o procedimento 
de execução regido pelo CPC, posto 
que haveria prejuízo aos interesses da 
Fazenda Pública, considerando que esta 
ficaria privada de, em juízo, gozar das 
prerrogativas e privilégios processuais 
específicos garantidos na execução fiscal.

Uma aparente incongruência em 
tal raciocínio é o fato de as decisões dos 
tribunais de contas não necessitarem ser 
inscritas em dívida ativa, ou seja, a petição 

1. O rol de títulos executivos judiciais encontra-se situado no art. 475-N do CPC em vigor.
2. Foge ao escopo deste trabalho verificar se a aludida prática ainda é seguida em Recife.
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inicial muitas vezes não é instruída com 
a Certidão da Dívida Ativa, apesar de 
exigência nesse sentido contida no § 1º 
do art. 6º da LEF.3

Ocorre que a finalidade da inscrição 
em dívida ativa é garantir a liquidez 
e a certeza do crédito, conforme se 
depreende da leitura do art. 2º, § 3º, da 
LEF: “A inscrição, que se constitui no ato de 
controle administrativo da legalidade, será 
feita pelo órgão competente para apurar a 
liquidez e certeza do crédito [...]”.

Segundo Custódio (1991), a liquidez e a 
certeza são exigências de ordem processual 
que se harmonizam perfeitamente com o 
estabelecido no § 3º do art. 71 da CF. Para 
o autor, a atribuição de responsabilidade 
por solver um débito ou pagar uma multa 
implica a individuação do direito creditório 
do ente público em relação a alguém 
(certeza) e, em geral, a determinação do 
objeto ou prestação devida e, no mínimo, 
a determinabilidade do quantum debeatur 
(liquidez).

De fato, conforme preceitua o art. 
19 da Lei nº 8.443/1992 c/c o art. 215 
do Regimento Interno do TCU (RITCU), 
as decisões em julgamentos de contas 
tornam a dívida líquida e certa, sendo o 
instrumento da condenação considerado 
título executivo para fundamentar a 
respectiva ação de execução judicial.

Custódio (1991) prossegue afirmando 
que as decisões dos tribunais de contas 
revestidas de liquidez e certeza não 
necessitam ser inscritas em dívida ativa 
para possibilitar, através de certidão, 
o ajuizamento do processo executório. 
Destarte, a LEF não pode ser invocada 
para fundamentar exigência nesse sentido, 
pois foi a própria CF que outorgou a 
eficácia de título executivo às decisões 
condenatórias proferidas pelas cortes de 
contas. Nada obstante isto, nada impediria 
que se procedesse à inscrição, para fins de 
controle de arrecadação, mas tal inscrição 

não é requisito essencial ao ajuizamento 
de execução fundada em tais títulos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais entendeu 
que o título representado pelo acórdão 
condenatório da corte de contas mineira 
reveste-se dos atributos da certeza, 
liquidez e exigibilidade, razão pela qual 
julgou desnecessária a inscrição em dívida 
ativa. Eis a ementa da decisão de segunda 
instância, in verbis:

E M E N T A :  A G R A V O  D E 
INSTRUMENTO - EXECUÇÃO 
FISCAL - DECISÃO DO TRIBUNAL 
DE CONTAS - TÍTULO EXECUTIVO 
EXTRAJUDICIAL - INTELIGÊNCIA 
DO ART. 71, §3º, DA CR/88. Toda 
execução deve se basear, de acordo 
com o que preceitua o art. 583, do 
Código de Processo Civil, em título 
executivo, o qual se caracterizará, 
segundo o art. 586, ‘caput’, do 
referido diploma, pelos atributos 
da certeza, liquidez e exigibilidade. 
De acordo com o artigo 585 do 
Código de Processo Civil, em seu 
inciso VII, são títulos executivos 
extrajudiciais, além daqueles 
enumerados pelo dispositivo 
legal, todos os demais que, por 
disposição expressa, a lei atribuir 
força executiva. Nesse sentido, a 
Constituição da República, através 
de seu art. 71, §3º, confere força 
de título executivo extrajudicial 
à simples certidão expedida pelo 
tribunal de contas que impute 
débito, não havendo necessidade 
de inscrição perante o livro da 
dívida ativa. (TJMG, 4ª Câmara 
Cível, AI 1.0686.07.192654-
3/001. Relator: Des. Dárcio 
Lopardi Mendes. Julgamento em 
02/08/2007. Publicado no DJ de 
09/08/2007, grifos nossos).
Portanto, a partir do disposto no art. 2º 

da LEF c/c o art. 39, § 2º, da Lei nº 4.320, de 
1964, bem como em função do contido no 
art. 71, § 3º, da CF, infere-se que o crédito 
da Fazenda Pública contido nas decisões 
condenatórias proferidas pelos tribunais 
de contas caracteriza-se como dívida ativa 
não tributária, razão pela qual o respectivo 
processo de execução judicial deve seguir 
o rito especial4 prescrito pela LEF, com a 
aplicação subsidiária das disposições do 
CPC, estando dispensada a inscrição em 
dívida ativa.5

Tal constatação implica que os 
embargos eventualmente opostos à 
execução de tais decisões só podem ser 
oferecidos após a garantia do juízo (art. 
16 da LEF), o que traz uma perspectiva 
de maior efetividade na recuperação dos 
valores condenatórios do que haveria,  
caso fosse seguido o rito comum dos títulos 
extrajudiciais em geral.

Em princípio, a submissão à LEF 
também implicaria a aplicação, às decisões 
dos tribunais de contas, do disposto em seu 
art. 16, §§ 2º e 3º, que permite ao executado 
alegar, em sede de embargos à execução, 
toda matéria útil à defesa, à exceção da 
reconvenção e da compensação. Há que 
se ter em vista, contudo, a força executiva 
diferenciada de que se revestem os títulos 
condenatórios.

Segundo Bugarin (2004), a qualificação 
das decisões condenatórias como meros 
títulos executivos extrajudiciais para todos 
os fins previstos na legislação processual 
revela um verdadeiro desconhecimento da 
processualística adotada pelos tribunais 
de contas no exercício da jurisdição 
especial de contas.6

O autor destaca a marcante diferença 
entre o título consubstanciado no 
acórdão condenatório e todos os 
demais títulos executivos extrajudiciais. 
No seu entendimento, o processo 
administrativo no âmbito dos tribunais 
de contas, nada obstante ser informado 

3. No âmbito federal, as decisões condenatórias envolvendo créditos da administração direta não são inscritas em dívida ativa. Por outro lado, os 
acórdãos envolvendo créditos da administração indireta são inscritos em dívida ativa.
4. Segundo Ferraz (2003), a Lei Orgânica do Tribunal de Contas português submete a execução de suas decisões aos “Tribunais Tributários de primeira 
instância”, com aplicação do “processo de execução fiscal”.
5. A posição pessoal do autor deste artigo é a submissão da cobrança judicial das decisões condenatórias ao rito executório da LEF, sem que haja a 
necessidade de prévia inscrição em dívida ativa. Nada obstante isto, a matéria é bastante controvertida, como se pode constatar no recente Acórdão 
nº 1.603/2011– TCU – Plenário, de relatoria do ministro Ubiratan Aguiar. 
6. Cabe destacar que a jurisdição especial de contas aproxima-se, guardadas as devidas especificidades, do exame da prestação de contas dos órgãos 
partidários pela Justiça Eleitoral. Nos termos do art. 37, § 6º, da Lei nº 9.096, de 1995, com a redação que lhe imprimiu a Lei nº 12.034, de 2009, o 
exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.
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pela busca da verdade real e pela 
prevalência do formalismo moderado, 
segue, do ponto de vista instrumental, 
os mesmos princípios processualísticos 

do processo judicial, sendo sempre 
g a ra n t i d a  a o s  re s p o n s áve i s  o u 
interessados a ampla defesa, nos 
termos do devido processo legal. Assim, 

na jurisdição especial de contas, ocorre 
verdadeiro processo de conhecimento 
de competência privativa dos órgãos de 
controle externo.

7. A aplicação de multas ocorre não só em processos de contas, mas também em processos de fiscalização.
8. Um processo de contas pode conter mais de um responsável cujas contas serão julgadas.
9. A LOTCU prevê ainda, em seu art. 44, § 2º, a possibilidade de o TCU decretar, por prazo não superior a um ano, a indisponibilidade de bens do 
responsável, tantos quantos considerados bastantes para garantir o ressarcimento dos danos em apuração.

4. A EFEtIVIdAdE nA rECuPErAção JudICIAL doS VALorES CondEnAtÓrIoS

Questão de suma importância 
diz respeito à efetividade 
na recuperação dos valores 
constantes das decisões 

condenatórias proferidas pelos tribunais 
de contas uma vez ajuizados os respectivos 
processos de execução. A rigor, os dados a 
esse respeito divergem bastante.

Martinez (2006), por exemplo, afirma 
que o índice histórico de recuperação 
de valores desviados, na fase judicial 
de cobrança, girava em torno de 0,5% 
a 1% do montante das condenações 
impostas pelo TCU.  Matéria publicada no 
Jornal do Commercio de 09/12/2010 dá 
notícia de que, há quinze anos, o índice 
de recuperação judicial dos valores seria 
de 0,5%; há dez anos, de 1,5%; e há cinco 
anos não passaria dos 2%. No ano de 2009, 
segundo a aludida matéria, tendo em vista 
parceria firmada entre o TCU e a AGU, o 
índice teria alcançado o patamar de 10%, 
ainda bastante baixo.

Já segundo notícia publicada no jornal 
O Globo de 09/12/2011, se o índice há 
quatro anos era de 1%, em 2011 alcançou-
se o patamar de 15%. A diferença entre o 
valor cobrado e o obtido dever-se-ia ao 
excesso de recursos judiciais à disposição 
dos réus e à demora na prolação da 
decisão judicial, dificultando assim que 
se alcancem patrimônios passíveis de 
responder pelas dívidas.

De acordo com o Relatório Anual de 
Atividades do TCU referente ao exercício 
de 2011 (TCU, 2011), dos 2.556 processos 
de contas apreciados de forma conclusiva 
pelo TCU no ano, 1.392 processos (54,46%) 
resultaram na condenação de 2.671 
responsáveis ao ressarcimento de débito 
e/ou ao pagamento de multa7,8. O total de 
débitos imputados e de multas cominadas 

em processos de contas alcançou, no 
exercício de 2011, o patamar de R$ 1,45 
bilhão.

Ainda conforme o citado Relatório 
Anual de Atividades do TCU, o Ministério 
Público junto ao TCU (MP/TCU) promoveu, 
por intermédio da AGU ou, conforme o 
caso, perante os dirigentes das entidades 
jurisdicionadas do Tribunal, as medidas 
necessárias à execução judicial de débitos 
ou multas decorrentes de acórdãos 
condenatórios proferidos pelo TCU, 
havendo sido submetidos 2.632 processos 
de cobrança executiva a tais órgãos de 
execução, com vistas ao ajuizamento das 
respectivas ações judiciais de cobrança. Os 
débitos e multas constantes dos acórdãos 
condenatórios remetidos aos órgãos de 
execução totalizaram o valor de R$ 696,9 
milhões.

Segundo relatório  do Grupo 
Permanente de Atuação Pró- -Ativa (AGU, 
2010), no período de novembro de 2009 a 
dezembro de 2010, a Procuradoria-Geral da 
União ingressou com 2.147 ações baseadas 
em decisões condenatórias proferidas 
pelo TCU, abrangendo o valor total de 
R$ 528.962.260,34. No mesmo período, 
ainda de acordo com o citado relatório da 
AGU, foram recolhidos aproximadamente 
R$ 491,2 milhões relativos a débitos 
resultantes de convênios, o que representa 
– considerando exclusivamente uma 
análise de fluxo – um percentual de 
quase 93% do que foi demandado (TCU, 
2010a).

Assim sendo, as somas envolvidas 
na atividade judicante do TCU atingem 
patamar bastante elevado, o que justifica a 
reflexão sobre alternativas aptas a otimizar 
os procedimentos envolvidos na execução 
judicial dos títulos condenatórios, com o 

que se vislumbra um potencial ganho de 
efetividade.

Ademais, o ganho de efetividade 
permite benefícios outros que não os 
exclusivamente monetários, contribuindo 
para a cessação da impunidade, do 
arbítrio, da liberalidade com os recursos 
públicos e da improbidade administrativa, 
condutas que se servem, via de regra, da 
comodidade, da inércia, da passividade e 
do próprio comprometimento daqueles 
que têm por dever funcional combater tais 
práticas perniciosas (MIOLA, 2011).

4.1 MEdIdAS PrÉVIAS À dECISão 
CondEnAtÓrIA dEFInItIVA

A efetividade na recuperação judicial 
dos valores condenatórios depende de 
uma série de fatores, entre os quais se 
encontram aspectos processuais presentes 
no próprio processo de contas, mesmo que 
o acórdão condenatório não tenha ainda 
sido proferido.

O art. 61 da Lei nº 8.443/1992 
prevê a possibilidade de o tribunal, 
por intermédio do MP/TCU, requerer 
à AGU (no caso de débitos imputados a 
responsáveis da administração direta) 
ou aos dirigentes das entidades que lhe 
sejam jurisdicionadas (no caso de débitos 
imputados a responsáveis por entidades 
da administração indireta) a adoção das 
medidas necessárias ao arresto dos bens 
dos responsáveis julgados em débito, 
devendo o tribunal ser ouvido quanto 
à liberação dos bens arrestados e sua 
restituição.9

Para Jacoby Fernandes (2008), 
conquanto a aludida previsão legal tenha 
o seu valor, a iniciativa é tímida, porquanto 
prevista somente após a conclusão do 
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10. Uma alternativa ainda mais ousada seria permitir que, diante de fortes indícios de desvio de recursos públicos, a Controladoria-Geral da União 
(CGU) pudesse acionar a AGU visando ao arresto dos bens antes mesmo que o processo de tomada de contas especial fosse encaminhado ao TCU.

“
”

Há que se ter uma atuação mais tempestiva, 
caso contrário a recuperação judicial dos valores 
condenatórios, por óbvio, ficará bastante comprometida.

processo administrativo de julgamento 
de contas. Um significativo avanço seria 
instituir a possibilidade de o tribunal 
requerer o arresto diretamente ao Poder 
Judiciário ou por intermédio do MP/
TCU antes do término do julgamento das 
contas, desde que presente a liquidez do 
débito, em havendo justo receio de que o 
julgamento se torne ineficaz pelo decurso 
de tempo.10

Mas a questão do arresto não é o 
único fator que contribui para uma 
menor efetividade na recuperação judicial 
dos valores condenatórios. Outra causa 
bastante relevante é a própria questão da 
tempestividade, de vez que há inúmeros 
convênios e instrumentos congêneres 
celebrados pela União com repasse de 
recursos públicos federais para municípios 
e instituições não governamentais, cujas 
prestações de contas ficam aguardando 
apreciação nos respectivos ministérios 

durante amplo lapso temporal, tendo 
em vista, entre outros fatores, a falta de 
pessoal para tal análise. Outras prestações 
não são sequer formalizadas pelos entes 
recebedores dos recursos, dando azo 
à instauração de tomada de contas 
especial.

Quando prestações de contas com 
pendências ou mesmo tomadas de contas 
especiais são submetidas ao julgamento 
do TCU, já decorreu bastante tempo desde 
que os atos de gestão ilegais, ilegítimos 
ou antieconômicos foram praticados e os 
responsáveis já tiveram a oportunidade 
de adotar medidas com vistas a não deixar 
patrimônio próprio passível de penhora. 
Há que se ter, portanto, uma atuação mais 
tempestiva, caso contrário a recuperação 
judicial dos valores condenatórios, por 
óbvio, ficará bastante comprometida.

Segundo o Acórdão-TCU nº 3025/2010 
– Plenário, de relatoria do ministro 

Raimundo Carreiro, há deficiências 
materiais, humanas e tecnológicas nos 
órgãos repassadores, como controles 
inexistentes ou ineficientes, mecanismos 
de transparência insuficientes, ausência 
ou deficiência nos sistemas informatizados 
e falta de servidores habilitados para 
analisar e fiscalizar a descentralização 
dos recursos em número compatível com 
o volume de instrumentos celebrados. 
Ainda de acordo com o relatório do 
aludido Acórdão, foi detectado um grande 
passivo de prestações de contas não 
analisadas, com mais de 50 mil processos 
de prestações de contas envolvendo 
recursos federais da ordem de R$ 19,6 
bilhões. O controle de tais prestações é a 
posteriori, dado que há um enorme estoque 
com idade média superior a cinco anos, o 
que alimenta “um ciclo vicioso de baixa 
efetividade de ‘autópsias de desperdício 
de recursos públicos’ ”.
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Especificamente no que tange às 
prestações de contas – ou à falta delas 
– de prefeitos cujos municípios tenham 
recebido recursos públicos federais 
mediante convênio, segundo Mendonça 
(informação verbal)11, cerca de 60% das 
ações ajuizadas pela AGU, cujo objeto seja 
a má aplicação ou o desvio de recursos 
públicos, têm como réus prefeitos. Para 
La Rocque Almeida (informação verbal)12, 
grande parte das falhas nas prestações de 
contas deve-se ao despreparo dos gestores, 
razão pela qual há que se considerar, nos 
julgamentos de contas, a estrutura da 
prefeitura e a existência de eventuais 
atenuantes para as falhas na gestão dos 
recursos públicos.

Como consequência do grande 
intervalo de tempo que se passa entre 
a prestação de contas pelo gestor de 
recursos públicos ao ministério 
repassador e o seu julgamento definitivo 
pelo TCU, faz-se mister mencionar a 
dificuldade em se promover a citação e/ou 
a notificação dos responsáveis por contas 
julgadas irregulares. Nesse sentido, não 
é rara a impossibilidade de se localizar 
o executado para fins de notificação 
da decisão condenatória proferida, 
razão pela qual muitas vezes se afigura 
oportuno que conste do instrumento de 
convênio o local em que o prefeito pode 
ser encontrado. Uma possível alternativa 
para tal problema seria também a previsão 
legal da possibilidade de a notificação ser 
realizada em meio eletrônico.

4.2 ALtErnAtIVAS À SIStEMÁtICA  
dE EXECução EM VIGor

De acordo com a sistemática 
vigente, a capacidade postulatória ativa 
para a execução judicial das decisões 
condenatórias não compete aos tribunais 
de contas que as proferiram, mas sim aos 

órgãos competentes para a representação 
judicial do ente federado ou da entidade da 
administração indireta.

Nos termos do art. 131 da CF, compete 
à AGU representar a União judicial e 
extrajudicialmente e, de acordo com 
o art. 132 do texto constitucional, a 
representação judicial dos estados e do 
Distrito Federal compete aos respectivos 
procuradores, organizados em carreira.

Assim, nada obstante o fato de a 
condenação em débito incumbir ao tribunal 
de contas, no exercício da competência 
judicante prevista no inciso II do art. 71 
da CF, a definição da titularidade para 
promover a cobrança judicial de débito 
imputado depende do ente federativo 
cujos cofres tenham sido lesados. 

No caso de decisões condenatórias 
proferidas pelo TCU, se o cofre lesado foi o 
da União, o ajuizamento incumbe ao órgão 
responsável por sua representação judicial, 
ou seja, à AGU, por meio da Procuradoria-
-Geral da União (PGU), nos termos do art. 
2º da Lei Complementar nº 75/93 c/c o art. 
8º-E da Lei nº 9.028/95. A PGU não inscreve 
o débito em dívida ativa13 e promove 
sua execução judicial nos termos do rito 
preconizado pelo CPC para a execução de 
títulos extrajudiciais em geral.

No caso de recursos públicos 
pertencentes a autarquias e a fundações 
federais, o ajuizamento compete aos 
departamentos jurídicos próprios de 
tais entidades ou, na ausência destes, 
à Procuradoria-Geral Federal (PGF), a 
qual procede à apuração da certeza e 
da liquidez dos respectivos créditos, 
inscrevendo-os em dívida ativa para fins 
de cobrança amigável ou judicial (art. 10 
da Lei nº 10.480/2002). A PGF inscreve 
o débito em dívida ativa e promove sua 
execução judicial, observado o rito das 
execuções fiscais.

No caso de decisões condenatórias 

em débito proferidas pelos TCEs e TCMs, 
se o cofre lesado for de ente estadual, 
cabe aos procuradores do estado o 
ajuizamento das ações de execução, mas, 
se o cofre lesado for de ente municipal, 
a capacidade postulatória ativa pertence 
aos procuradores do município, onde 
houver (CHAVES, 2009). Se o cofre 
lesado for de entidade da administração 
indireta estadual ou municipal, incumbe 
ao respectivo departamento jurídico o 
ajuizamento. Já no caso de municípios 
que não tenham procuradores em seu 
quadro funcional – que correspondem à 
maioria dos mais de cinco mil municípios 
brasileiros – a representação judicial 
competirá a escritórios de advocacia 
privados contratados pelo Poder Público 
(CALDAS, 2011).

Mas as regras acima aplicam-se apenas 
à imputação de débitos. No caso da 
cominação de multas pelos tribunais 
de contas, seu pagamento reverterá 
diretamente aos cofres do ente federado, 
razão pela qual sua execução compete, 
para multas aplicadas pelo TCU, à PGU14 e, 
para multas aplicadas pelos TCEs e TCMs, 
aos procuradores do estado15.

No âmbito federal, a Resolução-
TCU nº 178, de 24 de agosto de 2005, 
estabelece procedimentos para a autuação 
de processos de cobrança executiva e 
para a organização da documentação a 
ser remetida aos órgãos ou entidades 
executoras. Em apertada síntese, 
prolatado o acórdão condenatório, a 
Secretaria das Sessões encaminha-o 
à unidade técnica que atuou na fase 
instrutória do processo. Tal unidade deve 
organizar a documentação necessária à 
propositura da ação de execução pelos 
órgãos competentes e autuar o respectivo 
processo administrativo de cobrança 
executiva. Tal processo é conferido e 
encaminhado ao MP/TCU, responsável 

11. Palestra proferida em 09/06/2011 por André Luiz de Almeida Mendonça, diretor do Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa 
da AGU, por ocasião do II Seminário Nacional de Fiscalização e Controle de Recursos Públicos, realizado na Câmara dos Deputados.
12. Palestra proferida em 09/06/2011 por Guilherme Henrique de La Rocque Almeida, secretário-geral de Controle Externo do TCU, por ocasião do 
II Seminário Nacional de Fiscalização e Controle de Recursos Públicos, realizado na Câmara dos Deputados.
13. A inscrição implicaria o deslocamento da competência executória para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por força do disposto 
no art. 23 da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007.
14. No âmbito federal, a execução judicial de multas aplicadas pelo TCU compete à PGU, inclusive no caso de multas aplicadas a gestores de entidades 
da administração indireta, pois o recolhimento de multas reverte diretamente aos cofres da União.
15. Exceção feita às multas aplicadas pelo TCM-RJ e pelo TCM-SP (órgãos municipais), cujos valores são revertidos aos cofres municipais, incumbindo 
o ajuizamento da execução à procuradoria do respectivo município.
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por promover, perante o órgão ou entidade 
competente, a cobrança judicial da dívida. 
Alfim, o processo executivo é devolvido à 
unidade técnica e apensado aos autos que 
geraram a condenação.

Já no âmbito do TCE-RS, Miola (2011) 
dá notícia da instituição do Projeto ACD 
(Acompanhamento do Cumprimento 
de Decisões) pelo Ministério Público 
de Contas que atua junto àquela corte 
(MP/TCE-RS), definindo um conjunto 
de atividades com vistas a zelar pelo 
cumprimento das decisões emanadas do 
tribunal de contas gaúcho.

Em linhas gerais, o referido projeto 
envolve o acompanhamento, pelo MP/
TCE-RS, das providências administrativas 
ou judiciais adotadas pelas autoridades 
competentes para a propositura das ações 
de execução judicial. Diante da omissão, 
inércia ou ineficácia do agente responsável 
pelo ajuizamento da ação de execução, o 
MP/TCE-RS: a) encaminha representação 
ao TCE-RS para examinar os fatos em seus 
procedimentos de auditoria e considerar 
a conduta do administrador, tido por 
inerte, como agravante na análise de 
suas contas; b) encaminha a matéria 
ao Ministério Público Estadual, para 
apuração de eventual ocorrência de ato 
de improbidade administrativa ou de 
ilícito penal.16

No item anterior, apontaram-se – sem 
uma pretensão exaustiva – medidas aptas 
a aumentar a efetividade na recuperação 
judicial dos valores condenatórios, 
todas contidas nos estritos limites da 
sistemática vigente de ajuizamento pelos 
órgãos executores.

Sem prejuízo disto, faz-se oportuno 
cogitar, neste momento, de alternativas 
à própria sistemática vigente. Está-se a 
tratar, basicamente, de duas polêmicas 
questões: a atribuição de capacidade 
postulatória ativa aos tribunais de contas 
para executar judicialmente suas próprias 
decisões; e a autoexecutoriedade das 
decisões condenatórias.

16. Segundo Miola (2011), o Projeto ACD tem propiciado inclusive uma proveitosa interação entre o MP/TCE-RS e o Ministério Público Estadual.
17. Palestra proferida por ocasião do III Congresso da Advocacia Pública, realizado em Brasília de 8 a 11 de setembro de 2009.
18. Encontra-se em vigor acordo de cooperação técnica firmado entre a AGU e o TCU em 09/04/2008.
19. Tal redução na intempestividade do encaminhamento de processos de cobrança executiva deve-se, em boa parte, ao disposto no item 9.2.1 do Acórdão 
nº 995/2008 – Plenário, segundo o qual o descumprimento dos prazos fixados na Resolução-TCU nº 178/2005, para autuação e encaminhamento dos 
processos de cobrança executiva, passou a ser caracterizado como desídia, nos termos do art. 117, XV, da Lei nº 8.112, de 1990, sujeitando o infrator 
às sanções disciplinares cabíveis.

4.2.1 CAPACIdAdE PoStuLAtÓrIA 
AtIVA doS trIBunAIS dE ContAS

O ministro Ubiratan Aguiar (informa-
ção verbal)17, na condição de presidente 
do TCU no biênio 2009/2010, afirmou que 
havia conjecturado sobre a criação de uma 
unidade no Tribunal exclusivamente para 
“mover ações de execução de acórdãos que 
condenam gestores públicos e empresas 
pelo desvio de verbas da União”, mas 
sua ideia inicial foi superada a partir do 
diálogo e do estabelecimento de parceria 
com a AGU18.

Desde 2007, encontra-se instalado no 
TCU um escritório avançado da AGU, cujo 
quadro funcional subiu, em 2010, de quatro 
para vinte profissionais (AGU, 2011). Além 
disso, o próprio TCU aprimorou seus 
procedimentos internos após a prolação 
dos acordos condenatórios, agilizando 
sobremaneira o encaminhamento dos 
processos administrativos de cobrança 
executiva ao MP/TCU, com vistas a 
promover a cobrança judicial dos títulos. 
Nesse sentido, em janeiro de 2009, 17% 
dos processos de cobrança executiva 
eram encaminhados ao MP/TCU fora dos 
prazos regulamentares e, em dezembro de 
2010, apenas 1% desses processos foram 
encaminhados intempestivamente (TCU, 
2010b).19

De toda sorte, a aludida conjectura inicial 
do ministro Ubiratan Aguiar possivelmente 
encontraria óbices de natureza jurídica, de 
vez que a possibilidade de o tribunal de 
contas executar diretamente – ou por 
intermédio do Ministério Público que 
junto a ele atue – suas decisões perante o 
Poder Judiciário, sem a intermediação dos 
órgãos executores, a exemplo da AGU e das 
procuradorias estaduais, já foi objeto de 
manifestação contrária do STF.

Ao apreciar recurso extraordinário 
interposto pelo TCE-SE tendo por objeto 
dispositivo da Constituição do Estado de 
Sergipe que permitia à corte de contas 
sergipana executar judicialmente suas 

próprias decisões, o STF entendeu que o 
tribunal de contas carece de titularidade, 
legitimidade e interesse imediato e 
concreto na ação executória, razão pela qual 
manifestou-se pela inconstitucionalidade 
incidental do referido permissivo, por 
violação ao princípio da simetria, contido 
no art. 75 da CF. Eis a ementa do julgado:

E M E N T A :  R E C U R S O 
EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ESTADO DE 
SERGIPE. COMPETÊNCIA PARA 
EXECUTAR SUAS PRÓPRIAS 
DECISÕES: IMPOSSIBILIDADE. 
NORMA PERMISSIVA CONTIDA 
N A  C A R T A  E S T A D U A L . 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
1. As decisões das cortes de 
contas que impõem condenação 
patrimonial aos responsáveis por 
irregularidades no uso de bens 
públicos têm eficácia de título 
executivo (CF, artigo 71, § 3º). Não 
podem, contudo, ser executadas 
por iniciativa do próprio tribunal 
de contas, seja diretamente ou 
por meio do Ministério Público 
que atua perante ele. Ausência 
de titularidade, legitimidade e 
interesse imediato e concreto. 2. 
A ação de cobrança somente pode 
ser proposta pelo ente público 
beneficiário da condenação 
imposta pelo tribunal de contas, por 
intermédio de seus procuradores 
que atuam junto ao órgão 
jurisdicional competente. 3. Norma 
inserida na Constituição do Estado 
de Sergipe, que permite ao tribunal 
de contas local executar suas 
próprias decisões (CE, artigo 68, 
XI). Competência não contemplada 
no modelo federal. Declaração de 
inconstitucionalidade, incidenter 
tantum, por violação ao princípio 
da simetria (CF, artigo 75). Recurso 
extraordinário não conhecido. 
(STF, Tribunal Pleno, RE 223037/
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20. Encontra-se em tramitação, no Senado Federal, a PEC nº 25/2009, que pretende atribuir capacidade postulatória ativa aos tribunais de contas 
para o ajuizamento da execução de suas decisões.
21. Alvares (1996) considera importante a criação de mecanismos legais para dar efetividade às decisões do TCU e entende como válida a alternativa 
de conferir poderes para que o Tribunal execute perante a Justiça suas próprias decisões.

SE. Relator: Min. Maurício Corrêa. 
Julgamento em 02/05/2002. 
Publicado no DJ de 02/08/2002, 
grifos nossos).
Em que pese o referido entendimento 

do STF20, importa registrar a posição 
de Ferraz (2003), que defende o 
reconhecimento de capacidade postulatória 
ativa aos tribunais de contas21. Segundo o 
autor, inexiste previsão, no ordenamento 
jurídico brasileiro, que explicite a quem 
compete a cobrança judicial dos valores 
condenatórios, em que pese a previsão 
da representação judicial da União e dos 
estados, respectivamente, pela AGU e pelas 
respectivas procuradorias.

Ferraz (2003, p. 219-220) prossegue 
afirmando que, ao contrário do que se dá 
com os tribunais de contas e com o Ministério 
Público, que são instituições estatais 
independentes, os órgãos de representação 
judicial dos entes federados são instituições 
constitucionais subordinadas ao Poder 
Executivo. Transcreve-se a seguir excerto 
de sua autoria:

Como atribuir então – e é isso que 
se tem feito! – a uma instituição 
subordinada a um dos Poderes 
de Estado a execução da decisão 
proveniente de uma instituição 
independente? E, pior ainda, como 
fazer quando, por exemplo, o agente 
multado ou executado for o próprio 
chefe do Executivo, de seu turno 
também chefe da advocacia pública? 
A par disso, figure-se que os títulos 
executivos, resultantes das decisões 
dos tribunais de contas, são apenas 
um, dentre os vários mananciais 
de outros títulos executivos, 
originários de outros segmentos 
estatais, a confluírem para a atuação 
judicial de cobrança das advocacias 
públicas. O que acontece hoje: os 
débitos impostos pelos tribunais de 
contas são relegados para segundo 
plano, quando não mesmo são 
desconsiderados por inspirações 
subalternas (v.g., quando o alvo 
da cobrança é um alto dirigente 

municípios pequenos, com recursos 
escassos e que precisam contratar 
escritórios de advocacia privados para a 
execução judicial das decisões proferidas 
pelos tribunais de contas –, algumas 
questões restam pendentes na alternativa 
proposta pelo autor: qual seria a solução 
para o fato de os tribunais de contas 
pertencerem à administração direta e não 
deterem personalidade jurídica própria 
para atuar em juízo? Se os tribunais de 
contas são órgãos pertencentes a entes 
federados cuja representação judicial foi 
atribuída constitucionalmente à AGU ou 
às procuradorias locais, como poderiam 
eles pleitear em juízo direitos pertencentes 
a tais entes?

Foge ao escopo deste artigo responder 
a tais questões. Fato é que, para uma even-
tual atribuição de capacidade postulatória 
ativa aos tribunais de contas para executar 
judicialmente suas próprias decisões, 
far-se-iam necessários estudos adicionais 
visando a uma reestruturação na forma de 
atuação de tais órgãos.

4.2.2 AutoEXECutorIEdAdE dAS 
dECISÕES CondEnAtÓrIAS

Outra polêmica alternativa que se 
põe é a autoexecutoriedade das decisões 
condenatórias, ou seja, a atribuição 
de competência para que os acórdãos 
imputadores de débito ou cominadores de 
multa fossem executados coercitivamente 
contra o devedor pelos próprios tribunais 
de contas que proferiram as decisões. Em 
tal perspectiva, as cortes de contas atuariam 
como se ao Judiciário pertencessem.

Ives Gandra (1998 apud YAMADA, 
2005, p. 84-85) assim se manifesta sobre 
a transformação do tribunal de contas em 
órgão judicial (grifos nossos):

Há anos venho defendendo a tese 
de que o tribunal de contas deveria 
compor o Poder Judiciário e não 
o Poder Legislativo, passando, 
portanto, a ser um autêntico Poder 
Responsabilizador. Em meu livro 
Roteiro para uma Constituição, 

“

”

Para que os 
tribunais de contas 
executassem suas 
próprias decisões, 
precisariam 
transformar-se 
em órgãos do 
Poder Judiciário, 
a exemplo do 
que ocorre em 
Portugal.

do Poder Executivo, ou mesmo, da 
instituição da advocacia pública!).
Miola (2011) assim se manifesta sobre 

a questão da independência dos órgãos 
executores (grifo nosso):

Essa ineficiência, que atenta contra 
os demais princípios constitucionais 
que se postam na regência da 
atividade de administração pública, 
não somente se atribui ao fato de 
não se bastarem as cortes de contas, 
mas também, em consequência, 
e por infelicidade, à evidência de 
que, muitas vezes, os atingidos 
pelas decisões são os próprios 
titulares do processo executivo, são 
correligionários destes ou com os 
mesmos detêm outros vínculos.
C o n q u a n to  a  s u p ra r re fe r i d a 

abordagem de Ferraz (2003) se revele 
extremamente oportuna no que diz 
respeito à questionável independência 
dos órgãos executores – mormente em 
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defendi a ideia de que o Poder 
Judiciário deveria possuir três 
vertentes. Uma de administração 
da Justiça, com duplo grau de 
jurisdição. Outra de preservação 
da Constituição, atribuindo-se tal 
poder a uma corte constitucional. E 
uma terceira de responsabilização 
da Administração Pública, a ser 
exercida pelo tribunal de contas 
[...]
A ousada ideia defendida pelo eminente 

jurista, conquanto possa parecer um 
tanto quanto distante da configuração 
institucional do Estado Brasileiro no que 
se refere à autoexecutoriedade, coaduna-se, 
de certa forma, com competência específica 
prevista na legislação infraconstitucional. 
Está-se a tratar da previsão contida no inciso 
I, do art. 28, da Lei nº 8.443, de 1992, c/c o 
art. 219, I, do RITCU, segundo a qual poderá 
o TCU “determinar o desconto integral 
ou parcelado da dívida nos vencimentos, 
salários ou proventos do responsável, 
observados os limites previstos na legislação 
pertinente” após o decurso do prazo de 
quinze dias contados da publicação da 
notificação para o pagamento da quantia 
correspondente ao débito ou à multa.

Reconhece-se que a referida 
competência representa apenas uma 
limitada possibilidade de o TCU executar 
suas próprias decisões condenatórias, 
a qual – não logrando êxito – ensejará 
a cobrança judicial da dívida, conforme 
previsto no art. 219, II, do RITCU, mas não 
há dúvidas de que resta aí caracterizada 
uma forma, ainda que singela, de 
autoexecutoriedade.

Em entrevista, o ministro Ubiratan 
Aguiar (informação verbal)22, ao final de sua 
gestão como presidente do TCU no biênio 
2009/2010, ao ser questionado sobre como 
enxergava o órgão no futuro, manifestou 

preocupação com relação ao fato de 
que, apesar de o TCU proferir decisões 
condenatórias, não possui competência 
para executar suas próprias decisões, muito 
embora a AGU – na qualidade de órgão 
executor – estivesse desempenhando um 
trabalho a contento. Eis as palavras do 
eminente ministro Ubiratan Aguiar:

Hoje, a legislação estabelece que 
nós podemos condenar, aplicar 
multa e dar nota de improbidade 
administrativa, mas nós não 
executamos os recursos das multas 
e dos débitos que são desviados. É 
preciso permitir que o TCU tenha 
a autoexecutoriedade, ainda que a 
AGU esteja realizando um trabalho 
eficiente. Há necessidade, e isso eu 
tenho discutido muito, de sermos 
mais efetivos na tomada dessas 
providências, pois, em alguns casos, 
os gestores condenados começam 
a se desfazer do patrimônio. 
Quando você vai executar, não 
tem como recuperar o que foi 
desviado, os bens foram passados 
para terceiros.
Certamente, a autoexecutoriedade 

das decisões condenatórias não é possível 
com a configuração institucional atual do 
Estado Brasileiro. Para que os tribunais 
de contas executassem suas próprias 
decisões, precisariam transformar-se em 
órgãos do Poder Judiciário, a exemplo do 
que ocorre em Portugal.

Ferraz (2003) menciona que, na 
Constituição Portuguesa (art. 209º), o 
tribunal de contas foi inserido no Poder 
Judiciário e a Lei Orgânica de tal corte 
atribui, logo em seu art. 1º, natureza 
jurisdicional às decisões do tribunal. O 
autor prossegue afirmando o seguinte:

No que diz respeito à execução 
das decisões, a Lei nº 98/97, em 

seu art. 8º, a defere aos “Tribunais 
Tributários de primeira instância”, 
com aplicação do “processo de 
execução fiscal”. Inexiste, na Lei, 
comando expresso explicitador 
de a quem cabe a provocação da 
execução. E embora pareça ela 
encartada na competência geral 
do Ministério Público, cremos 
que poderia ser útil, em razão 
dos princípios constitucionais 
bem anteriormente referidos, 
também prestigiados na ordem 
constitucional portuguesa, o 
exame, pelos juristas lusitanos, 
da estruturação de seu sistema 
autônomo de execução das 
decisões dos tribunais de contas, 
de sorte a lhes garantir o máximo 
de efetividade.
A partir do excerto acima, colocam-

se algumas questões a título de reflexão, 
cujas respostas escapam aos objetivos 
deste artigo. Se os tribunais de contas 
brasileiros fossem inseridos, mediante 
reforma constitucional, no âmbito do 
Poder Judiciário, tais órgãos não poderiam, 
a princípio, agir de ofício, por força 
do princípio da inércia judicial. A que 
órgão caberia provocá-los para que 
conhecessem as questões e executassem 
suas próprias decisões? Criar-se-iam 
Auditorias-Gerais no âmbito dos Poderes 
Executivo e Legislativo para provocá-los e 
municiá-los das informações necessárias 
ao processo de execução? 

Obviamente, o princípio da inércia 
judicial não é absoluto23, mas tal questão 
representaria um obstáculo a ser superado 
para a autoexecutoriedade das decisões 
em processos de julgamento de contas. 
Ademais, seria necessário um rearranjo na 
própria posição institucional ocupada por 
tais órgãos no Estado Brasileiro.

22. Entrevista concedida ao jornal Diário do Nordeste (Fortaleza-CE) de 13/12/2010.
23. Assim, por exemplo, a execução trabalhista pode ser promovida ex officio pela Justiça do Trabalho.

ConSIdErAçÕES FInAIS

Como foi visto, caso não haja 
o recolhimento do valor 
condenatório pelo responsável 
ao qual haja sido imputado 

débito ou cominada multa, e se não 
for possível ao tribunal determinar o 
desconto integral ou parcelado da dívida 
na remuneração do responsável que seja 

agente público, as decisões condenatórias 
devem ser executadas judicialmente. 

Para tal execução, o melhor entendi-
mento é aquele segundo o qual os acór-
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dãos condenatórios consubstanciam-se 
em títulos executivos extrajudiciais, 
contudo dotados de força executiva bem 
maior que aquela atribuída aos títulos 
extrajudiciais em geral.

Considerando que o débito imputado 
ou a multa cominada caracterizam-se 
como dívida ativa não tributária, nos 
termos da Lei nº 4.320, de 1964, as 
respectivas ações de cobrança judicial 
devem seguir o rito previsto na Lei nº 
6.830, de 1980, referente à execução 
fiscal, não sendo necessário, contudo, a 
inscrição em dívida ativa, pois as decisões 
condenatórias já se revestem dos atributos 
de certeza e liquidez.

Nada obstante isto, segundo a siste-
mática vigente, o ajuizamento da ação de 
execução não incumbe às cortes de contas 
que prolataram as decisões condenatórias, 
mas sim aos órgãos competentes para 
representar judicialmente o ente federado 
ou a entidade da administração indireta 
que tenha interesse na ação de execução. 

Questionou-se, nesse sentido, a 
própria sistemática vigente de execução 
das decisões condenatórias, abordando-se 
as polêmicas questões da atribuição de 
capacidade postulatória ativa aos tribunais 
de contas para executar judicialmente 
suas próprias decisões e a viabilidade da 
autoexecutoriedade de tais decisões.

Destarte, no momento em que 
se cogitam alternativas futuras para 
aprimorar ainda mais os relevantes 
resultados advindos do exercício das 
competências constitucionalmente 
atribuídas às cortes de contas, não se 
pode perder de vista a visão originária 
externada pelo defensor maior da criação 
da instituição Tribunal de Contas, o 
ministro da Fazenda Rui Barbosa, no 
sentido de que o tribunal, “colocado em 
posição autônoma, com atribuições de 
revisão e julgamento, cercado de garantias 
contra quaisquer ameaças, possa exercer 
as suas funções vitais no organismo 
constitucional”24. 

24. Palavras de Rui Barbosa, ministro da Fazenda, na Exposição de Motivos ao Decreto nº 966-A, de 7 de novembro de 1890, que criou o Tribunal de 
Contas da União.
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Algunas consideraciones sobre los 
nuevos retos de la modernizacion 
del control de las administraciones 
públicas contemporaneas

D.  José Manuel Canales Aliende
Catedrático de Ciencia Política y de la 
Administración de la Universidad de 
Alicante, España

En primer lugar, y ante todo, las 
reflexiones que ocupan este 
artículo son sobre todo una 
aproximación a una temática 

y problemática que es muy amplia y 
compleja en la actualidad; y que en 
absoluto, tiene una respuesta mágica ni 
fácil.

Se trata nada más y nada menos, 
que reflexionar sobre el control 
democrático del funcionamiento de las 
Administraciones Públicas; y ello en 
un nuevo contexto de la sociedad y del 
Estado.

Por otro lado, y sin perjuicio de 
lo anterior se trata en este texto de 
aportar una nueva visión sobre 
la relación dialéctica entre la previa 
gestión pública y su control posterior. 
Clásica y tradicionalmente los dos hechos 
antedichos, se consideraban como algo 

separado y aislado; y por el contrario, 
hoy en día ambos se consideran como dos 
fases o etapas consecutivas y unidas de un 
mismo proceso. Existe pues, una relación 
que podría caracterizarse por estas tres 
notas: a) complejidad, b) dinamicidad 
y c) complementariedad; entre gestión 
pública y control público de la misma.

Si está constatado suficientemente 
que han cambiado los principios, las 
técnicas, los valores, y la cultura de la 
gestión pública; es obvio que tendrán 
que cambiar también los principios, 
las técnicas, los valores y la cultura del 
control público.

El control de la gestión pública, implica 
sobre todo que haya previamente un buen 
gobierno y una buena Administración, 
eficaces y transparentes, y que rindan 
cuentas de su actuación.

El paradigma de la gobernanza, 

que implica el fortalecimiento de la 
sociedad civil y de la ciudadanía en la 
participación en los asuntos públicos, 
postula entre otras manifestaciones 
de ello, el mayor control de lo público. 
Como ha señalado SUBIRATS (2011): 
“el ciudadano que quiere resolver los 
problemas que no han sabido ni prever ni 
evitar los especialistas, se los encuentra 
de nuevo entre sus manos. No tiene otra 
solución que mantener la delegación (a 
los políticos y a los especialistas), pero 
multiplicando esta vez los dispositivos 
para controlarlos y vigilarlos”.

El poder tradicionalmente se resiste 
de formas diversas a ser controlado, 
y por tanto el mayor control siempre 
le incomodará mucho más. A nadie le 
gusta ser controlado, y de entrada no da 
facilidades para ello voluntariamente. 
El Estado clásico, se ha visto también 

1. BrEVE IntroduCCIon Y PLAntEAMIEnto GEnErAL
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transformado y a la vez ocupa un papel 
nuevo relevante, aunque necesario, en 
los sistemas políticos democráticos 
contemporáneos. Se le exige que además 
de cumplir los principios de legalidad y de 
representatividad; que sea esencialmente 
también eficaz, transparente y servicial 
en la prestación de los bienes y servicios 
públicos a los ciudadanos. Por su parte, 
el principio de legalidad se ve ampliado 
y reforzando con la exigencia de que el 
Estado sea un fiel garante de todos los 
derechos de los ciudadanos, especialmente 
de los nuevos derechos (llamados de la 
tercera y cuarta generación), así como que 

sea muy activo en la salvaguardia de las 
conquistas democráticas logradas.

Ahora bien, las mutaciones operadas a. 
en el Estado, los gobiernos y las 
Administraciones Públicas, que 
implican una nueva filosofía y unos 
nuevos modos de control, suponen en 
primer lugar y como paso previo para el 
proceso de cambio a llevar a cabo, una 
nueva cultura de lo público y dentro de 
ella de los valores. Hoy es necesaria una 
mayor carga “axiológica” en el control, 
como efecto y exigencia de la calidad y 
de la transparencia democráticas.

Las Administraciones Públicas; 

plurales, complejas y diversas, en 
cada sistema político administrativo, 
c o n s t i t uye n  e l  l l a m a d o  “ p o d e r 
administrativo o burocrático”, siendo 
por tanto una de las manifestaciones 
del poder público, y en base a él toman 
y ejecutan decisiones públicas, a través 
de las potestades públicas, afectando de 
forma directa e importante a los derechos 
públicos subjetivos y a los intereses 
de los ciudadanos. Estas pues, no sólo 
prestan bienes y servicios públicos, sino 
que también y, hoy más que antes, toman 
decisiones, regulan y pueden sancionar a 
los ciudadanos.

2. LA rEndICIon dE CuEntAS CoMo InStruMEnto dEL ControL

2.1. Consideraciones generales

La rendición de cuentas es un 
clásico concepto, hoy renovado 
por la doctrina anglosajona, 
que utiliza el término de 

accountability; y que implica la obligación 
de la explicación de cómo se ha actuado en 
la gestión pública, y en su caso derivado 
de lo anterior, la imputabilidad y la 
responsabilidad pertinentes. 

Existen diversos  enfoques e 
instituciones que desarrollan ésta función 
de rendición de cuentas en los sistemas 
político-administrativos contemporáneos, 
y en particular habría que destacar el 
papel de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores.

Sin control no hay responsabilidades 
exigibles, y si no existen éstas, no hay 
democracia ni legalidad.

La flexibilidad y la autonomía 
organizativas y de gestión, postuladas 
hoy como principios orientadores de la 
actuación pública, no son incompatibles 
con el control posterior.

2.2. Algunas citas relevantes sobre el 
papel del control público

La Declaración de los derechos del a. 
hombre y del ciudadano, de 26 de agosto 
de 1789, en su artículo 15, establece: “el 
derecho de la sociedad a pedir cuentas 
de su gestión a todo agente público”.
Jhon STUART MILL, en su obra de b. 
1861, Consideraciones sobre el 
gobierno representativo, postulaba: “…
el derecho de los representantes de las 
minorías a participar en las decisiones 
públicas en las mismas condiciones 
que las mayorías: en el estatuto de sus 
miembros, en las mesas de contratación, 
en los tribunales calificadores para la 
selección del personal en la gestión del 
urbanismo, en las decisiones de gastos 
e ingresos…”
Hans KELSEN, en su obra de 1920, De la c. 
esencia y valor de la democracia, decía: 
“…La suerte de la democracia depende 
en gran proporción de que llegue a 
elaborarse un sistema de instituciones 
de control. Una democracia sin control 

será siempre insostenible, pues el 
desprecio de la autorestricción que 
impone el principio de legalidad equivale 
al suicidio de la democracia…”
Karl LOEWESTEIN, en su obra de 1976, d. 
Teoría de la Constitución, resaltaba: 
“El grado de acercamiento al fin del 
Estado, esto es, el máximo desarrollo 
de la personalidad de cada miembro, se 
corresponde con los progresos que cada 
sociedad estatal ha realizado en relación 
con aquellas instituciones destinadas a 
controlar y limitar el poder político…”
Alexis DE TOCQUEVILLE, en su e. 
famosa obra de 1835, La democracia 
en América, proclamaba: “…Creo la 
libertad en peligro cuando ese poder 
no encuentra ante sí ningún obstáculo 
que pueda contener su marcha y darle 
tiempo a moderarse a sí mismo. Cuando 
ver conceder el derecho y la facultad 
de hacer todo a un poder cualquiera, 
llámese pueblo o rey, democracia o 
aristocracia, monarquía o república, 
digo: ahí está el germen de la tiranía, y 
me marcho a vivir bajo otras leyes…”

3. EL nuEVo Entorno dE LA GEStIÓn PÚBLICA Y dEL ControL 

El contexto o  entorno de la 
gestión pública de nuestros días, 
ha cambiado sustancialmente, 
lo cual implica que éste va a 

afectar y modificar la gestión pública y 
el control de ésta. El inicio del cambio de 

entorno, se sitúa en torno a la década de 
los setenta, y contínua en la actualidad 
con mayor intensidad, dinamicidad, 
complejidad y heterogeneidad. 

Entre las características o fenó-
menos del nuevo entorno, pueden 

citarse las siguientes:
Globalización de la economía. Las a. 
empresas actúan traspasando las 
barreras nacionales, considerando el 
mundo como un único mercado.
Concentración y oligopolio empresarial b. 
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a nivel mundial.
Nuevos avances de las tecnologías.c. 
Disminución considerable del tiempo d. 
que transcurre entre el hallazgo 
científico y su aplicación para el 
desarrollo de nuevos productos, 
servicios y procesos.
Sociedad de la  información e e. 
importancia creciente de los medios 
de comunicación social.
Formación de grandes bloques f. 
comerciales y económicos a escala 
regional ,  tales  como la  Unión 
Europea, Mercosur, la Asociación 
Norteamericana de Libre Comercio.
C re c i m i e n t o  a c e l e ra d o  d e  l a g. 
interdependencia económica. 

Nuevos problemas medioambientales h. 
y de exclusión social.
Internacionalización, y descontrol i. 
de los mercados financieros y de las 
Agencias de calificación.
Aumento de la población del planeta y j. 
de la esperanza de vida.
Incorporación progresiva de la mujer k. 
al mundo laboral.
Desaparición de los sistemas de l. 
economía planificada y centralizada, 
tras la caída del Muro de Berlín.

Preocupación de la ética en todos los m. 
ámbitos sociales y económicos.
Aparición de numerosas O.N.G. y n. 
movimientos sociales, sin ánimo de 
lucro y con vocación altruista.

Crisis del modelo clásico económico o. 
keynesiano.
Valor creciente del papel de la formación p. 
y de la investigación aplicada.
Creciente importancia de la compe-q. 
titividad basada en los intangibles, 
frente a la competitividad basada sólo 
en los precios.
Nuevas formas de aprendizaje y de r. 
sistemas de gestión del conocimiento.
Nuevas estructuras organizativas, y s. 
búsqueda de fórmulas gerenciales más 
flexibles y eficaces.
La irrupción de las redes sociales en t. 
todos los ámbitos.
Sociedades cada vez más complejas u. 
e interculturales.

4. LAS PrInCIPALES CArACtErIStICAS dE LA GEStIon PÚBLICA ACtuAL

La gestión pública actual fruto 
de los cambios en el entorno, 
de la crisis y reorientación del 
Estado, ha sufrido notables 

transformaciones.
El modelo burocrático weberiano 

clásico, cuyas características básicas 
eran: el formalismo, centralismo, 
jerarquización, estandarización de normas, 
impersonalidad en el trato con los usuarios 
de los servicios públicos, secretismo 
y procedimientos muy reglados; ha 
entrado la crisis hace muchos años. Hoy 
este modelo ya no sirve, para las nuevas 
demandas y el nuevo contexto social y 
político.

Con las denominaciones de “Nueva 
Gestión Pública”, o “modelo post- 
burocrático”, “Nuevo gerencialismo” etc., 
va a aparecer un fenómeno de cambio 
sustancial en la forma de actuar el sector 
público, en torno a la década de los setenta 
del pasado siglo.

Las principales orientaciones y 
características de este fenómeno, son las 
siguientes:

El énfasis en los resultados y en la a. 
capacidad de respuesta a los ciudadanos. 
El “ciudadano como cliente” va a ser la 
legitimación y la finalidad última de la 
gestión pública.
El énfasis en la eficiencia que conduce b. 
a buscar situaciones de competitividad 

entre las distintas Administraciones 
Públicas, y dentro de éstas entre los 
diferentes departamentos y órganos.
La búsqueda de alternativas a la c. 
regulación y a la provisión pública, con 
mecanismos de contratación externa, 
privatización o reducción del número 
de funcionarios.
Estructuras organizativas más reducidas, d. 
ágiles y descentralizadas.
Gestión más flexible, desregulada, y lo e. 
más próxima al lugar de provisión de 
los servicios públicos.
Delegación y autonomía máxima f. 
posible, y de aumento de la capacidad 
de decisión y de actuación a los gestores 
de línea. 
Reforzamiento de las capacidades g. 
estratégicas de los órganos centrales 
de las instituciones públicas, y en 
particular de sus tareas de planificación, 
decisión, asesoramiento, coordinación y 
evaluación de la acción.

Ahora bien como puede deducirse 
fácilmente de lo precedentemente 
señalado, la gestión pública no sólo implica 
conocimientos, sino también técnicas 
o habilidades, y valores. Si cambian los 
conocimientos, también hoy cambiarán las 
técnicas o instrumentos utilizables en ella, 
y la formación requerida a los profesionales 
de la gestión pública; y los valores a su vez 
cambiarán y harán hincapié en algunos 

puntos relevantes.
El nuevo modelo y cultura post-

burocrática, pretende más que cumplir 
meramente las normas, el alcanzar 
resultados cumpliendo misiones, tareas 
y objetivos; y para ello además del 
importante papel que tiene la motivación 
y el clima laboral en el sector público, 
surge de nuevo la ética pública como un 
principio y un valor en alza para lograr 
comportamiento deseables de forma 
voluntaria e interiorizada, por el deber 
ser y por una filosofía de servicio a la 
ciudadanía.

La ética pública o en el sector público, 
será una manifestación o aplicación al 
mundo de lo público, de la ética general. 
De entre los informes y documentos 
más conocidos e importantes sobre 
esta materia en el mundo occidental, 
está el Informe NOLAN denominado 
así por el Presidente de la Comisión del 
Parlamento británico que elaboró en 1994, 
a petición del entonces primer ministro, un 
documento o informe sobre “Normas de 
conducta para la vida Pública”, que afectaba 
a la ética y al comportamiento de la clase 
política y funcionarial de ese país.

Los siete principios de la Vida 
Pública, según el informe NOLAN, son los 
siguientes:

Desinterés. – Los que ocupan cargos h. 
públicos, deberían adoptar decisiones 
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sólo con arreglo al interés público.
Integridad. – Los que ocupan cargos i. 
públicos, no deberían tener ninguna 
relación u obligación financiera con 
terceros u organizaciones que puedan 
influirles en el desempeño de sus 
responsabilidades oficiales.
Objetividad.- En la gestión de los asuntos j. 
públicos, incluidos los nombramientos 
públicos, la contratación pública, 
o la propuesta de individuos para 
recompensas y beneficios, los que 
ocupan cargos públicos deberían 
elegir siempre por méritos a todos los 
candidatos.
Responsabilidad. – Los que ocupan k. 
cargos públicos son responsables de sus 
decisiones y acciones ante el público, 
y deben someterse al control que sea 
apropiado para su cargo.
Transparencia. – Los que ocupan cargos l. 
públicos deberían obrar de la forma más 
abierta posible, en todas las decisiones 
que adoptan y en todas las acciones 
que realizan. Deberían justificar sus 
decisiones, y limitar la información sólo 
en el caso extremo de que esto sea lo 

más necesario para el interés público.
Honestidad. – Los que ocupan m. 

cargos públicos tienen la obligación de 
declarar todos los intereses privados 
relacionados con sus responsabilidades 
públicas, y de tomar medidas para 
solucionar cualquier conflicto que surja, 
de tal forma que protejan siempre el 
interés público.
Liderazgo. – Los que ocupan cargos n. 
públicos, deberían fomentar y apoyar 
estos principios con liderazgo y conducta 
ejemplar

Otra de las cuestiones significativas 
discutidas en la década de los sesenta, 
fruto del planteamiento y filosofía 
economicista de la época, fue la 
similitud entre la gestión pública y la 
privada. El modelo a imitar por el sector 
público debería ser la empresa privada, 
anatemizando por tanto todo lo relativo 
al modelo público de gestión. El debate 
no era tan simple ni tan real como fue 
planteado, y cuestiones distintas son el 
que la gestión pública tradicional debe 
transformarse, adaptarse y actualizarse; 
con que el modelo a adoptar mimética y 

absolutamente, fuese el de la empresa 
privada con ánimo de lucro.

El debate antedicho de los setenta, 
hoy parece que ha evolucionado y se 
ha clarificado del modo siguiente: a) en 
primer lugar, el sector público y el privado, 
tienen problemas, y puntos en común, 
pero también diferencias notables. La 
especificidad y las relaciones entre política 
y Administración Pública, aparecen como 
notas o características esenciales del sector 
público, reafirmadas inequívocamente por 
los organismo internaciones y en particular 
por la O.C.D.E., b) en segundo término, los 
ciudadanos no son exactamente iguales 
que los clientes en el sector privado, 
son “propietarios” del sector público 
y tienen derechos públicos subjetivos 
respecto a éste; c) en tercer lugar, el sector 
público tiene unas limitaciones legales 
y presupuestarias, que no acontecen en 
el sector privado; d) en cuarto lugar, hoy 
no puede hablarse propiamente ya de la 
dicotomía entre público y privado, sino que 
ha aparecido un tercer sector o un tertium 
genus, de organizaciones tales como 
las O.N.G., asociaciones, movimientos, 

“

”

Otra de las cuestiones 
significativas 
discutidas en la 
década de los 
sesenta, fruto del 
planteamiento y 
filosofía economicista 
de la época, fue la 
similitud entre la 
gestión pública y la 
privada..
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6. ALGunoS oBJEtIVoS Y MEdIdAS A AdoPtAr PArA LA ModErnIZACIÓn 
dEL ControL dE LAS FInAnZAS PÚBLICAS Y dE LA GEStIÓn PÚBLICA

fundaciones, etc.; e) en quinto lugar, la 
privatización y la adaptación de modelos 
de gestión empresarial puede ser de 
forma no total, sino parcial. Es decir nada 
se opone a una privatización de la gestión 
con titularidad pública de los servicios, 
si bien con la previa adaptación al sector 
público; f) en sexto lugar, la coordinación y 

la colaboración entre sociedad civil, sector 
público y mercado, aparece hoy como 
necesaria; los consorcios, las empresas 
mixtas y las fundaciones son algunas de 
las fórmulas utilizadas para ello; g) en 
séptimo lugar, no puede olvidarse que las 
Administraciones Públicas, son ante todo 
y sobre todo, poderes públicos y actúan 

como tales; h) octavo lugar, el beneficio 
no es siempre la ultima ratio de la acción 
pública; i) en octavo y último lugar, pero 
no por ello menos relevante, el mercado 
no puede ni debe sustituir las decisiones 
políticas legítimas y democráticas; 
postular lo contrario sería apostar por la 
autocracia.

5. LoS nuEVoS rEtoS dEL ControL dEL SECtor PÚBLICo

El control, tarea compleja, tiene 
diversos desafíos en la actualidad, 
y de entre ellos destacaría los 
siguientes:

La búsqueda una nueva responsabilidad a. 
(accountabil ity en la  doctrina 
anglosajona) o imputabilidad, derivada 
de la gestión pública, sin perjuicio de la 
pervivencia de las responsabilidades 
legales tradicionales que siguen 

siendo necesarias. 
La nueva cultura y acción de la gestión 

pública implica, dadas sus características 
diferentes del modelo weberiano tradicional, 
un nuevo modelo de responsabilidades. 
Las responsabilidades de la gestión, no 
consisten sólo en la rendición de cuentas, 
sino también en otras cosas más, tales como 
el cumplimiento de objetivos, el logro y la 
medición de resultados, la transparencia en 
la gestión, la satisfacción y la confianza en 
los ciudadanos perceptores de los servicios 
públicos y la lucha contra la corrupción. 

Hay que explicitar de forma clara 
y precisa, esta nueva modalidad de 
responsabilidad por la gestión, ya que como 
se ha dicho anteriormente autonomía, 
desregulación y flexibilidad no son 
incompatibles con un control posterior, 
sino lo contrario. Estas responsabilidades 
por la gestión, serían independientes de 
las legales, y en particular de la penal, 

pero podrían exigirse éstas últimas como 
consecuencia de las primeras. 

No pueden olvidarse que las tendencias b. 
descentralizadoras polít icas y 
administrativas, de distinto signo en cada 
país, pero todas ellas con la característica 
común de la crisis del Estado-nación, van 
a hacer que existan una serie diversa 
de instituciones de control interno y 
externo a distinto nivel, que deberán 
complementarse y coordinarse para 
evitar duplicidades.
La globalización es un hecho, y ello trae c. 
consecuencias diversas al sector público, 
transformándolo e influyéndolo, y por 
tanto influyendo en su fiscalización 
posterior.
La privatización de parte del sector d. 
público, particularmente el empresarial, 
plantea nuevos problemas sin duda a la 
fiscalización del sector público.
La “huída” del derecho público de parte de e. 
los servicios públicos, y su sometimiento 
al derecho privado, requerirá en todo 
caso su fiscalización posterior, a fin de 
que no existan esferas del sector público 
exentas del mismo.
El control tendrá que tener en cuenta, f. 
las nuevas formas y procedimientos 
de relacionarse el sector público con 
la ciudadanía y la sociedad civil. La 
participación ciudadana en el control 

como una forma de democratización 
del sistema político-administrativo, 
además de ser un ideal y una expectativa, 
debe concretarse y articularse 
adecuadamente.
El control deberá propiciar tanto la g. 
transparencia administrativa como 
principio general, como en su caso las 
excepciones justificadas legalmente 
de privacidad e intimidad de los 
ciudadanos.
Deberá tenerse en cuenta el papel h. 
del presupuesto, como algo más que 
una ley que contiene cifras y datos 
contables y económicos. El presupuesto 
es además de lo anterior, un instrumento 
para la planificación, la dirección y la 
gestión pública. La modernización del 
presupuesto es una consecuencia de la 
nueva gestión pública, ya que en él se 
establecen objetivos y programas, y se 
priorizan los anteriores, se asignan los 
recursos a los objetivos, y se fijan los 
resultados a lograr.
La modernización del control, exige i. 
previamente la modernización de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores, 
dotándolas de estructuras organizativas, 
y procedimientos ágiles y eficaces; y con 
una clarificación de sus competencias. 
También exige a éstas, nuevas formas de 
comunicación institucional.

El proceso del control público, 
como ya se ha dicho preceden-
temente, es largo y complejo, 
y para lograr su puesta al día 

habría que proceder a desarrollar, entre 
otras medidas las siguientes:

La modernización y la armonización j. 
de la contabilidad pública. Se trata 
del tránsito de una contabilidad 
c l á s i c a  p re s u p u e s t a r i a ,  y  d e 
contenido y orientación, sólo al 
cumplimiento formal de la legalidad, 

a una contabilidad que aporte mayor 
transparencia e información; y que 
coadyuve así no sólo a la mejora del 
control realizado, sino también y 
sobre todo a una mejora del proceso 
de adopción de decisiones.
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La contabilidad pública, deberá k. 
contemplar además la contabilidad 
de costes, de cada servicio y prestación 
pública; indicadores económico-
financieros,  y de gestión, y de 
outputs.
El control de legalidad no basta, sino l. 
que debería ampliarse y contemplarse, 
con los siguientes: de eficacia, de 
eficiencia, de economía, de ética 
pública, y de democracia.

I n c o r p o ra c i ó n  c o n  c a rá c t e r m. 
complementario, como se ha señalado 
ya anteriormente, de la evaluación 
interna y la externa.
La incorporación de las nuevas n. 
tecnologías, como medios para 
intentar lograr mayor transparencia, 
y por tanto mayor posibilidad de 
control.
Mayor control no sólo de las inversiones, o. 
contratos y concesiones públicas; sino 
también de las subvenciones públicas 
sean de carácter finalista o no.
Mayor control de las distintas p. 
modalidades de participación de 

las Administraciones Públicas en 
Consorcios, Patronatos, Sociedades 
Participadas, Paternariados, etc.
Control final de las actuaciones y de q. 
los resultados de los contratistas y 
concesionarios públicos; no olvidando 
que se trata de servicios y prestaciones 
de titularidad pública, aunque se 
gestionan privadamente.
Procurar el máximo de garantías r. 
jurídicas en las convocatorias y 
resoluciones de licitaciones públicas.
Limitación a supuestos tasados y s. 
excepcionales,  la  contratación 
directa.
Introducción progresiva de las técnicas t. 
presupuestarias de programas y del 
presupuesto base cero; con la finalidad 
de la elaboración y aprobación de 
unos presupuestos anuales no 
incrementalistas, sino por objetivos 
y resultados.
Lograr progresiva y adecuadamente u. 
una evolución de los costes de 
adquisición, mediante proceso de 
compras eficaces y eficientes, que 

obtengan además los beneficios de “la 
economía de escala”.
No olvidar que sin perjuicio de las v. 
nuevas Administraciones de los Entes 
Públicos, como las Agencias, éstas 
son de titularidad pública también, 
y afectan al presupuesto público y 
a los derechos de los ciudadanos, y 
que no están exentos, por tanto, de la 
legalidad pública.
La introducción de “buenas prácticas” w. 
para la preparación, la elaboración, 
la ejecución y la publicación de los 
resultados presupuestarios.
Las declaraciones y las resoluciones x. 
de las Entidades de Control Público, 
ya sean de control interno o de control 
externo, deben cumplir los requisitos 
de legalidad, publicidad y oportunidad, 
y además sin dilaciones temporales.
La incorporación de los “presupuestos y. 
participativos” en el ámbito local, 
como expresión de la reinvención de 
la democracia local y como mecanismo 
de participación y de educación cívica 
local.

7. EL PAPEL rEnoVAdo Y rEForZAdo dE LAS EntIdAdES FISCALIZAdorAS SuPErIorES

Por último, pero no por ello menos 
importante, procede referirse a 
cual es el papel de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ya 

se denominen Tribunales de Cuentas, 
Sindicaturas de Cuentas, Contadurías, 
Contralarías, Oficinas Nacionales de 
Auditoría, etc.) en este nuevo contexto, 
y en esta nueva orientación del control 
de la gestión del sector público.

Se ha dicho antes, que el control 
es pluralista desde el punto de vista 
institucional y de técnicas empleadas, 
y que todas las visiones enriquecen 
y complementan esta tarea. Ahora 
bien, dentro del sistema político-
administrativo el papel de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores es relevante, 
frente a las demás instituciones, 
debiendo ejercer además un significativo 
y necesario papel de coordinación de 
todas ellas.

Pero sin perjuicio de esta importante 
tarea coordinadora, no podemos olvidar 
que las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores en los países democráticos 
están adscritas a los Parlamentos y deben 
actuar como un órgano especializado 
de los mismos encargándose de la 
fiscalización del sector público.

Esta vinculación parlamentaria, 
hace que las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, tengan pues una legitimación 
institucional, y que puedan colaborar lo 
más eficazmente con el Parlamento, al 
que apoyan, en la fiscalización del sector 
público. Ahora bien, la fiscalización que 
hoy requieren los tiempos actuales, 
implica que además del ejercicio de la tarea 
fiscalizadora clásica de comprobación 
de la ejecución presupuestaria, las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores 
además desarrollen e incorporen en su 
seno, una tarea de evaluación del sector 
publico con la filosofía y el alcance 
antes señalado. El papel y utilidad de 
la evaluación como filosofía y técnica 
implicara pues determinar resultados, 
conocer el cumplimiento de los objetivos, 
analizar los efectos y de los impactos 

esperados y no esperados, saber el 
grado de satisfacción ciudadana por 
la prestación de los servicios públicos, 
hacer propuestas alternativas de mejora, 
y sugerencias de cambios en la acción 
pública.

A través de la evaluación, las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores, 
pueden contribuir a la modernización 
de la gestión pública, contemplando el 
proceso fiscalizador no  como un fin, 
sino también como una parte o etapa de 
un proceso, comprobando y verificando 
el presupuesto, pero además haciendo 
propuestas cara al futuro de mejora en 
el funcionamiento del sector público. 
Este ciertamente tiende a la amnesia, y 
aprende por lo general bastante poco y 
mal de sus experiencias.

No obstante, la utilidad, la novedad y 
la complementariedad de la evaluación, 
respecto a la fiscalización clásica, hay 
que afirmar rotundamente que ésta 
sigue siendo necesaria y que hay que 
fortalecerla y modernizarla.
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La famosa y clásica Declaración 
de Lima, sobre las Líneas Básicas de 
la Fiscalización, aprobada en el IX 
Congreso de I.N.T.O.S.A.I., celebrado 
en la ciudad de Lima en 1997, es la 
auténtica “Carta Magna del Control”, y es 
aún muy desconocida y poco aplicada; 
y contiene una serie de principios 
esenciales y válidos en la actualidad. 
Su marco dogmático se basaba en 
dos criterios básicos: la seguridad 
jurídica, y la democracia; y para ello 
proclamaba una serie de orientaciones, 
técnicas y medidas a llevar a cabo, en la 
fiscalización y en la auditoría públicas. 

En consonancia con lo antedicho, 
cabria señalar lo acordado en el XXII 
Congreso de I.N.C.O.S.A.I., celebrado en 
Sídney en 1996, al señalar, que el control 
de resultados, implica también abarcar los 
siguientes aspectos: a) mejorar la rendición 
de cuentas; b) introducir la gestión 
competitiva mediante la planificación, la 
gestión motivada y la medición final de 
los resultados; c) evidenciar los éxitos 
y los errores de gestión, poniendo de 
manifiesto sus causas; d) facilitar el 
control del gasto público, evitando el 
despilfarro y el derroche; e) buscar la 
mejor utilización de los recursos humanos 
y materiales disponibles; f ) detectar 
los fallos burocráticos y de gestión; g) 
evaluar la eficiencia del sector público; 
h) clarificar los objetivos perseguidos 
por la Administración y evaluar su grado 
de cumplimiento; i) suministrar bases 
para una mejor programación, y facilitar 
argumentos para la correcta asignación 
de los créditos presupuestarios; j) motivar 
al funcionariado y especialmente a los 
directivos de la Administración publica, al 
permitirles evaluar la eficacia y la eficiencia 
de su trabajo; k) y establecer sistemas de 

remuneración de los empleados públicos, 
condicionados a los resultados.

Estas nuevas tareas asignadas a las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores, 
implican una visión más optimista, amplia 
y a lo largo plazo, que la tradicional más 
estática y fundada en el mero análisis 
de lo pasado. Se trata de una visión de 
aprendizaje y de innovación, en el entorno 
de la sociedad actual caracterizada por la 
complejidad, el aprendizaje y el desarrollo 
de la innovación. 

Un modelo de partida a considerar 
podría ser el Tribunal Federal Alemán 
de Cuentas, cuyo Presidente es además 

el Comisario o responsable de la reforma 
administrativa, emitiendo informes y 
propuestas en ese sentido.

Otra  tarea  de  las  Ent idades 
Fiscalizadoras Superiores, es la lucha 
contra la corrupción administrativa 
y la difusión de una ética en el sector 
publico. Esta sería una tarea preventiva 
y de concienciación del sector público en 
general y de sus empleados en particular, 
para intentar a través de ella una mayor 
eficacia y una mayor transparencia del 
mismo.

El nuevo papel y los desafíos a los que 
se enfrentan las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, dependerá en su éxito en 
gran medida, en mi opinión, de cuatro 
factores: a) en primer lugar, del grado 
de la calidad y de neutralidad en la tarea 
fiscalizadora (tradicional y evaluadora) 
desarrollada por éstos, es decir por el 
prestigioso o “auctoritas” logrado en el 
sistema político-administrativo y en la 
sociedad civil; b) en segundo término, 
de la calidad del “capital humano” de los 
funcionarios que trabajan en éstas; c) en 
tercer lugar, de la adecuada selección, 
formación, promoción y retribución de 
los funcionarios, que aparece como un 
requisito necesario y previo para el éxito 
de las distintas tareas fiscalizadoras y 
asesoras de las Entidades Fiscalizadores 
Superiores; d) y en cuarto lugar, del grado 
de comunicación y de información que se 
logre, a través de la difusión lo más amplia 
posible de sus informes, dictámenes y 
estudios, haciendo que éstos se redacten 
de forma clara e inteligible para sus 
destinatarios principales: (el Parlamento, 
los Gobiernos y la ciudadanía). Las 
Entidades Fiscalizadoras deben reforzar 
pues, su comunicación e información 
institucional.

“

”

Las Entidades 
Fiscalizadoras 
Superiores son no 
sólo instituciones 
del Estado, sino 
que deben ser 
también de la 
sociedad.

8. EPILoGo

A pesar de las transformaciones 
acontecidas en la sociedad, el 
Estado, y en las Administra-
ciones Públicas; el control de 

éstas últimas aparece no sólo como un 
imperativo ético y político necesario, 
sino también como un instrumento de 
garantía y fortalecimiento de la democra-

cia actual (representativa, participativa y 
deliberativa) y de la sociedad civil.

Los principios y los valores de 
legalidad, democracia, ética pública, 
eficacia y transparencia públicas; se 
logran y salvaguardan fundamentalmente, 
fortaleciendo el control de la gestión 
pública. El control es pues y seguirá 

siendo, no un fin, sino un instrumento 
idóneo, para alcanzar plenamente lo 
anterior.

Las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores son no sólo instituciones 
del Estado, sino que deben ser también 
de la sociedad. En este sentido, existe 
una tendencia más bien simbólica hoy, 
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que real y operativa, para establecer 
mecanismos de control y de participación 
ciudadana de éstas Entidades, pues se 
plantea el reto democrático añadido de 
“quien controla a los controladores”; 
habiéndose puesto en práctica en algunos 
países diversas experiencias piloto, como 
“las veedurías”.

Para concluir, quisiera hacer míos 
también, los acuerdos de la declaración de 
Asunción, de la XXI Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno, elaborada 
en la antedicha ciudad paraguaya, los días 
28 y 29 de octubre de 2011; entre los 
cuales citaría, los apartados 6, 7, 10 y 18 
que decían textualmente:

(6) “IMPLEMENTAR y reforzar en 
las instituciones públicas, la gestión por 

resultados y para resultados de desarrollo 
y la rendición de cuentas abiertas al 
escrutinio público y a la retroalimentación 
ciudadana, evitando el incremento 
innecesario de las burocracias, a fin de 
crear Administraciones Publicas eficientes 
y comprometidas con el bienestar de toda 
la ciudadanía, especialmente de los más 
desfavorecidos”.

(7) “IMPULSAR la aplicación de los 
lineamientos enunciados en las Cartas 
Iberoamericanas de la Función Publica, 
de Gobierno Electrónico, de Calidad de 
la Gestión Publica y de Participación 
Ciudadana en la Gestión Publica, así 
como el Código Iberoamericano de Buen 
Gobierno, de acuerdo con la historia y 
según las características culturales, la 

tradición jurídica y el entorno institucional 
de cada país”.

(10) “ESTABLECER, fortalecer e 
incentivar el uso de mecanismos de 
medición, seguimiento y evaluación, 
objetivos y verificables de satisfacción de 
la ciudadanía respecto a la prestación de 
los servicios públicos, así como sobre la 
efectividad de los procedimientos para 
simplificar tramites y canalizar reclamos, 
sugerencias y sus debidas respuestas”.

y (18) “FORTALECER y facilitar 
la participación ciudadana, mediante 
mecanismos que fomenten que todos los 
actores sociales se involucren activamente 
en los asuntos públicos, que favorezcan 
la transparencia y aseguren el acceso a la 
información”.
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Atividade Normativa da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária no Setor de Produtos 
Derivados de Tabaco

Isabela de Araujo Lima Ramos
Procuradora Federal
Especialista em Direito Público pela Universidade de Brasília

O presente trabalho pretende 
discutir a atuação normativa da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) no âmbito 

da regulação do mercado de derivados 
de tabaco. 

Instituída a referida autarquia na 
esteira da Reforma do Estado realizada na 
década de 1990, período em que o chamado 
Direito Regulatório experimentou singular 
florescimento doutrinário e normativo, a 
ANVISA detém amplo espectro de atuação 
na área de proteção e promoção da saúde 
pública, ultrapassando as atividades 
de mera fiscalização anteriormente 
atribuídas à Secretaria de Vigilância 
Sanitária do Ministério da Saúde, na 
medida em que, na última década, editou 
uma série expressiva de atos normativos 

que disciplinam setores tão díspares 
como o ingresso de estrangeiros em 
território nacional até o estabelecimento 
de requisitos para a comercialização 
de serviços de armazenamento de 
células-tronco, passando, neste grande 
leque de atribuições, pelo registro de 
medicamentos, cosméticos e saneantes 
e, especificamente, pelo controle da 
publicidade e comercialização de produtos 
derivados do tabaco.

Atuando em áreas sensíveis e 
regulando atividades econômicas e 
sociais de grande potencial de dano a 
direitos transindividuais, a ANVISA sofre 
constantes questionamentos judiciais 
e doutrinários no desempenho de sua 
função regulatória normativa, inexistindo, 
até o momento, produção acadêmica que 

sistematize o exercício de tal atribuição 
administrativa, propósito que o trabalho 
busca atingir especificamente num de 
seus campos mais controvertidos de ação, 
qual seja, a disciplina da comercialização 
e publicidade de produtos derivados do 
tabaco.

Neste percurso, a monografia 
apresentará breves notas a respeito da 
regulação em saúde pública, a fim de 
enquadrar constitucionalmente a atuação 
da ANVISA, bem como de identificar sua 
missão institucional com a promoção de 
direitos de índole fundamental, segundo 
os termos da contemporânea doutrina 
constitucionalista.

Cumprida tal etapa, traçar-se-á, com 
referência a diversas fontes técnico-
científicas e com base em estudos 

Trabalho apresentado como monografia 
de conclusão do curso de pós-
graduação em Direito Público da 
Universidade de Brasília.

1. Introdução
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2. rEGuLAção EM SAÚdE PÚBLICA

2.1 reforma do Estado e 
Fundamentos do direito regulatório

O surgimento do direito regula-
tório está intimamente ligado 
à necessidade do Estado 
acompanhar a evolução cien-

tífica e tecnológica, e via de consequência 
disciplinar tais setores, sendo certo que 
os instrumentos convencionais existen-
tes (leis, decretos) se mostram deficitá-
rios no que diz respeito à agilidade no 
acompanhamento de tal evolução.

No Brasil, com a promulgação da Carta 
da República, em 1988, e o movimento 
de Reforma do Estado, iniciado a partir 
da década de 90, houve a criação de 
diversas Agências Reguladoras1, aí 
incluída a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), que detém amplo 
espectro de atuação na área de proteção 
e promoção da saúde pública.

Com efeito, a constante inovação 
tecnológica e as incessantes descobertas 
havidas no campo das ciências químicas 
e biológicas inviabilizam o emprego 
do tradicional processo de disciplina 
normativa no âmbito do mercado 
fornecedor de produtos e serviços 
relativos à saúde. Em outras palavras, 
a atuação estritamente legislativa 
não mais fornece respostas seguras, 
assim como refreia, de um lado, a 
criação de um ambiente propício ao 

desenvolvimento científico do país, e de 
outro, a instituição de uma salvaguarda 
eficiente da integridade individual 
e coletiva dos consumidores de tais 
produtos e serviços.

Segundo Sérgio Guerra, o amplo 
processo neoliberalizante empreendido 
por diversos estados – inclusive o Brasil 
– provocou uma intensa mudança do 
papel estatal, que deixou de ter, como 
princípio geral da ordem econômica 
e financeira, a intervenção direta nas 
atividades econômicas para concentrar-
se na sua normatização e regulação. 
Nesse sentido, para compor a relação 
entre os interesses públicos e privados o 
Estado intervém sob várias formas, mas 
essencialmente, adota políticas públicas 
para direcionar a relação entre o âmbito 
social e o econômico.2

Atuando em áreas sensíveis e 
regulando atividades econômicas e 
sociais de grande potencial de dano a 
direitos transindividuais, a ANVISA regula 
desde o ingresso de estrangeiros em 
território nacional até o estabelecimento 
de requisitos para a comercialização 
de serviços de armazenamento de 
células-tronco, passando, neste grande 
leque de atribuições, pelo registro de 
medicamentos, cosméticos e saneantes 
e, especificamente, pelo controle da 
publicidade e comercialização de 
produtos derivados do tabaco, sendo 

tal competência, fixada no art.8º da Lei 
Federal nº 9.782, de 26 de janeiro de 
1999, objeto de abordagem específica 
mais adiante.

2.2 Breve histórico do Sistema 
nacional de Vigilância Sanitária

Entre os anos de 1976 e 1977, 
ainda sob o regime militar, o presidente 
Ernesto Geisel promoveu uma reforma 
administrativa que repercurtiu de forma 
aguda na área de vigilância sanitária, 
sendo certo que o Ministério da Saúde 
foi reestruturado e foi criada a Secretaria 
Nacional de Vigilância Sanitária, cujas 
finalidades eram promover, elaborar, 
controlar a aplicação e fiscalizar o 
cumprimento de normas e padrões de 
interesse sanitário relativos a portos, 
aeroportos e fronteiras, produtos médico-
farmacêuticos, bebidas, alimentos e 
outros produtos.3

Em 1988, com a promulgação da Carta 
da República, a saúde foi erigida a direito 
universal, extensível a todos os cidadãos, 
eis que, até então, sequer era mencionado 
como sendo um direito nas constituições 
anteriores. Até a promulgação da carta de 
1988, o direito à saúde era um “privilégio 
apenas dos trabalhadores que trabalhavam 
no mercado formal, deixando à mercê da 
caridade, em especial, a religiosa, grande 
parte da população.”4

promovidos por entidades públicas 
brasileiras e organismos internacionais, 
um panorama do movimento de restrição 
da comercialização e consumo de produtos 
derivados de tabaco, para então pontuar 
sobre os diversos atos normativos 
editados pela ANVISA a respeito da 

matéria, analisando-se mais detidamente 
o mais questionado deles, relativamente 
à aposição de imagens nos invólucros de 
comercialização e material publicitário da 
indústria tabaqueira.

Ao final, espera-se que, além da 
apresentação do quadro normativo 

referente ao tema, reste demonstrada a 
constitucionalidade da atuação da ANVISA 
neste campo, criando-se uma base, ainda 
que modesta, de referência para futuros 
trabalhos no sentido de assegurar a 
continuidade de importante política 
pública de saúde no Brasil.

1. A este propósito, leia-se o inventário feito por BARROSO, Luís Roberto (Agências reguladoras. Constituição, transformações do Estado e 
Legitimidade democrática. In temas de direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p.283/284: “Até o início de 2002, haviam sido criadas no 
país as seguintes agências: a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, prevista na Lei n.9.472, de 16.07.97; a Agência Nacional de Energia Elétrica 
– ANEEL, instituída pela Lei n.9.427, de 26.12.97; a Agência Nacional do Petróleo – ANP, que foi instituída pela Lei n.9.478, de 06.08.97; a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Lei n.9.782, de 6.01.99); a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (Lei n.9.961, de 28.01.2000); a Agência Nacional de Águas 
– ANA (Lei n.9.984, de 17.07.2000), e as recentes Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 
ANTAQ, ambas criadas pela Lei n.10.233, de 05.06.2001. A Comissão de Valores Mobiliários, que para muitos já era uma agência reguladora, recebeu da Lei 
n. 10.411, de 06.02.2002, maior grau de autonomia, incluindo mandatos estáveis para seus dirigentes.”
2. o Controle Judicial dos Atos regulatórios. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p.1
3. BUENO, Eduardo. À sua saúde. A vigilância sanitária na história do Brasil. Brasília: Editora ANVISA, 2005. p. 156/157.
4. Idem. p.159.
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Assim, com o advento da nova Carta 
Política, a saúde passou a ser  “direito 
de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença 
e de outros agravos e ao acesso universal 
igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação”, 
conforme expressamente preconizado 
em seu artigo 196.

Logo em seguida, por meio do 
artigo 198, a Carta Magna estabeleceu 
o Sistema Único de Saúde (SUS) 
como sendo a forma de organização 
a d m i n i s t ra t iva  p e l a  q u a l  s e rã o 
realizadas as ações públicas e políticas 
sociais visando à garantia deste tão 

importante direito social que é a 
saúde.

As atribuições do Sistema Único 
de Saúde restaram arroladas no artigo 
200 da Constituição da República e seus 
incisos, das quais, para este estudo, 
devem ser destacadas as seguintes 
atividades relacionadas com a vigilância 
sanitária:

controlar e fiscalizar procedimentos, • 
produtos e substâncias de interesse 
para a saúde e participar da produção 
de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e 
outros insumos;
executar as ações de vigilância sanitária; • 
fiscalizar e inspecionar alimentos, 

compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como medidas e águas 
para o consumo humano;
participar do controle e fiscalização • 
da produção, transporte, guarda e 
utilização de substâncias e produtos 
psicoativos, tóxicos ou radioativos.

Às  atr ibuições  arroladas  no 
mencionado artigo 200, foram acrescidas 
outras através da edição da Lei Federal 
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
que regulamentou o Sistema Único de 
Saúde, trazendo, ainda, o conceito legal 
de vigilância sanitária, em seu art. 6º, 
§1º e incisos:

Art. 6º (omissis)
§1º Entende-se por vigilância 

“
”

A saúde é reconhecidamente um direito público 
subjetivo assegurado à generalidade das pessoas, 
estabelecendo entre o indivíduo e o Estado uma relação 
jurídica obrigacional.
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5. Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo Regimental em Recurso Extraordinário (AgR-RE) n° 271-286-8/RS. Relator 
ministro Celso de Mello. Julgado em 19/09/2000. Extrato obtido junto ao sítio eletrônico do STF (www.stf.jus.br) em 20/06/2010.
6. Curso de direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 1996. p.761/762. 
7. Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito das Suspensões de Tutela (STA) 175, 211 e 278; das Suspensões de Segurança 3724, 2944, 
2361, 3345 e 3355; e da Suspensão de Liminar (SL) 47. Relator ministro Gilmar Mendes. Julgado em 17/10/2010. Publicado no DJe nº 76, de 30/04/2010.
Extrato obtido junto ao sítio eletrônico do STF (www.stf.jus.br) em 03/06/2010.

3. A SAÚdE PÚBLICA CoMo dIrEIto trAnSIndIVIduAL FundAMEntAL

3.1. disciplina constitucional do 
sistema de saúde pública

A saúde é reconhecidamente 
um direito público subjetivo 
assegurado à generalidade das 
pessoas, estabelecendo entre o 

indivíduo e o Estado uma relação jurídica 
obrigacional.5

Segundo José Afonso da Silva:
A saúde é concebida como direito 
de todos e dever do Estado, que a 
deve garantir mediante políticas 
sociais e econômicas que visem 
à redução do risco de doença e 
de outros agravos. O direito à 
saúde rege-se pelos princípios 
da universalidade e da igualdade 
de acesso às ações e serviços 
que a promovem, protegem e 

recuperam. As ações e serviços de 
saúde são de relevância pública, 
por isso ficam inteiramente 
sujeitos à regulamentação, 
fiscalização e controle do Poder 
Público, nos termos da lei, a quem 
cabe executá-los diretamente ou 
por terceiros, pessoas físicas ou 
jurídicas de direito privado. Se 
a Constituição atribui ao Poder 
Público o controle das ações e 
serviços de saúde, significa que 
sobre tais ações e serviços tem 
ele integral poder de dominação, 
que é o sentido do termo controle, 
mormente quando aparece ao 
lado da palavra fiscalização6

Em recentíssima decisão, o ministro 
Gilmar Ferreira Mendes, do Supremo 
Tribunal Federal, ao se debruçar sobre 

o direito à saúde, expôs que
...os direitos fundamentais não 
contêm apenas uma proibição 
de intervenção (Eingriffsverbo-
te), expressando também um 
postulado de proteção (Schut-
zgebote). Haveria, assim, para 
utilizar uma expressão de Cana-
ris, não apenas uma proibição 
de excesso (Übermassverbot), 
mas também uma proibição de 
proteção insuficiente (Unter-
massverbot) (Claus-Wilhelm 
Canaris, Grundrechtswirkungen 
um Verhältnismässigkeitsprinzip 
in der richterlichen Anwendung 
und Fortbildung des Privatsrechts, 
JuS, 1989, p. 161.)7.
Vê-se, portanto, que, segundo um 

dos atuais intérpretes formais da Carta 

sanitária um conjunto de ações capaz 
de eliminar, diminuir ou prevenir 
riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes 
do meio ambiente, da produção e 
circulação de bens e da prestação 
de serviços de interesse da saúde, 
abrangendo:

I - o controle de bens de consumo 
que, direta ou indiretamente, 
se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas 
e processos, da produção ao 
consumo; e
II - o controle da prestação de 
serviços que se relacionam direta 
ou indiretamente com a saúde.
Já o artigo 16, III, d, do referido 

diploma legal prevê o sistema de 
vigilância sanitária, sendo este um 
verdadeiro subsistema do SUS e que veio 
a ser detalhado pela Lei nº 9.782 de 26 
de janeiro de 1999, que estabeleceu o 
chamado Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária e criou a ANVISA, a Agência 

à vigilância sanitária, inclusive dos 
ambientes, dos processos, dos insumos e 
das tecnologias a eles relacionados, bem 
como o controle de portos, aeroportos e 
de fronteiras. 

Em seguida, os artigos 7º e 8º arrolam 
as inúmeras atribuições da Agência no 
cumprimento de seu mister, bem como 
definem os produtos e serviços sujeitos 
ao seu controle e fiscalização.

Como será exposto adiante, a nova 
configuração institucional representada 
pela criação e funcionamento da ANVISA 
traduz uma mudança nos paradigmas 
de atuação na área da saúde pública 
nacional, conjugando na mesma entidade 
atribuições executivas e paranormativas, 
bem como criando uma reserva de 
discricionariedade técnica que procura 
afastar a disciplina e a gestão de atividades 
de inegável potencial danoso à população 
de ingerências de cunho político, bem 
como propiciando uma constante 
atualização com as mais modernas 
práticas de promoção da saúde pública.

Nacional de Vigilância Sanitária, a qual 
possui, como uma de suas atribuições, a 
coordenação daquele Sistema Nacional.

Assim prevê a Lei nº 9.782/99:
Art. 1º O Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária compreende 
o conjunto de ações definido 
pelo §1º do art. 6º e pelos arts. 
15 a 18 da Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, executado 
por instituições da Administração 
Pública direta e indireta da 
União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, que 
exerçam atividades de regulação, 
n o r m a t i z a ç ã o ,  c o n t ro l e  e 
fiscalização na área de vigilância 
sanitária.
A missão institucional da ANVISA 

ficou delineada no artigo 6º da Lei 
9.782/99, como sendo a de promover 
a proteção da saúde da população, 
por intermédio do controle sanitário 
da produção e da comercialização 
de produtos e serviços submetidos 
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da República, o direito à saúde deve ser 
levado a efeito de forma eficiente e, mais 
do que isto, o Estado deve empreender 
ações suficientes para promovê-lo. Isto 
porque a Constituição da República 
tem como um de seus fundamentos a 
dignidade da pessoa humana8 que “traz 
consigo a pretensão ao respeito por parte 
das demais pessoas, constituindo-se um 
mínimo invulnerável que todo estatuto 
jurídico deve assegurar”9. Assim é que 
este “mínimo invulnerável”, também 
conhecido como mínimo existencial, 
deve ser entendido como:

conjunto de bens e utilidades 
básicas para a subsistência física 
e indispensável ao desfrute dos 
direitos em geral. (...) O elenco 
de prestações que compõem o 
mínimo existencial (...) inclui, 
pelo menos: renda mínima, 
s a ú d e  b á s i c a  e  e d u c a ç ã o 
fundamental.10

Desta forma, chega-se facilmente 
à conclusão que o direito à saúde é 
apenas uma das várias formas que o 
Estado deverá promover a dignidade da 
pessoa humana, impondo a sua análise 
sob o foco que lhe é emprestado pela 
própria jurisprudência constitucional 
brasileira, que o trata como direito 
fundamental social.

O longo caminho percorrido pelos 
direitos sociais na afirmação, ao menos 

8. Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 1º: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios e 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III – a dignidade da pessoa humana;”
9. MORAES, Alexandre de. direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2000. p.48.
10. BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009. p.253.
11. A denominação em questão, muitas vezes substituída pela expressão “Pospostivismo”, traz consigo uma miríade de concepções ainda não definitivamente 
assentadas, cuja explicitação ultrapassa os limites deste trabalho, mas que pode sintetizar suas ideias principais nos dizeres de Albert Calsamiglia: “...
denominarei pospositivistas as teorias contemporâneas que dão ênfase aos problemas da indeterminação do Direito e às relações entre o Direito, a Moral e 
a Política. (Postpositivismo. In DOXA. Cuadernos de Filosofía del Derecho, Alicante, nº 21, p.209, 1998 – tradução livre)
12. Embora haja diferentes classificações geracionais dos Direitos Humanos, remete-se aqui ao sumário adotado por Gustavo Binenbojm, citando Karel 
Vasak e Luís Roberto Barroso: “De forma aproximada e simplificada, e sem que isto represente necessariamente uma opção ideológica, pode dizer-se que os 
direitos de primeira geração seriam os chamados direitos da liberdade, que abarcariam os direitos individuais e os direitos políticos. Em seguida, a segunda 
geração corresponderia aos direitos de igualdade, que seriam os direitos sociais, econômicos e culturais. Por fim, a solidariedade entre os homens de todas as 
raças, credos, nacionalidades, viria a forjar os direitos de terceira geração, como o direito ao meio ambiente equilibrado, o direito ao patrimônio histórico, 
o direito à paz e ao desenvolvimento. Alguns autores identificam nesta terceira geração os chamados direitos difusos e coletivos.” (direitos Humanos e 
Justiça Social: As Ideias de Liberdade e Igualdade no Final do Século XX. In: BINENBOJM, Gustavo (Org.).  revista da Associação dos Procuradores 
do novo Estado do rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris: 2003. Vol.XII, p.73.)
13. Neste caso, há que se atentar para a cisão básica entre as diversas correntes liberais, que restringem o conceito de Direitos Fundamentais àqueles 
relacionados com a liberdade individual, e o conjunto de inúmeras vertentes, sob inspiração maior social-democrata, que conferem caráter jusfundamental 
aos direitos sociais.
14. BOBBIO, Norberto. A Era dos directos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p.73/74.
15. A este respeito, leia-se vasta bibliografia do professor Ricardo Lobo Torres a respeito do mínimo existencial como marco definidor da jusfundamentalidade 
social, sendo significativo extrato de sua profícua doutrina o artigo A Jusfundamentalidade dos direitos Sociais. In: BINENBOJM, Gustavo. revista de 
direito da Associação dos Procuradores do novo Estado do rio de Janeiro. Op.cit. p.249/374.
16. BARROSO, Luis Roberto. o direito Constitucional e a Efetividade de Suas normas. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p.101.
17. A Cidadania Multidimensional na Era dos direitos. In: TORRES, Ricardo Lobo (Org.). teoria dos direitos Fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001. p.247.

por parte da doutrina jurídica nacional, 
como um direito fundamental, é parte 
do esforço intelectual de construção de 
uma escola brasileira dedicada aos temas 
do chamado Neoconstitucionalismo,11 
que passou, ao lado dos chamados 
“direitos de primeira geração”12, há 
mais de dois séculos cultivados e 
positivamente garantidos nos mais 
diversos ordenamentos constitucionais, 
a acrescer, com diversas intensidades 
conforme a opção doutrinária e a 
coloração ideológica13, os direitos 
sociais e os difusos.

O r i g i n a l m e n t e ,  o s  d i r e i t o s 
fundamentais têm sua raiz histórica 
no individualismo jusnaturalista, 
que concebia um rol de direitos 
independentes do reconhecimento 
estatal, anterior e superior ao direito 
positivo e que poderia ser sintetizado 
na ideia de liberdade14. A reação 
materialista a este conceito, embora 
calcada em teorias postas em xeque pela 
redemocratização de vários estados de 
matriz socialista a partir do final da 
década de 1980, permitiu acrescentar 
ao processo de formação histórica 
dos direitos fundamentais a noção de 
direitos sociais , cuja fundamentalidade 
não é pacífica15, mas cuja consagração 
marca a superação de uma perspectiva 
estritamente liberal, em que se passa 
a considerar o homem para além de 

sua condição individual. Com eles 
surgem para o Estado certos deveres de 
prestações positivas, visando à melhoria 
das condições de vida e à promoção de 
igualdade material16

Do confronto latente entre estas 
duas concepções de fundamentação 
dos direitos fundamentais, cumpre 
reproduzir a síntese construída a respeito 
do tema, concebida, na esteira da lição do 
já citado professor Ricardo Lobo Torres,17 
com base no paradigma da Revolução 
Francesa:

Além disso, o mote “Liberté, 
Egalité, Fraternité” (Liberdade, 
I g u a l d a d e ,  Fra t e r n i d a d e ) 
informa de modo reiterado a 
argumentação em torno do 
tema dos direitos fundamentais, 
especificamente através do 
embate doutrinário travado entre 
os valores da igualdade e da 
liberdade, (...) ficando a discussão 
acerca da fraternidade, contudo, 
por longo período negligenciada, 
retomando sua força sob o pálio 
da ideia de solidariedade , 
tradicionalmente compreensiva 
dos conceitos de pluralidade de 
sujeitos e unidade de objeto.
A revitalização do estudo da 
solidariedade pôde completar 
a “tríade revolucionária” que 
marca a teorização dos direitos 
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fundamentais, prestando-se a 
fazer o papel de síntese entre 
as teses que enfatizam ora a 
liberdade, ora a igualdade...
(...)
A  i m p o r t â n c i a  c a p i t a l  d a 
solidariedade como síntese do 
confronto dialético entre liberdade 
e igualdade (...) é sua penetração 
na temática da liberdade e a 
consequente configuração de 
direitos difusos...18

Diante deste quadro, ainda que se 
restrinja o enquadramento do direito 
à saúde no âmbito do rol de direitos 
fundamentais, ainda remanesce a 
circunscrição mínima estabelecida pela 
exposição de Ana Paula de Barcellos a 
respeito do tema, que após discorrer 
sobre o critério de jusfundamentalização 
de prestações de saúde, chega à seguinte 
conclusão:

A  l ó g i c a  d e s te  c r i té r i o  é 
assegurar que todos tenham 
direito subjetivo a esse conjunto 
comum e básico de prestações de 
saúde como corolário imediato 
do princípio constitucional da 
dignidade de pessoa humana, 
podendo exigi-lo caso ele não 
seja prestado voluntariamente 
pelo Poder Público. Isso, lembre-
se, afora tudo o que venha a 
ser decidido polticamente e 
juridicizado pelos grupos eleitos 
a cada momento.
É interessante observar que as 
conclusões acima se harmonizam 
em boa parte com as quatro 
prioridades estabelecidas pela 
própria Constituição para a área 
da saúde, como visto no Capítulo 
VI, a saber:
(i) a prestação do serviço de 
saneamento (art.23, IX, 198, II 
e 200, IV);
(ii) o atendimento materno-
infantil (art.227, I);
(ii i)  as ações de medicina 
preventiva (art.198, II); e
(iv) as ações de prevenção 

epidemiológica (art.200, II).19

Como será demonstrado ao longo 
deste trabalho, a atuação do estado 
brasileiro em geral, e da ANVISA 
no plano mais específico, pode ser 
qualificada como promotora do direito 
transidividual fundamental à saúde, nas 
vertentes da medicina preventiva e da 
prevenção epidemiológica.

3.2. A competência federal 
para a promoção e proteção

da saúde pública.

Em relação à competência para legislar 
sobre saúde, a Carta da República tratou 
de conferir competência à União para 
legislar sobre regras gerais (artigo 24, XII, 
parágrafo primeiro), sendo certo que a 

competência dos estados e Distrito Federal 
limita-se a suplementar a legislação federal 
acerca da matéria.

Nada  obst ante  a  d iv isão  de 
competências estabelecida na Carta 
da República, fato é que, vez por outra, 
estados restam por legislar (de forma 
formalmente inconstitucional) acerca das 
matérias arroladas no artigo 24, sobre 
defesa da saúde e, especificamente, sobre 
tabaco.

Exemplo de tal debate no tema 
específico deste trabalho são as várias 
ações diretas de inconstitucionalidade de 
tramitam no Supremo Tribunal Federal 
sobre os “fumódromos”.

Com feito, desde 1996 existe a 
proibição de fumar em locais fechados, 
introduzida pela Lei 9.294, de 15 de julho 
de 1996, regulamentada pelo Decreto 
2.018, de 1º/10/1996, que dispõe:

Art. 2° É proibido o uso de 
cigarros, cigarrilhas, charutos, 
cachimbos ou de qualquer outro 
produto fumígero, derivado ou 
não do tabaco, em recinto coletivo, 
privado ou público, salvo em área 
destinada exclusivamente a esse 
fim, devidamente isolada e com 
arejamento conveniente.
Apesar da existência de tal diploma 

legal há mais de quinze anos, alguns 
estados brasileiros passaram a legislar 
acerca de tal matéria. São Paulo editou a 
Lei Estadual nº 13.541, de 7 de maio de 
2009, e o Paraná editou a Lei Estadual nº 
16.239, de 29 de dezembro de 2009,  que 
dispõem acerca da mesma matéria tratada 
pela mencionada Lei 9.294/96.

As duas leis estaduais acima 
mencionadas são objeto de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade perante o Supremo 
Tribunal Federal (ADI’s nº 4239 e 4249, 
de São Paulo, e ADI´s nº 4351 e 4353, 
do Paraná), sendo certo que um dos 
fundamentos das mencionadas ações é 
justamente a incompetência estadual para 
legislar acerca de matéria em tela.

Em relação especificamente às 
ações oriundas do Paraná, a Advocacia-
Geral da União se manifestou opinando 

18. MARTINS, Fernando Barbalho. do direito à democracia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p.35/37.
19. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p.281.

“

”

A aceitação do 
tabaco pode 
ser vista como 
um grande erro 
histórico, pois 
quando levada 
das Américas 
para a Europa 
ninguém sabia 
os malefícios 
causados por tal 
planta.
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pela procedência dos pedidos das 
referidas ações e, consequentemente, 
pela inconstitucionalidade das mesmas, 
justamente devido ao vício de competência 
que inquina a referida lei estadual.

A manifestação da Advocacia-Geral da 
União é muito clara ao sustentar que:

Quanto à proibição do uso de 
cigarros, cigarrilhas, charutos, 
cachimbos ou de qualquer outro 
produto fumígero, derivado ou 
não do tabaco, em recinto coletivo, 
privado ou público, trata-se de 
matéria de interesse geral, (ADIs nº 
4351 e 4353, Rel. Min. Ellen Gracie), 
pois envolve a saúde da população 
brasileira como um todo. Não 
foi por outra razão que a União 
editou, a respeito, a Lei Federal nº 
9.294/96.
No presente caso, a lei estadual 
questionada proíbe o consumo 
de cigarros, cigarrilhas, charutos 
ou de qualquer outro produto 
fumígeno, derivado ou não do 
tabaco, em ambientes coletivos. 
Contudo, ao deixar de prever a 
possibilidade de destinação de 
áreas devidamente isoladas para 
uso dos fumantes, preceitua em 
sentido diverso do disposto pela lei 
federal editada pela União.
Verifica-se, desse modo, que a lei 
estadual não se limitou a suple-
mentar a norma geral existente 
sobre o tema, na medida em que 
dispôs de forma contrária à res-
salva expressamente prevista pelo 
legislador federal, encontrando-se, 

20. MACHADO HORTA, Raul. Estudos de direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995. p. 366.
21. COSTA E SILVA, Vera Luiza da. uso e Controle do tabagismo: determinantes do Consumo, Estratégias de Intervenção e Papel da Indústria do 
Fumo. In tabaco e Pobreza, um Círculo Vicioso. Brasília: Ministério da Saúde/Organização Panamericana de Saúde, 2004. p.29.
22. British American Tobacco

pois, em desconformidade com a 
jurisprudência sedimentada dessa 
Corte Suprema.
Cumpre destacar, ademais, que, à 
época da edição da lei questionada, 
já existia norma geral dispondo 
sobre a matéria, norma essa 
que incorpora os comandos da 
invocada Convenção-Quadro sobre 
o Controle do Uso do Tabaco. 
Logo, essa circunstância impede 
que o estado-membro exerça a 
competência legislativa plena, 
conforme exposto.
Assim sendo, o Estado do Paraná, 
ao editar a Lei nº 16.239/09, 
ex t ra p o l o u  o s  l i m i te s  d a 
suplementação de norma federal, 
violando, assim, os termos do 
artigo 24, incisos V e XII, e §§ 1º a 
3º, da Constituição Federal.
Extrai-se do exposto acima, e tal 

conclusão resta somente por confirmar 
a regra constitucional, que a edição de 
normas por parte dos Estados em relação 
às matérias arroladas no artigo 24 da 
Carta da República não devem contrariar 
a legislação federal já existente que dispõe 
acerca das referidas matérias. Ainda sobre 
o assunto, vale o apontamento de Raul 
Machado Horta:

As constituições federais passaram 
a explorar, com maior amplitude, 
a repartição vertical de competên-
cias, que realiza a distribuição de 
idêntica matéria legislativa entre a 
União Federal e os estados-mem-
bros, estabelecendo verdadeiro 
condomínio legislativo, consoante 

regras constitucionais de convi-
vência. A repartição vertical de 
competências conduziu à técnica 
da legislação federal fundamental, 
de normas gerais e de diretrizes 
essenciais, que recai sobre de-
terminada matéria legislativa de 
eleição do constituinte federal. 
A legislação federal é reveladora 
das linhas essenciais, enquanto a 
legislação local buscará preencher 
o claro que lhe ficou, afeiçoando a 
matéria revelada na legislação de 
normas gerais às peculiaridades 
e às exigências estaduais. A Lei 
Fundamental ou de princípios 
servirá de molde à legislação local. 
É a Rahmengesetz, dos alemães; 
a Legge-cornice, dos italianos; a 
Loi de cadre, dos franceses; são as 
normas gerais do Direito Constitu-
cional Brasileiro20.
Desta forma, vê-se que, em se tratando 

de matéria dotada de substrato técnico-
científico de relevo na configuração de 
seus dispositivos legais, verifica-se que o 
conceito de normas gerais no âmbito da 
saúde é naturalmente mais abrangente, 
não se podendo cogitar de restrições ou 
promoções radicalmente diferenciadas 
para os diversos brasileiros, de acordo com 
sua localização geográfica, sob pena de 
instituição de discrímen manifestamente 
inconstitucional, na medida em que 
estabeleceria padrões distintos para 
o tratamento ou prevenção de males 
sanitários que devem guardar os mesmos 
parâmetros, não importa o local de sua 
realização.

4. o HIStÓrICo dAS rEStrIçÕES Ao FuMo

cerimônias mágicas, sendo certo que 
durante séculos o tabaco foi disseminado 
pelo mundo inteiro.21

A aceitação do tabaco pode ser vista 
como um grande erro histórico, pois 
quando levada das Américas para a Europa 
ninguém sabia os malefícios causados por 

4.1. A aceitação social do 
tabaco e seus derivados

O fumo sempre foi empregado 
de diversas formas. Os povos 
autóctones das regiões das 
Américas o utilizavam em 

tal planta. Ao contrário, ao tabaco eram 
atribuídas propriedades terapêuticas. 

Segundo o sítio eletrônico de um 
dos maiores produtores de cigarro do 
mundo, a Souza Cruz – pertencente ao 
grupo BAT22, conta que Jean Nicot, o 
embaixador francês em Portugal, ao ter 
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23. Extrato obtido no sítio eletrônico da Souza Cruz S/A: http://www.souzacruz.com.br/OneWeb/sites/SOU_5RRP92.nsf/vwPagesWebLive/BD716BC0
BD12D284C12570B9005F411A?opendocument&SID=&DTC. Acesso em 16.06.2010.
24. CARVALHO, Mario César de. o Cigarro. São Paulo: Publifolha, 2001. p.15.
25. Informação obtida no sítio eletrônico oficial da Organização Mundial de Saúde (http://www.who.int/tobacco/mpower/package/es/index.html), 
acesso realizado em 9/03/2010 (tradução livre)
26. CARVALHO, Mario Cesar de. Op.cit. p.9.
27. COSTA E SILVA. Vera Luiza da. Op.cit..p.30.
28. COMISSÃO EUROPEIA. tobacco & Health in the developing World. A Background Paper for the High Level round table on tobacco Control 
and development Policy. Bruxelas, 2003.
29. site oficial do Instituto Nacional do Câncer: http://www1.inca.gov.br/tabagismo/frameset.asp?item=dadosnum&link=brasil.htm, acesso em 
22/06/2010.

entrado em contato com o tabaco,
resolveu mandar uma partida de 
fumo, com algumas instruções, 
a  sua rainha,  Catarina de 
Médici, esposa de Henrique 
II ,  atormentada por crises 
contínuas de enxaqueca. O fumo 
chegou às mãos de Sua Majestade 
em 1559. Imediatamente a 
rainha começou a cheirar o pó 
e a pitar pequenos cigarros, 
sendo seguida por boa parte de 
sua corte23.
Em nosso país, uma das provas 

cabais de que o tabaco era muito bem 
visto por toda a sociedade, é que no 
próprio brasão das Armas da República 
de um lado aparece um ramo de café 
e, do outro lado, o ramo da folha de 
tabaco.

Apenas na década de 1950 é 
que estudos realizados nos Estados 
Unidos pelo médico Ernst Wynder 
comprovaram o efeito cancerígeno do 
fumo24, mas em tal época o mundo já 
consumia largamente o tabaco e o fumo 
já era disseminado nos quatro cantos 
do planeta, promovendo um ideal de 
elegância e sofisticação nos filmes 
hollywoodianos e movimentando uma 
indústria de bilhões de dólares anuais.

4.2. As pesquisas científicas sobre  
o tabaco e seus derivados

Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), os produtos derivados do 
tabaco são os únicos produtos legais 
que não trazem nenhum benefício para 
seus consumidores. E pior, cerca de 50% 
(cinquenta por cento) daqueles que os 
consomem conforme as orientações 
dos fabricantes nas suas estratégias de 
marketing, têm morte relacionada ao 
seu consumo.25 Análises feitas pela OMS 

mostram que, no século XX, a epidemia 
de tabagismo matou mais de uma 
centena de milhões de pessoas, e caso 
as atuais tendências de consumo sejam 
mantidas, no século XXI, poderá haver 
um bilhão de vítimas fatais26. 

Segundo informações constantes 
em obra já citada anteriormente,

Mais de 70.000 (setenta mil) 
artigos científicos publicados 
a partir da década de 1950 não 
deixam qualquer margem de 
dúvida de que o tabagismo é 
uma causa extraordinariamente 
importante de mortalidade e 
incapacidade prematuras no 
mundo inteiro. Nas populações 
em que o tabagismo é comum 
há várias décadas, cerca de 
90% dos casos de câncer de 
pulmão, 15-20% dos casos de 
enfizema e 25% dos óbitos por 
doença cardiovascular na faixa 
etária de 35-69 anos de idade 
são atribuíveis ao tabagismo. Os 
estudos mostram que a metade 
de todos os fumantes de longo 
termo morrerão de doenças 
relacionadas ao tabagismo e, 
desses, metade morrerá antes 
de completar 65 anos.27

A Organização Mundial de Saúde 
afirma, de forma contundente, que os 
produtos derivados do tabaco estão 
entre as principais causas de mortes 
evitáveis no mundo. Entretanto, as fortes 
estratégias de marketing disseminadas 
globalmente pelas empresas fabricantes 
e comercializadoras de tabaco fizeram 
com que o consumo do cigarro e 
demais produtos derivados do tabaco 
se expandisse no mundo inteiro. Vale 
também ressaltar que não só o marketing, 
mas os baixos preços dos produtos 
também colaboram para tal expansão, 

assim como a ignorância da grande 
maioria dos consumidores a respeito 
dos malefícios causados pelo fumo, que 
foram negados continuamente durante 
anos pelas empresas tabaqueiras.

Por ser essa a realidade de grande 
parte dos países em desenvolvimento, as 
companhias que controlam a produção 
dos produtos de tabaco investem 
cada vez mais na expansão para esses 
mercados. O resultado é que hoje 80% 
(oitenta por cento) do consumo de 
tabaco ocorre nesses países, segundo 
dados do Banco Mundial.28

Diante de tais evidências,  as 
instituições de saúde pública e de 
desenvolvimento social concluíram 
que a indústria de tabaco é o vetor da 
epidemia de tabagismo e das mortes 
dele resultantes.

A pergunta que não quer calar é 
simples: por que não proibir os produtos 
derivados do tabaco?

Com o conhecimento científico atual 
acerca dos malefícios causados pelo 
tabaco, caso tivesse sido hoje que Jean 
Nicot tentasse introduzir tal produto na 
Europa, não há dúvidas de que a rainha 
Catarina de Médicis continuaria com 
suas enxaquecas e a produção e venda 
do tabaco seria considerada ilegal.

Atualmente,  são sabidamente 
conhecidos e divulgados os malefícios que 
o fumo em geral traz ao organismo humano. 
Inúmeras pesquisas especializadas 
vêm reiteradamente confirmando esta 
verdade. No Brasil, segundo pesquisas 
realizadas pelo Instituto Nacional do 
Câncer (INCA), estima-se que cerca 
de 200.000 (duzentas mil) pessoas 
morrem por ano, vítimas do vício de 
fumar.29  São consequências diretas da 
nicotina: hipertensão, aterosclerose, 
espassamentos da parede das artérias 
e  sua  obl i teração ,  provocando, 
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conforme as regiões, gangrena das 
extremidades (doença de Reynaud), 
impotência, doenças coronárias, angina 
do peito, infarto do miocárdio e acidentes 
vasculares cerebrais.30 Ainda segundo o 
INCA,31 a nicotina produz aumento no 
batimento cardíaco, na pressão arterial, 
na frequência respiratória e na atividade 
motora, além de proporcionar aos 
fumantes efeitos nocivos gravíssimos, 
face às substâncias tóxicas que contém, 
as quais são liberadas para o organismo. 
Dentre tais substâncias, destacam-se 
a nicotina, o monóxido de carbono e o 
alcatrão.

Essas substâncias são responsáveis 
pela causa de doenças cancerígenas 
como o câncer de pulmão, de laringe, 
de faringe, de esôfago, de boca, de 
estômago, entre muitas outras. Também 
segundo estudos do mesmo INCA,32já 
se sabe que pelo menos metade de 
todos os fumantes regulares no país 
morrerá por razões decorrentes do uso 
de produtos derivados do tabaco. Sabe-
se, também, que, através da nicotina, os 
produtos derivados do tabaco causam 
forte dependência, impedindo que o 
consumidor abandone o consumo do 
produto com facilidade.

As pesquisas existentes até então 
apresentam, ainda,  as seguintes 
conclusões:33

não existem níveis seguros para o • 
consumo dos produtos derivados do 
tabaco;
morrem atualmente no mundo mais • 
de 4 milhões de pessoas por ano, 
devido a doenças relacionadas com o 
tabagismo;34

em um cigarro, em média, há mais • 
de 4.700 (quatro mil e setecentas) 
substâncias tóxicas distintas, tais como 
acetona (utilizado como removedor 
de esmalte), formol (conhecido 

30. Nicotina  - Droga Universal. Dr. José Rosemberg , pagina 32, disponível no sítio eletrônico do INCA. http://www1.inca.gov.br/tabagismo/publicacoes/
nicotina.pdf
31. Informação obtida no sítio oficial do Instituto Nacional do Câncer http://www1.inca.gov.br/tabagismo/frameset.asp?item=atento&link=conheca.
htm. Acesso em 17/05/2010.
32. Idem.
33. Idem.
34. É relevante ressaltar que a AIDS mata menos do que o conjunto de doenças associadas ao consumo de produtos derivados do tabaco. (ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DA SAÚDE. WHo report on the Global tobacco Epidemic, 2009: Implementing Smoke-Free Enviroments.  p.8. e Global Summary of 
the HIV/AIdS Epidemic, december 2008. Arquivos acessados no sitio eletrônico oficial da OMS – www.who.int - em 23/06/2010).
35. MÖDERLER, Catrin, in: 1917: Apresentado o Projeto da Lei Seca nos EuA. (http://www.dw-world.de/dw/article/0,,319341,00.html). Acesso em 
18/06/2010.

conservante de cadáver), naftalina 
(comercializado como veneno para 
insetos),  amônia (desinfetante 
largamente utilizado pela indústria 
de limpeza), e terebentina (um dos 
mais difundidos diluidores de tinta 
do mercado);
além do câncer de pulmão, outros • 
problemas respiratórios também são 
desencadeados pelo tabaco, tais como 
bronquite crônica e a enfisema;
um terço de todos os óbitos por infarto • 
do miocárdio e metade dos infartos 
fulminantes na faixa etária dos 45 a 55 
anos são devidos ao tabagismo;
os efeitos da arteriosclerose são • 
intensificados pelo tabagismo, 
aumentando os riscos de acidente 
vascular cerebral;
risco fetal em mulheres gestantes: • 
a ação das substâncias contidas no 
tabaco retarda o crescimento do feto, 
aumenta o risco de parto prematuro 
e da mortalidade do recém-nascido, 
entre outras complicações;
o tabagismo aumenta a produção • 
de sucos gástricos, acarretando, 
assim, maior probabilidade de úlcera 
gástrica.

Obviamente, as conclusões acima 
relacionadas não são exaustivas, 
havendo ainda inúmeras outras que 
igualmente apontam os efeitos maléficos 
do cigarro e produtos afins sobre a saúde 
humana. Não é difícil concluir, pois, 
que o tabagismo corresponde a um dos 
maiores problemas de saúde pública da 
atualidade, sobretudo no Brasil, gerando 
anualmente centenas de milhares de 
doentes e mortos no país e aumentando, 
assim, os enormes gastos públicos 
aplicados no atendimento e assistência à 
saúde destes anteriormente desavisados 
consumidores.

Entretanto, apesar de todos os dados 

acima apontados, a resposta para a 
pergunta formulada acima não é tão 
simples. A legalidade atual da fabricação, 
comércio e o uso do tabaco pode ser 
analisada como um erro histórico, que 
põe autoridades governamentais de 
todos os países em xeque.

Contudo, a história e o cotidiano 
demonstram que ações voltadas 
para proibir a oferta e o consumo de 
substâncias psicoativas, com o intuito 
de controlar o uso e reduzir os efeitos 
negativos à saúde, não têm contribuído 
para esse fim e têm resultado em graves 
problemas sociais, resultantes do tráfico, 
mercado ilegal, contrabando e aumento 
da violência.

A chamada “Lei  Seca”  norte-
americana é um exemplo. No dia 8 de 
setembro de 1917, foi apresentado o 
projeto da 18ª emenda constitucional à 
Câmara dos Representantes dos Estados 
Unidos da América (EUA), cujo objeto 
era a completa proibição das bebidas 
alcoólicas. Dois anos depois, entrou em 
vigor a Lei Seca.

A referida norma foi introduzida 
nos EUA com o objetivo de proteger 
os cidadãos dos perigos gerados 
pelo consumo do álcool. Entretanto, 
tal probição acabou por provocar a 
disseminação de um mal ainda mais 
pernicioso: o tráfico, agora ilegal, de 
bebidas alcóolicas continuou a ser 
realizado em larga escala e, pior, tornou-
se atividade controlada pelo crime 
organizado, promovendo gravíssimas 
degenerações institucionais pela 
corrupção e violência generalizada por 
conta da competição pelos territórios 
de influência dos diversos grupos 
criminosos.35

Desta forma, percebe-se que a 
alternativa viável para controlar 
o mercado do fumo e a epidemia 
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tabagista mundial deve se realizar 
através de medidas eficazes para a 
redução da demanda de produtos de 
tabaco.

Diante de tal cenário, os países-
membros da Assembleia Mundial de 
Saúde firmaram a Convenção-Quadro 
para o Controle do tabaco (CQCt) 
cujo objetivo é:

...proteger as gerações presentes 
e futuras das devastadoras 
consequências  sani tár ias , 
sociais, ambientais e econômicas 
geradas pelo consumo e pela 
exposição à fumaça do tabaco, 
proporcionando uma referência 
para as medidas de controle do 
tabaco, a serem implementadas 
pelas Partes nos níveis nacional, 
regional e internacional, a fim 
de reduzir de maneira contínua 
e substancial a prevalência 
do consumo e a exposição à 
fumaça do tabaco.
A motivação para a adoção de tal 

propósito é explicitada no preâmbulo 
da CQCT, promulgada pelo Decreto 
Federal n° 5.658, de 02/01/2006, sob 
a forma dos seguintes consideranda, 
que reconhecem os seguintes fatos 
associados à indústria do tabaco:36

caráter global  da epidemia do • 
tabagismo;
gravidade dos prejuízos causados • 
pelo consumo e exposição aos 
produtos derivados do tabaco;
aumento do consumo dos produtos • 
derivados do tabaco;
re l a ç ã o  d e  c a u s a l i d a d e  e n t re • 
inúmeras doenças e o consumo e 
exposição aos produtos derivados 
do tabaco;
impacto da publicidade dos produtos • 
derivados do tabaco;
demanda de recursos técnicos e • 
financeiros para a manutenção do 

36. A íntegra dos consideranda da CQCT está transcrita no Anexo I desta monografia.
37. Informação obtida no sítio eletrônico da OMS (http://www.who.int/tobacco/research/youth/about/en/index.html). Acesso em 18/06/2010.
38. Idem.
39. JHA, Prabat. A Epidemia do tabagismo. os Governos e os Aspectos Econômicos do Controle do tabaco. Washington: Publicação Banco Mundial, 
2000. p.18.
40. Idem.
41. CARVALHO, Mario César. Op.cit. p.75.
42. “A tendência à diminuição da prevalência do tabagismo observada a longo prazo na maioria dos países de alto poder aquisitivo durante as últimas três décadas 
coincidiu com a tendência ao crescimento a longo prazo dos conhecimentos da população sobre efeitos nocivos do tabaco.” JHA, Prabat. Op.cit. p.47. 

controle dos produtos derivados 
do tabaco;
a fundamentalidade do direito à • 
saúde no âmbito internacional.

A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) aponta também que a promoção 
de produtos de tabaco está intimamente 
ligada com a iniciação de crianças e 
adolescentes no tabagismo. A vasta 
maioria de fumantes experimenta 
o cigarro e adquire tal “hábito” (na 
verdade tornam-se dependentes) antes 
de completar 18 anos.37. Sob tal ponto 
de vista, o tabagismo é considerado 
uma doença pediátrica38.

A fase da adolescência é marcada 
por profundas transformações, tanto 
biológicas quanto psicossociais, que 
tornam essa fase do ciclo de vida um 
momento de ímpar suscetibilidade 
a estímulos externos. Justamente 
p or  isso  o  p róp rio  E st a t u to  da 
Criança e do Adolescente proíbe a 
venda, à criança ou ao adolescente, 
de bebidas alcoólicas e produtos 
cujos componentes possam causar 
dependência física ou psíquica (artigo 
81, II e III, Lei Federal nº 8.069/90), 
pois a criança e o adolescente não 
possuem discernimento suficiente 
para entender que tais produtos fazem 
mal à saúde.

É nesse período que o indivíduo 
busca formatar sua futura identidade 
adulta, a partir de seus sonhos e 
aspirações de ideais de autoimagem. 
Assim, os profissionais do marketing 
da indústria de tabaco elaboram 
s o f i s t i c a d a s  p r o p a g a n d a s  q u e 
transformam diferentes marcas de 
cigarros em um passaporte para o 
mundo adulto. As propagandas e as 
embalagens são estrategicamente 
e l a b o r a d a s  p a r a  e x p l o r a r  a s 
n e c e s s i d a d e s  p s i c o l ó g i c a s  d o s 
adolescentes, tais como popularidade, 

aceitação pelo grupo, identidade 
d e  g ê n e ro ,  re b e l d i a ,  d e s te m o r, 
aventura, diversão, alívio do estresse 
e da ansiedade etc., o que os induz a 
experimentar os produtos.

O efeito dessas estratégias é que 
aproximadamente de 82.000 (oitenta 
e dois mil) a 99.000 (noventa e nove 
mil) jovens começam a fumar por 
dia em todo o mundo.39 Desses, 80% 
(oitenta por cento) vivem em países 
em desenvolvimento, de acordo com 
estimativas do Banco Mundial40.

Justamente para os países em 
desenvolvimento (e mais pobres) que 
as maiores estratégias de publicidade 
e marketing são direcionadas, pois 
“O futuro do cigarro parece ser o 
mesmo das tecnologias sucateadas: ao 
tornarem-se obsoletas nos países ricos, 
são exportadas para os países pobres.”41 
Em tais  países espera-se menos 
regulação e controle, ao contrário dos 
países ricos e desenvolvidos.42

Nessa perspectiva, as propagandas e 
as atividades de promoção de produtos 
de tabaco devem ser entendidas como 
determinantes sociais da expansão do 
consumo de tabaco, em especial, nas 
populações de baixa renda. O item 5.3 
da CQCT aponta nesse sentido:

Ao estabelecer e implementar 
suas políticas de saúde pública 
relativas ao controle do tabaco, 
as Partes agirão para proteger 
essas políticas dos interesses 
comerciais ou outros interesses 
garantidos para a indústria de 
tabaco, em conformidade com 
a legislação nacional.
D e  a c o r d o  c o m  o  I n q u é r i t o 

Domiciliar sobre Comportamentos 
de Risco e Morbidade Referida de 
Doenças e Agravos Não Transmissíveis, 
realizado em 2002 e 2003, entre 
pessoas de 15 (quinze) anos ou mais, 
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residentes em 15 (quinze) capitais 
brasileiras e no Distrito Federal, a 
prevalência de tabagismo variou de 
12,9 (doze inteiros e nove décimos) 
a 25,2% (vinte e cinco inteiros e 
dois décimos por cento) nas cidades 
estudadas. Os homens apresentaram 
prevalências mais elevadas do que 
as mulheres em todas as capitais. Em 
Porto Alegre, encontram-se as maiores 
proporções de fumantes, tanto no sexo 
masculino quanto no feminino, e em 
Aracaju, as menores. Essa pesquisa 
também mostrou que a concentração 
de fumantes é maior entre as pessoas 
com menos de oito anos de estudo do 
que entre pessoas com oito ou mais 
anos de estudo43.

No Brasil, o tabaco, especialmente 
o cigarro, é a segunda droga mais 
c o n s u m i d a  e n t re  a d o l e s c e n te s . 
Dados da Vigilância de Tabagismo 
em Escolares (VIGESCOLA) em 2002 
e 2003, envolvendo estudantes de 13 
(treze) a 15 (quinze) anos de idade 
em 12 (doze) capitais brasileiras, 
mostraram que a experimentação 
de cigarros até os 13 (treze) anos 
de idade é expressiva, variando, no 
sexo masculino, de 58% (cinquenta e 
oito por cento) em Fortaleza até 36% 
(trinta e seis por cento) em Vitória, e, 
no sexo feminino, de 55% (cinquenta 
e cinco por cento) em Porto Alegre 
a 31% (trinta e um por cento) em 
Vitória.44

Segundo o  Estudo Global  do 
Tabagismo entre os Jovens, realizado 
pela Organização mundial de Saúde em 
46 países, há um cenário preocupante 
relativo à dependência entre os jovens: 
em algumas áreas da Polônia, de 
Zimbábue e da China, crianças de 10 
anos de idade já estão dependentes 
do tabaco. Adolescentes de várias 
grandes cidades do mundo tais como 
Nova Iorque, Lagos e Pequim são vistos 
como alvos fáceis pelas multinacionais 
do tabaco, porquanto suas marcas 
globais são difundidas na propaganda 
como um estilo de vida a ser almejado 

e elas tendem a ser consumidas em 
larga escala, levando metade de seus 
usuários habituais à morte.45

4.3. o movimento internacional de 
restrição legal ao fumo

D u r a n t e  a n o s  o  c i g a r r o  f o i 
associado ao sucesso, à jovialidade e 
à saúde, As propagandas de cigarros 
traziam belos corpos, lindas mulheres, 
atividades esportivas. Com o passar 

do tempo a sociedade como um todo 
descobriu que o cigarro traz inúmeros 
malefícios à saúde, sendo responsável 
por causar diversos tipos de câncer. 
Deve-se frisar que a indústria do 
tabaco há muito tempo está ciente 
de que seus produtos causam tantas 
doenças. Já em 1961 a empresa Ligget 
& Myers, fabricante de cigarros norte-
americana, encomendou uma pesquisa 
sobre os componentes do cigarro e 
ficou constatado em tal estudo que 

43. BRASIL, Ministério da Saúde. A Vigilância, o Controle e a Prevenção das doenças Crônicas não transmissíveis. Brasília, 2005. p.25/26.
44. Dados contidos no sítio eletrônico do INCA (www.inca.gov.br/vigescola), Acesso realizado no dia 20/02/2010.
45. Idem.

“ ”
Durante anos o cigarro foi associado 
ao sucesso, à jovialidade e à saúde.
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havia materiais biológicos na fumaça 
do cigarro que causavam câncer.46

Com a descoberta de tais malefícios 
iniciou-se um movimento antitabagista, 
s e n d o  c e r t o  q u e  vá r i o s  p a í s e s 
começaram a restringir a publicidade 
e propaganda de cigarros, o fumo em 
locais fechados, dentre outras medidas. 
No Brasil,  desde 1996 é proibido 
fumar em locais públicos fechados. Na 
Inglaterra, tal proibição começou em 
2007, assim como na França. Na Irlanda, 
tal vedação iniciou-se em 2004, na 
Itália, em 2005, no Irã, em 2006.

Certo é que, a partir da década de 
70, o movimento antitabagista ganhou 
uma repercussão nunca antes vista, 
principalmente nos EUA.47

Segundo Luís Roberto Barroso:
Nos últimos anos, firmou-se o 
conhecimento convencional de 
que o tabaco é, fora de dúvida, fator 
de risco para inúmeras doenças. 
Tal fato deu impulso a um amplo 
movimentos antitabagista, que 
ultrapassa fronteiras e se tornou 
tão ou mais poderoso que a 
indústria de cigarro, reunindo 
organizações internacionais, 
governos, entidades médicas e 
setores articulados da sociedade 
civil.48

O ápice do movimento mundial 
antitabagista talvez seja a Convenção-
Quadro para Controle do Tabaco (CQCT), 
já mencionada anteriormente. A CQCT é 
o primeiro tratado internacional sobre 
saúde pública, tendo sido aprovado 
pela Assembleia Mundial de Saúde 
em 21 de maio de 2003 e entrado em 
vigor em 2005. É um dos tratados mais 
amplamente adotados pela história da 
Organização das Nações Unidas, com 
168 (cento e sessenta e oito) países 
signatários.49

É justamente tal diploma interna-
cional que reforça o fundamento de 
toda a legislação brasileira relativa aos 

produtos derivados de tabaco e, por 
conseguinte, da atuação da ANVISA 
neste setor.

4.4. A legislação brasileira relativa 
ao tabaco e seus derivados

Em primeiro lugar, cumpre observar 
que a Constituição da República, em seu 
artigo 220, estabeleceu que a propaganda 
comercial de tabaco está sujeita a 
restrições legais, sendo certo que tais 
limitações deverão estabelecer meios 
legais de garantir à pessoa e à família 
meios de se defenderem da propaganda 
de produtos, práticas e serviços que 
possam ser nocivos à saúde.

Afirma, ainda, a Carta da República 
que a propaganda do tabaco, sempre 
que necessário, trará advertências sobre 
os malefícios decorrentes de seu uso. 
Desta forma, em 1996 foi promulgada 
a Lei Federal nº 9.294, que regulamenta 
o artigo 220 da Carta da República, 
acima mencionado, dispondo acerca 
das restrições ao uso e à propaganda de 
produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, 
medicamentos, terapias e defensivos 
agrícolas.

Especificamente em relação ao 
controle e consumo do tabaco, a Lei n° 
9.294/96 dispõe que:

Art. 1º O uso e a propaganda de 
produtos fumígenos, derivados 
ou não do tabaco, de bebidas 
alcoólicas, de medicamentos e 
terapias e de defensivos agrícolas 
estão sujeitos às restrições e 
condições estabelecidas por esta 
Lei, nos termos do § 4º do art. 
220 da Constituição Federal.
(...)
Art. 3º A propaganda comercial 
dos produtos referidos no artigo 
anterior só poderá ser efetuada 
através de pôsteres, painéis e 
cartazes, na parte interna dos 
locais de venda.

§1º A propaganda comercial dos 
produtos referidos neste artigo 
deverá ajustar-se aos seguintes 
princípios:
I  -  não sugerir o consumo 
exagerado ou irresponsável, nem 
a indução ao bem-estar ou saúde, 
ou fazer associação a celebrações 
cívicas ou religiosas;
II - não induzir as pessoas 
ao consumo, atribuindo aos 
produtos propriedades calmantes 
ou estimulantes, que reduzam a 
fadiga ou a tensão, ou qualquer 
efeito similar;
III - não associar ideias ou imagens 
de maior êxito na sexualidade das 
pessoas, insinuando o aumento 
de virilidade ou feminilidade de 
pessoas fumantes;
IV – não associar o uso do produto 
à prática de atividades esportivas, 
olímpicas ou não, nem sugerir ou 
induzir seu consumo em locais 
ou situações perigosas, abusivas 
ou ilegais; 
V - não empregar imperativos 
que induzam diretamente ao 
consumo;
VI – não incluir a participação de 
crianças ou adolescentes.
§2º A propaganda conterá, nos 
meios de comunicação e em 
função de suas características, 
a dve r t ê n c i a ,  s e m p re  q u e 
possível falada e escrita, sobre 
os malefícios do fumo, bebidas 
alcoól icas ,  medicamentos , 
terapias e defensivos agrícolas, 
segundo frases estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde, usadas 
sequencialmente, de forma 
simultânea ou rotativa.
§3º As embalagens e os maços de 
produtos fumígenos, com exceção 
dos destinados à exportação, e o 
material de propaganda referido 
no caput deste artigo conterão 

46. CARVALHO, Mario César. Op.cit. p.18.
47. Idem
48. Liberdade de expressão, direito à informação e banimento da publicidade de cigarro. In: BARROSO, Luís Roberto. temas de direito 
Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p.244/245.
49. Informação obtida no sítio eletrônico oficial da OMS (http://www.who.int/fctc/signatories_parties/en/index.html). Acesso realizado em 
20/06/2010.
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a advertência mencionada no § 
2º acompanhada de imagens ou 
figuras que ilustrem o sentido da 
mensagem.
§ 4 º .  N a s  e m b a l a g e n s ,  a s 
cláusulas de advertência a que 
se refere o §2º deste artigo serão 
sequencialmente usadas, de 
forma simultânea ou rotativa, 
nesta última hipótese devendo 
variar no máximo a cada cinco 
meses, inseridas, de forma legível 
e ostensivamente destacada, 
em uma das laterais dos maços, 
carteiras ou pacotes que sejam 
habitualmente comercializados 
diretamente ao consumidor.
§5º A advertência a que se refere 
o §2º deste artigo, escrita de 
forma legível e ostensiva, será 
sequencialmente usada de modo 
simultâneo ou rotativo, nesta 
última hipótese variando, no 

máximo, a cada cinco meses.
Em relação à ANVISA, dentre 

as diversas atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei nº 9.782/99, 
encontra-se o conjunto de ações de 
vigilância sanitária sobre os produtos 
fumígenos derivados do tabaco, 
respectivas indústrias e importações.

Tais ações abrangem desde a 
normatização técnica até a efetiva 
fiscalização e controle da produção e 
comercialização de tais produtos, seus 
insumos e sua publicidade. Eis o que 
dispõe o artigo 8º, §1º, X, da Lei nº 
9.782/99:

Art. 8º Incumbe à Agência, 
respeitada a legislação em 
vigor, regulamentar, controlar e 
fiscalizar os produtos e serviços 
que envolvam risco à saúde 
pública.
§ 1º Consideram-se bens e 
produtos submetidos ao controle 

e fiscalização sanitária pela 
Agência:
(...)
X - cigarros, cigarrilhas, charutos 
e  qualquer outro produto 
fumígeno, derivado ou não do 
tabaco;
Sobre tais produtos, dispõem ainda 

os incisos VII, IX e XVI do art.7º da mesma 
lei que compete à ANVISA conceder 
registros dos produtos (o que ocorre 
por meio dos cadastros dos produtos 
e respectivas marcas), cancelar tais 
autorizações e registros (cadastros) em 
caso de violação da legislação pertinente 
ou de risco iminente à saúde, dentre 
outras medidas.

O exercício de tais competências é 
justamente o ponto mais controvertido 
da atuação da ANVISA neste segmento, 
cumprindo analisar os fundamentos da 
ação regulatória de forma mais detida 
no capítulo a seguir.

5. A rEGuLAção norMAtIVA no SEtor dE tABACo E SEuS dErIVAdoS

5.1. resposta aos questionamentos 
opostos ao poder  normativo da AnVISA

As relativamente recentes inova-
ções trazidas pela introdução 
de agências reguladoras no 
sistema jurídico-administrativo 

brasileiro têm, não raro, causado algumas 
resistências, tanto do ponto de vista teó-
rico e, mais ainda, sob o prisma político, 
como atesta interessante artigo de Alfre-
do Ruy Barbosa:

Infelizmente, as reações de 
alguns membros do governo em 
face das agências reguladoras 
reve l a ra m  n i t i d a m e n t e  o 
resquício de uma cultura colonial 
ainda dominante no cenário 
político brasileiro. Para a grande 
maioria dos nossos políticos, é 
intolerável a convivência com 
um órgão regulador autônomo, 
cujos dirigentes não podem ser 
afastados ao simples movimento 
da sua caneta, e cujas decisões 

são irreversíveis no plano 
administrativo.50

Um dos óbices  levantados à 
atuação da ANVISA neste campo é 
uma eventual violação ao princípio da 
legalidade. Especificamente em relação 
à normatização prevista pelo artigo 220 
da Carta da República, há que se ter em 
mente que o texto constitucional não 
consubstancia qualquer reserva legal 
qualificada.

Em outras palavras, a Constituição 
se limitou a prever a possibilidade de 
restrições legais à propaganda comercial 
de tabaco – o que foi feito pela Lei nº 
9.294/96 – bem como determinou 
(não exigindo lei específica para tanto) 
a impressão de advertência sobre os 
malefícios do cigarro. O escopo da norma 
constitucional é justamente proteger a 
saúde da população e do consumidor.

Daí porque a normatização trazida 
pela ANVISA está em perfeita consonância 
com a ordem constitucional.

Com efeito, muito se fala atualmente 

sobre o poder normativo das agências 
reguladoras, em debates que parecem 
apresentar tal poder como grande 
novidade na seara administrativa. 
Todavia, no que se refere à vigilância 
sanitária, tal função normativa sempre 
existiu. A amplitude do poder de polícia 
sanitária já era bem demonstrada pelo 
clássico escólio de Hely Lopes Meirelles:

Em verdade, a polícia sanitária 
dispõe de um elastério muito 
amplo e necessário à adoção de 
normas e medidas específicas, 
requeridas por situações de 
perigo presente ou futuro que 
lesem ou ameacem lesar a saúde 
e a segurança dos indivíduos e 
da comunidade. Por essa razão, 
o Poder Público dispõe de largo 
discricionarismo na escolha e 
imposição das limitações de 
higiene e segurança, em defesa 
da população.51

O caráter inovador das disposições 
normativas é indiscutível. O regulamento 

50. Jornal o Globo. Edição de 05/05/2003. p.7.
51. direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1997. p.126.
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técnico necessariamente institui novos 
parâmetros de atuação particular e a 
autorização desta inovação é dada pela 
própria lei (não se trata de regulamen-
to autônomo, portanto, uma vez que 
discricionariedade e poder de polícia 
pressupõem lei), conforme prevê Marçal 
Justen Filho:

Não se pode adotar interpretação 
literal restritiva, como querem 
alguns, que invocam a expressão 
‘fiel execução’ como fundamento 
para a tese de que o regulamento 
poderia apenas traduzir a 
vontade já contida na lei. Não se 
interpreta a Constituição através 
de meras palavras. Ou seja, a 
norma do art.84, inc.IV, da CF/88 
não significa, de modo necessário, 
a exclusão da possibilidade de 
ampla competência normativa 
p a ra  c o m p l e m e n t a ç ã o  d a 
lei. A ‘fiel execução’ pode ser 
interpretada como aquela 
que assegura a realização da 
finalidade buscada pelo Direito, 
mesmo que isso não signifique 
a mera repetição dos termos 
da regulação administrativa. 
Assegurar a fiel execução da lei 
propicia, por isso, a adoção de 
determinações que, respeitando 
o espírito ou a finalidade da lei, 
configurem inovação à disciplina 
por ela adotada.
A atuação inovadora do Executivo, 
por via regulamentar, reflete 
uma necessidade relacionada à 
produção normativa. O Legislativo 
não dispõe de condições para 
formular todas as soluções. A 
lei é um esquema normativo 
que demanda complementação. 
O regulamento produzido pelo 
Executivo exerce essa função 
c o m p l e m e n t a r,  v i s a n d o  a 
assegurar a geração da melhor 
solução possível.
Ademais disso, o argumento da 
mera reiteração dos termos da 
lei conduz à inutilidade da regra 
constitucional. Excluindo-se a 

possibilidade de o regulamento 
c o n t e r  i n ova ç ã o  e m  fa c e 
de lei, o resultado seria sua 
inutilidade. Se todas as inovações 
à ordem jurídica devessem estar 
contidas no corpo da própria 
lei, então não haveria maior 
função para o regulamento. 
Logo, nem teria cabimento a 
Constituição referir-se à figura. 
Se o fez, alguma função deve ser 
a ela reconhecida, o que significa 
a possibilidade de disciplina 
complementar, inovadora em 
face das disposições legais.52

No caso da ANVISA, há o que Marçal 
Justen Filho chama de “delegação 
normativa secundária” ou “delegação 
imprópria”: 

Mas pode dar-se uma delegação 
normativa de cunho secundário. 
Reconhece-se ao Legislativo 
a faculdade de optar entre 
adotar uma disciplina exaustiva 
e completa ou de estabelecer 
regras básicas e essenciais. 
Nesse último caso, remete-se 
explícita ou implicitamente à 
regulamentação pelo Executivo. 
Trata-se, enfim, de uma escolha 
do legislador.
(...)
A lei poderá optar por disciplina 
completa e exaustiva, em que 
todos os  pressupostos  de 
incidência e todos os ângulos 
do comando normativo estão 
previamente determinados, de 
modo abstrato, através de lei. 
Quando assim se formaliza a 
disciplina legislativa, alude-se à 
configuração de uma competência 
vinculada do aplicador da lei.
Mas também se admite que a 
lei adote disciplina que deixa 
margem para maior autonomia 
do seu aplicador. Nesses casos, 
um ou mais dos pressupostos 
de incidência da norma ou 
uma ou mais determinações 
m a n d a m e n t a i s  n ã o  e s t ã o 
disciplinadas de modo exaustivo 

através de lei. Atribui-se ao 
aplicador a competência para 
identificar os pressupostos 
ou determinar os comandos 
normativos para o caso concreto. 
Nesse  caso ,  surge  para  o 
aplicador da lei uma competência 
discricionária.
(...)
A discricionariedade pode 
resultar da consideração de que a 
disciplina de uma relação jurídica 
ou de um setor da realidade social 
deve fazer-se segundo critérios 
técnico-científicos, variando as 
soluções inclusive em face do 
progresso futuro.
(...)
Nos casos de discricionariedade 
técnica, a lei não autoriza uma 
escolha de natureza política, 
a ser realizada pelo aplicador. 
O silêncio legislativo sobre a 
solução cabível resulta de outras 
razões. Em uma série de casos, 
o parlamento não dispõe de 
conhecimentos apropriados para 
lapidar a regulação normativa. 
A discussão parlamentar não é 
a sede adequada para disputas 
preponderantemente técnicas.
(...)
Daí, então, a norma legal estabelece 
parâmetros normativos gerais. 
A Administração disporá de 
autonomia para decidir, mas 
a escolha concreta deverá 
vincular-se a juízos técnico-
científicos. Será a ciência ou a 
técnica que fornecerá a solução 
a ser adotada.53

Trata-se exatamente do caso da 
ANVISA. A Lei nº 9.782/99 lhe atribui o 
poder normativo necessário para o de-
sempenho de suas funções de regulação 
técnica dos setores econômicos sujeitos 
à fiscalização sanitária. Há a fixação 
legal de normas e diretrizes gerais de 
atuação da Agência, cabendo a esta a 
normatização técnica específica, estando 
de acordo, portanto, com o princípio da 
legalidade.

52. o direito das Agências reguladoras Independentes. São Paulo: Dialética, 2002. p.510/511. 
53. Op.cit. p.513, 518 e 526.
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Aqui cabe abrir um parêntese: este 
princípio se decompõe entre primado 
da lei e reserva absoluta de lei. A reserva 
absoluta de lei pressupõe a exclusividade 
da lei formal para a disciplina de certas 
matérias, como é o caso do direito penal 
e da instituição de tributos (que também 
admitem normas secundárias, mas em 
um caráter mais restrito). Já o primado da 
lei, como a própria expressão demonstra, 
admite uma normatização secundária 
mais ampla, desde que obedecidos 
os contornos legais estabelecidos 
(é o caso em questão, bem como de 
toda e qualquer delegação normativa 
secundária). Percebe-se, pois, que o art. 
220, §4º da Constituição, portanto, não 
determinou uma reserva absoluta de lei, 
mas o primado da lei.54

Outro tema que é  objeto  de 
questionamento pelo setor regulado em 
relação à edição de norma pela ANVISA 
seria a falta de legitimação democrática 
para a edição de tais atos, porquanto 
nem sempre são realizadas prévias 
consultas ou audiências públicas.

Pois bem, os artigos 32 e 35 do 
Decreto nº 3.092, de 16 de abril de 1999, 
dispõem claramente que:

“Art. 32. O processo decisório 
de registros de novos produtos, 
bens e serviços, bem como seus 
procedimentos e de edição de 
normas poderão ser precedi-
dos de audiência pública, a 
critério da diretoria Colegiada, 
conforme as características e a 
relevância dos mesmos, sendo 
obrigatória, no caso de elabora-
ção de anteprojeto de lei a ser 
proposto pela Agência.”
“Art. 35. As minutas de atos 
n o r m a t ivo s  p o d e r ã o  s e r 
submetidas à consulta pública, 
formalizada por publicação no 
Diário Oficial da União, de as 
críticas e sugestões merecer 
exame e permanecer à disposição 
do público,  nos termos do 
regimento interno.”
(grifos não originais)

Com efeito, trata-se de uma faculdade 
atribuída à Diretoria Colegiada a decisão 
acerca da realização ou não de consultas 
públicas quando da edição de normas, só 
sendo obrigatória a participação popular 
quando se tratar de projeto de lei a ser 
proposto pela Agência.

Ora, toda e qualquer faculdade de 
índole administrativa se traduz num 
poder, que modernamente é entendido 
como um poder-dever, ou seja, trata-se 
de uma possibilidade jurídica de ação 
exercível não no interesse de seu titular, 
mas de terceiros sujeitos àquele poder.

Entretanto, o reconhecimento de 
tal noção não implica na supressão do 
caráter discricionário existente nos já 
mencionados arts. 32 e 35 do Decreto 
nº 3.092/99. 

A respeito do poder discricionário 
eventualmente outorgado à Administra-
ção Pública, é sempre atual o escólio de 

Hely Lopes Meirelles55:
Poder discricionário é o que o 
Direito concede à Administração, 
de modo explícito ou implícito, 
para a prática de atos administra-
tivos com liberdade na escolha de 
sua conveniência, oportunidade 
e conteúdo.
Desenvolvendo o tema, leia-se a ex-

posição de José Cretella Júnior56:
Discrição é a faculdade de decidir 
dentro de certos limites, poder 
concedido ao agente público de 
agir ou deixar de agir dentro do 
âmbito demarcado pela regra 
jurídica.
“A consideração da interferência 
maior ou menor da vontade 
da Administração sobre os 
atos administrativos é de vital 
importância, no campo do direito 
público.
(...)
A colocação da jurisprudência 
pátria é uniforme, coincidindo 
com a doutrina, no que diz 
respeito ao ato discricionário, 
orientando-se as decisões no 
sentido de que os motivos do 
ato discricionários escapam 
à revisão do Poder Judiciário, 
bem como é imune ao Judiciário 
a faculdade discricionária do 
chefe do Executivo ao julgar a 
conveniência e oportunidade da 
medida, em cada caso particular, 
só cabendo o controle judicial 
quando houver ilegalidade ou 
abuso de poder.
Portanto, o discurso que pretende 

impor a inafastável obrigação de realizar 
as pretendidas consultas públicas impli-
ca admitir-se que não haveria ato sujeito 
à discrição administrativa, sepultando 
conceito já consolidado na doutrina 
pátria, como se vê acima.

E não só isso. Os dois julgados 
transcritos abaixo deixam patente o 
reconhecimento da existência efetiva do 
ato discricionário no âmbito do Direito 
Administrativo do país:

54. JUSTEN FILHO, Marçal. Op.cit. p.514.
55. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, Malheiros, 1997, pag.102 
56. Direito Administrativo Brasileiro, Rio de Janeiro, Forense, 2002, págs.249/250.

“

”

Toda e qualquer 
faculdade 
de índole 
administrativa 
se traduz num 
poder, que 
modernamente é 
entendido como 
um poder-dever.
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...A concessão de isenção é ato 
discricionário, por meio do qual 
o Poder Executivo, fundado 
em juízo de conveniência e 
oportunidade, implementa suas 
políticas fiscais e econômicas e, 
portanto, a análise de seu mérito 
escapa ao controle do Poder 
Judiciário.57

“A prorrogação de concurso é ato 
discricionário da administração, 
a teor do inciso III do artigo 37 
da Carta de 1988.58”
A propósito do último extrato ju-

risprudencial transcrito acima, que 
considera expressa e inequivocamente 
a prorrogação de prazo de concurso ato 
discricionário, veja-se a redação do dis-
positivo constitucional mencionado:

Art.37. (omissis)
(...)
III – o prazo de validade do 
concurso público será de até dois 
anos, prorrogável uma vez, por 
igual período;
Ora, prorrogável é aquilo que pode 

ser prorrogado. Partindo-se de tal con-
ceito, verifica-se que a própria Constitui-
ção, no entendimento de seu intérprete 
qualificado, o STF, reconhece que os atos, 
cuja prática é uma possibilidade para a 
Administração, são discricionários e, 
portanto, sujeitos ao já conhecido juízo 
de oportunidade e conveniência. 

E que não se diga que a interpretação 
gramatical seria uma forma rasteira de 
hermenêutica, já que tal elemento, embo-
ra não seja o único, é o ponto de partida 
e a baliza para qualquer atividade de 
aplicação normativa, como bem ressalta a 
moderna doutrina de Humberto Ávila59:

Daí se dizer que interpretar é 
construir a partir de algo, por 
isso significa reconstruir: a uma, 
porque utiliza como ponto de 
partida os textos normativos, que 
oferecem limites à construção 
de sentidos; a duas, porque 

manipula a linguagem, à qual 
são incorporados núcleos de 
sentidos, que são, por assim 
dizer, constituídos pelo uso, 
e  preexistem ao processo 
interpretativo individual.
A conclusão trivial  é a de 
que o Poder Judiciário e a 
Ciência do Direito constroem 
significados, mas enfrentam 
limites cuja desconsideração 
cria um descompasso entre a 
previsão constitucional e o direito 
constitucional concretizado.
Destarte, igualar a expressão “pode” à 

expressão “deve” é forçar o texto norma-
tivo além de seu alcance, incorrendo em 
violação do mesmo.

Aplicando tais assertivas à hipótese 
especificamente sob análise, tamanha 
abertura à participação popular em maté-
ria de índole técnica e atinente à proteção 
do direito à saúde pública só poderia ser 
feita segundo a efetiva discricionarieda-
de da Administração, segundo Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto:

É necessário todavia, no caso 
brasileiro, atentar-se para duas 
premissas que decorrem do 
sistema de separação de Poderes 
adotado em nossa Constituição 
de 1988. A primeira premissa 
é a afirmação da competência 
privativa do Poder Executivo para 
tomar decisões administrativas 
(art .84, II); a segunda, é a 
afirmação de que as exceções 
a essa privatividade devem 
ser explícitas e interpretadas 
restritivamente.60

Por conseguinte, a realização de con-
sultas e audiências públicas se constitui 
em abrandamento da índole privativa 
da atuação da ANVISA, a ser empregado 
segundo seu juízo exclusivo de conveni-
ência e oportunidade.

O Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região (TRF2) confirmou o entendimen-

to esposado pela doutrina em recente 
decisão, valendo-se extrair, das razões 
de decidir, o trecho abaixo:

Sem embargos, do fato de se 
outorgar um poder discricionário 
à Administração não se há de 
extrair que os atos praticados 
no  exerc íc io  desse  poder 
sejam infensos à aferição das 
indispensáveis razoabilidade 
e proporcionalidade, ainda 
mais na hipótese dos autos, em 
que tal controle ganha clareza 
por força dos parâmetros de 
sindicabilidade estabelecidos no 
art. 105 da Portaria 593/2000, 
no  art .  32  do Decreto  nº 
3.029/99 – expresso no sentido 
de que a ANVISA poderá realizar 
audiências públicas a critério 
da Diretoria e conforme as 
características e a relevância 
da norma a ser editada – e no 
art. 33 do referido diploma, que 
cuida dos objetivos da audiência 
pública (extensíveis logicamente 
à consulta pública).
Em sendo assim, ao decidir sobre 
a realização ou a dispensa dos 
procedimentos de audiência 
e consulta públicas, a ANVISA 
levará em conta a natureza da 
norma a ser editada, a extensão 
dos seus efeitos e a afetação 
dos interesses sociais com ela 
relacionados, além de atentar 
para os objetivos de que trata o 
art. 33.
Se a futura norma, por exemplo, 
regulamentar assuntos referentes 
a situações específicas,  de 
extensão diminuta, que não 
afetem o interesse social tutelado 
ou que não tenham a inspirá-
los os objetivos elencados no 
art. 33, afigurar-se-á  razoável 
a dispensa. Tratando-se, pelo 
contrário, de diploma que regule 

57. Acórdão proferido pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário nº 344331/PR. Relatora Min.
Ellen Gracie. Publicado no DJ de 14/03/2003, pag.40.
58. Acórdão proferido pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal no âmbito do julgamento do Recurso em Mandado de Segurança nº 23788/DF. Relator 
Min.Maurício Corrêa. Publicado no DJ de 16/11/2001, pag.23.
59.  Teoria dos Princípios, São Paulo, Malheiros, 2003, pag.25 – glosas aditadas
60.  Direito de Participação Política, Rio de Janeiro, Renovar, 1992, págs.123/124 – grifos no original
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situações gerais e não encontre 
relativo consenso na sociedade, 
revelando-se imprescindível 
efetivar os objetivos do art. 33, 
mostrar-se-á, em princípio, 
necessária a prévia audiência e 
a consulta públicas.61

Afastados os óbices acima apon-
tados, a ANVISA, diante de todos os 
malefícios cientificamente comprovados 
a respeito do tabaco, atua nesta área bus-
cando, sobretudo, o estabelecimento de 
mecanismos que assegurem medidas sa-
nitárias efetivas tanto na fiscalização do 
que se produz e se consome atualmente 
no mercado, através da avaliação dos 
níveis tóxicos dos componentes, como 
no controle da expansão do tabagismo, 
através de realizações de campanhas 
e de estudos de limites tóxicos, entre 
outras inúmeras atividades, todas de-
correntes do poder de polícia sanitária 
da Agência.

5.2. Principais atos normativos 
produzidos pela AnVISA: análise de 

seus fundamentos e objetivos.

Os mecanismos mencionados na 
seção anterior foram implantados 
através de Resoluções da Diretoria 
Colegiada (RDC’s) da Agência, que 
tratam, basicamente, dos assuntos 
tratados a seguir.

5.2.1.  Cadastro de produtos e 
empresas tabaqueiras (rdC nº 90, 
de 27/12/2007)

Através do registro dos produtos, 
a ANVISA busca ter informações 
referentes à composição do produto, tais 
como os tabacos utilizados, os aditivos 
utilizados, especificação de filtros, os 
compostos presentes nas correntes 
primária e secundária (existentes 
quando da queima do tabaco), dados 
de produção e venda por estado, 
quantidades exportadas e para quais 
países, quantidades importadas e as 
respectivas proveniências, bem como a 

quantidade mensal produzida.
No que se refere à composição 

do produto, aditivos e compostos, 
as empresas devem fornecer laudos 
laboratoriais, sendo certo que as análises 
utilizadas para quantificação dos 
compostos devem seguir as metodologias 
aceitas internacionalmente ou aquelas 
adotadas por força de acordo ou convênio 
internacional ratificado e internalizado 
pelo Brasil.

É verificado, por meio de tal cadastro, 
a que tipo de produtos a população está 
exposta. Com os laudos de análise 
laboratoriais necessariamente fornecidos 
pelas empresas, verifica-se a composição 
do produto, presença de contaminantes 
e outros compostos existentes. Essas 
informações são fundamentais para se 
conhecer quais os verdadeiros riscos 
específicos de cada produto a que se 
expõe o consumidor.

Além disso, essas informações 
são fundamentais para estabelecer 
uma política efetiva de redução de 
componentes carcinogênicos e outros 
componentes ou resíduos com riscos à 
saúde, a médio e longo prazos.

Importante ressaltar que só é 
permitida a comercialização no país dos 
produtos que estiverem efetivamente 
cadastrados junto à ANVISA.

5.2.2. Fixação de teores máximos de 
elementos nocivos na composição dos 
produtos derivados do tabaco (rdC nº 
46, de 28/03/2001).

Através desta Resolução foram fixa-
dos teores máximos de nicotina, alcatrão 
e monóxido de carbono presentes na 
corrente primária do tabaco dos cigarros 
comercializados no Brasil.

Também devido a esta Resolução 
foi proibida a utilização de palavras e 
expressões que levassem o consumidor a 
crer que estaria consumindo um produto 
“menos nocivo”, tais como: “soft”, “light”, 
“leve”, “suave”, “baixos teores”, “teores 
moderados”.

As medidas se justificam tendo em 

61. Acórdão proferido pela 6ª Turma Especializada do TRF2. no âmbito do julgamento da Apelação Cível n; 2004.51.01.004975-0. Relator desembargador 
Frederico Gueiros. Publicado no E-DJF em 15/06/2010.
62. ROSEMBERG, José.  nicotina – droga universal.  p. 24. Disponível em http://www1.inca.gov.br/tabagismo/publicacoes/nicotina.pdf. Acesso em 
22/06/2010.

vista que não existem teores seguros de 
tais substâncias ou que façam “menos 
mal” à saúde:

Nos usuários de cigarros de altos, 
médios e baixos teores, com e sem 
filtro, não se detectam diferenças 
das concentrações de nicotina, 
cotinina e carboxihemoglobina 
e de outros marcadores como 
t iocianato e  monóxido de 
carbono.
(...)
Os dados relatados confirmam 
a asserção de que os teores dos 
cigarros dependem de como se 
fuma e, portanto, os cigarros de 
baixos teores são também de 
alto poder morbígeno, inclusive 
cancerígeno62.
A Convenção-Quadro para Controle 

do Tabaco também possui dispositivo 
no sentido de proibir denominações que 
levem ao consumidor à falsa ideia de que 
existiriam cigarros menos nocivos:

Artigo 11
Embalagem e etiquetagem de 
produtos de tabaco
1. Cada Parte, em um período de 
três anos a partir da entrada em 
vigor da Convenção para essa 
Parte, adotará e implementará, 
de acordo com sua legislação 
nacional, medidas efetivas para 
garantir que:
(a) a embalagem e a etiquetagem 
dos produtos de tabaco não 
promovam produto de tabaco de 
qualquer forma que seja falsa, 
equivocada ou enganosa, ou 
que possa induzir ao erro, com 
respeito a suas características, 
efeitos para a saúde, riscos ou 
emissões, incluindo termos 
ou expressões ,  e lementos 
descritivos, marcas de fábrica ou 
de comércio, sinais figurativos 
ou de outra classe que tenham 
o efeito, direto ou indireto, 
de criar a falsa impressão de 
que um determinado produto 
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de tabaco é menos nocivo que 
outros. São exemplos dessa 
promoção falsa, equívoca ou 
enganosa, ou que possa induzir 
a erro, expressões como “low 
tar” (baixo teor de alcatrão), 
“light”, “ultra light” ou “mild” 
(suave);

5.2.3. Proibição de apresentação 
comercial de alimentos invocativa 
de produtos fumígenos (rdC nº 304, 
7/11/2002).

Através desta Resolução ficou proi-
bida, em todo território nacional, a 
produção, importação, comercialização, 
propaganda e distribuição de alimentos 
com forma de apresentação semelhante 
a cigarro, charuto, cigarrilha, ou qual-

quer outro produto fumígeno, derivado 
do tabaco ou não, bem como o uso de 
embalagens de alimentos que simulem 
ou imitem as embalagens dos referidos 
produtos.

A medida é plenamente justificada. 
Nos próprios consideranda da men-
cionada Resolução é informado que o 
consumo de alimentos com apresenta-
ção semelhante a cigarros, charutos ou 
cigarrilhas pode promover o consumo 
do fumo entre os adolescentes, sendo 
certo que as crianças que consomem do-
ces com formato de cigarros, charutos 
ou cigarrilhas, possuem quatro vezes 
mais chances de experimentar produtos 
derivados do tabaco do que aquelas que 
nunca consumiram.
5.2.4. Proibição de comercialização e 

propaganda eletrônica de produtos 
derivados do tabaco (rdC nº 15, de 
17/01/2003).

Primeiramente, esta Resolução 
cuidou de definir o que venha a ser 
parte interna do local de venda, 
dispondo que é a área fisicamente 
delimitada localizada no interior do 
estabelecimento comercial e destinada 
à venda de produtos derivados do 
tabaco e seus acessórios.

Desta forma, considerando-se que 
a propaganda dos produtos derivados 
do tabaco só pode ser realizada nos 
locais internos dos pontos de venda, 
conforme prevê o artigo 3º da Lei Fe-
deral nº 9.294/96, o artigo segundo 
desta Resolução resta por concluir pela 
vedação da oferta e venda de quaisquer 

“ ”
Para qualquer produto de consumo, as embalagens são 
ferramentas fundamentais para atrair o consumidor e 
fazê-lo comprar o produto.
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destes produtos por internet em todo o 
território nacional. 

O objetivo de tais medidas é justa-
mente reduzir o acesso de crianças e 
adolescentes a tais produtos, porquanto 
a internet, sendo uma rede mundial de 
computadores que possibilita inter-
câmbio de informações ágil e ilimitado, 
largamente utilizado pelos jovens para 
aquisição de bens e serviços, bem como 
pesquisa e busca de informações,63 seria 
um poderoso instrumento para contor-
nar as outras limitações publicitárias 
estabelecidas pela legislação.

5.2.5. Inserção compulsória de 
advertência nas embalagens de 
produtos derivados do tabaco (rdC 
nº 54, 06/08/2008).

As advertências sanitárias acerca 
dos malefícios do tabaco existem, 
no Brasil, desde  1988, quando foi 
editada a Portaria n° 490 do Ministério 
da Saúde que impunha a obrigação 
de ser inserida, nas embalagens de 
produtos derivados do tabaco, a frase: 
“O Ministério da Saúde adverte: Fumar 
é prejudicial à saúde.”

Apenas em 2001, através da edição 
da RDC n° 104, é que passou a ser 
obrigatória a inserção de imagens, de 
modo a estampar nas embalagens de 
cigarros os reais riscos inerentes ao 
seu consumo, eis que a obrigatoriedade 
relativa às frases de advertências nas 
embalagens já existia desde 1995, 
introduzidas através da Portaria 
Interministerial nº 477.

Cabe frisar que, para qualquer 
produto de consumo, as embalagens 
são ferramentas fundamentais para 
atrair o consumidor e fazê-lo comprar 
o produto64.

Em relação ao tabaco, não se 
pode olvidar que, diferente do que 
ocorre com outros produtos em que 
a embalagem é descartada depois 

de aberta, a embalagem do cigarro 
permanece com o fumante até que 
seja consumido o último cigarro. É 
justamente por esta razão que as 
empresas fabricantes de cigarros 
compreendem que as embalagens 
são fundamentais para incentivar o 
consumo do cigarro65:

A construção da marca do 
cigarro está no maço – o “crachá” 
que as pessoas mostram... Fora 
das embalagens os cigarros são 
virtualmente indistinguíveis… 
Cores e desenhos devem ser 
levadas para o próprio cigarro 
– uma extensão visível  da 
personalidade da marca (e do 
consumidor)...66

As imagens presentes nas 
e m b a l a g e n s  e  m a t e r i a l 
publ ic i tário  dos  produtos 
derivados do tabaco foram 
modificadas ao longo dos anos 
de forma que não perdessem 
seu impacto e continuassem a 
atingir seu objetivo principal 
que é alertar a população acerca 
dos malefícios do tabagismo.
Ocorre, entretanto, que o setor 
regulado discute a legalidade/
constitucionalidade das imagens 
introduzidas em 2008 através 
da RDC/Anvisa n° 54, alegando 
que tais imagens não retratam 
os riscos associados ao fumo 
e teriam o propósito único de 
causar profunda ojeriza, horror, 
asco e desinformação e que por 
isso não teriam um conteúdo 
informativo. 
Ora, deve-se considerar que as 

imagens não foram formuladas para 
constar em um manual de práticas 
médicas, mas sim em embalagens 
de produtos de tabaco, que, por se 
apresentarem cada vez mais modernas e 
atraentes ao consumidor, necessitam de 

imagens de impacto e bem elaboradas, 
que façam um contraponto ao inegável 
apelo  publ ic i tár io  da  indústr ia 
tabagista.

Ademais, ao dirigir-se a pessoas 
com pouca ou nenhuma instrução (não 
se pode olvidar que o Brasil possui 
uma população de mais de dezessete 
milhões de analfabetos67) , é importante 
que a mensagem que se busca veicular 
através de tais imagens seja fácil e 
rapidamente assimilada mesmo por 
estas pessoas menos privilegiadas. 
Para atingir tal público, é necessária a 
utilização de uma linguagem clara, que 
faça associações diretas e inteligentes.

Outro óbice apresentado pelo setor 
regulado é que as imagens violariam o 
dever de proporcionalidade imposto à 
Administração Pública.

A posição do setor regulado não se 
sustenta.

Com efeito, os dados fornecidos ao 
longo do presente trabalho demonstram, 
de forma inconteste, que o tabagismo é 
causa de milhões de mortes por todo 
mundo decorrentes de diversas doenças. 
Por outro lado, pesquisas demonstram 
que a inserção de advertências nas 
embalagens e material publicitário 
de produtos derivados do tabaco é 
uma importante ferramenta para a 
diminuição do consumo dos referidos 
produtos.

Segundo pesquisa realizada com 
cinquenta e quatro mil adultos e 
divulgada recentemente pelo Ministério 
da Saúde, houve a diminuição dos 
tabagistas no país de 16,2% (dezesseis 
inteiros e dois décimos por cento) para 
15,5% (quinze e meio por cento), no 
período de 2006 a 2009. Tal diminuição 
é significativa, principalmente porque 
em 1989 o percentual de tabagistas 
no Brasil era de 33% (trinta e três 
por cento). A redução de fumantes é 
atribuída ao trabalho de conscientização 

63. Consideranda da Resolução RDC/Anvisa n° 15/2003.
64. A revolução das Embalagens, in: revista Exame. Edição de 27 de abril de 2005.
65. Instituto Nacional do Câncer. Brasil: advertências sanitárias nos produtos de tabaco 2009. Rio de Janeiro: INCA, 2008. p. 8
66.  Philip Morris Cigarrete Marketing – A new Perspective (1989 - Bates number: 2501057693/7719) Dados obtidos junto ao sítio eletrônico 
Tobacco industry documents (http://tobaccodocuments.org/pm/2501057693-7719.html). Acesso realizado em 02/03/2010. Tradução livre.
67. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística disponíveis em http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/popul/default.asp?t=4&z=t&o=23&u1=1
&u2=1&u3=1&u4=1&u5=1&u6=1. Acesso em 22/06/2010.
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Finda a exposição, impõe-se a 
apresentação de conclusões 
objetivas a respeito do tema, a 
seguir sumarizadas:

1. A competência regulatória da 
ANVISA tem fundamento legal expresso 
na Lei 9.782/99.

2. A missão institucional da ANVISA 
é caudatária de um longo processo de 
consolidação de um sistema de vigilância 
sanitária no país, enquadrando-se 
como um dos braços de atuação do 
Sistema Único de Saúde previsto na Carta 
Republicana de 1988.

3. A saúde pública é um direito re-
conhecido como de índole fundamental 
pelo intérprete qualificado da Constitui-
ção da República, o Supremo Tribunal 
Federal, que atribui ao Estado brasileiro 
deveres positivos para sua promoção.

4. Ainda que se entenda restringível 
a fundamentalização do direito à saúde, 
a atuação da ANVISA se identifica com 
dois dos quatro elementos mínimos de 
tal direito, a saber: a medicina preventiva 
e a prevenção epidemiológica.

5. A atuação da ANVISA, especifi-
camente na regulação do mercado de 
derivados do tabaco, espelha exercício 
de competência federal, não podendo 
restringir-se o caráter geral de sua 
normatização em favor de singularida-
des regionais, insustentáveis diante da 
necessária uniformização científica das 
ações de saúde pública.

6. Os inúmeros estudos promovidos 
nacional e internacionalmente atestam, 
para além de qualquer dúvida, o caráter 
epidêmico dos malefícios oriundos do 
tabagismo.

7. Anteriores tentativas frustradas de 
criminalização de drogas cujo consumo 
é socialmente tolerado – ou no caso 

do fumo, difundido – apontam para a 
necessidade de redução da demanda 
por meio de processo de conscientização 
social.

8. As restrições à comercialização 
e publicidade dos produtos derivados 
do tabaco têm expressa previsão legal e 
constitucional.

9. O poder normativo da ANVISA não 
se constitui em novidade na doutrina 
jurídico-administrativa brasileira, mas é 
apenas evolução do tradicional poder de 
polícia sanitária, já há muito reconhecido 
pelo Direito Administrativo.

10. A abertura da atuação da ANVISA 
a consultas e audiências públicas no 
âmbito da regulação do mercado 
de produtos derivados do tabaco se 
constitui em atividade discricionária, 
cuja efetivação nem sempre se mostra 
conveniente ou eficiente, diante do 
conteúdo excessivamente técnico do 
tema.

11. A atuação normativa da ANVISA 
no mercado de produtos derivados 
do tabaco se consubstancia em cinco 
principais vertentes: (i) cadastro de 
produtos e empresas tabaqueiras; (ii) 
fixação de teores máximos de elementos 
nocivos na composição dos produtos 
derivados do tabaco; (iii) proibição de 
apresentação comercial de alimentos 
invocativa de produtos fumígenos; 
(iv) proibição de comercialização e 
propaganda eletrônica de produtos 
derivados do tabaco; e (v) inserção 
compulsória de advertência nas 
embalagens e material publicitário de 
produtos derivados do tabaco.

12. A exigência de cadastro visa 
a compelir as empresas reguladas 
a submeter seus produtos à análise 
laboratorial que assegure a conformidade 

a requisitos mínimos de contenção do 
caráter tóxico inerente a tais bens de 
consumo.

13. A fixação de teores máximos é 
outra forma de contenção de elementos 
nocivos na composição de produtos 
derivados do tabaco e segue diretrizes 
estabelecidas pela Convenção Quadro 
para Controle do Tabaco, ratificada pelo 
país.

14. A proibição de apresentação 
comercial de alimentos invocativa 
de produtos fumígenos, assim como 
de comercialização e propaganda 
eletrônica de tais bens de consumo, 
visa precipuamente a resguardar 
a integridade de jovens, crianças e 
adolescentes, público preferencial das 
campanhas publicitárias das empresas 
tabaqueiras.

15. A inserção compulsória de 
advertência nas embalagens e material 
publicitário dos produtos derivados do 
tabaco representa ferramenta importante 
e reconhecidamente eficiente na redução 
do tabagismo, justificando-se não só pela 
expressa previsão constitucional, mas 
pela gravidade dos malefícios associados 
ao consumo de produtos derivados do 
tabaco.

16. A expressividade das novas 
imagens associadas às advertências 
acima mencionadas são absolutamente 
proporcionais às modernas técnicas de 
marketing associadas à comercialização 
e publicidade dos produtos derivados 
do tabaco, assim como se constituem 
em meio indispensável para o efetivo 
alcance da política pública de saúde 
aos segmentos mais desfavorecidos da 
população, notoriamente afligidos por 
altos índices de analfabetismo absoluto 
ou mesmo funcional.

6. ConCLuSão.

68. Dados obtidos no sítio eletrônico oficial do Ministério da Saúde. http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/default.
cfm?pg=dspDetalheNoticia&id_area=124&CO_NOTICIA=11463. Acesso em 22/06/2010.

liderado pelo Ministério da Saúde, aliado 
a medidas restritivas como a proibição 
da publicidade de tabaco e inclusão de 
advertências sobre os malefícios do 

fumo nas carteiras de cigarro68.
Assim sendo, as imagens veiculadas 

são plenamente adequadas,  uma 
vez que possuem uma inequívoca 

capacidade de produzir o resultado 
pretendido (informar e diminuir o 
número de fumantes através da redução 
da aceitação social do tabagismo).
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Política Externa,
esta desconhecida

Humberto Braga
Conselheiro aposentado do TCE/RJ
Professor aposentado da UERJ

Afinalidade suprema do Estado 
consiste em aumentar o seu 
poder, defendê-lo, preservá-lo 
e impedir-lhe a decadência. 

Para sua consecução, são estabelecidos 
os respectivos objetivos nacionais. 
Estes, quando limitados, devem ser 
selecionados pelo governante dentre 
os que estão ao alcance no momento. 
Formam a sua estratégia.

O grande estadista traçará objetivos 
nacionais limitados, sempre atento 
à correlação internacional de forças. 
Uma vez definidos os objetivos, cumpre 
eleger os meios dentre os existentes e 
disponíveis. São as táticas.

E o critério para a escolha dos 
métodos é o da eficácia.

Sendo as relações exteriores a 
expressão de um poder nacional, é 
óbvio que uma política exterior de vasta 

escala torna-se um apanágio de nações 
poderosas1. 

Os objetivos da política externa, 
de modo geral, pretendiam difundir 
ou conquistar novas colônias, garantir 
a segurança nacional por meio de 
desenvolvimento armamentista , 
fomentar o comércio, incentivar as trocas 
econômicas e culturais, e – objetivo 
de suma importância – promover a 
expansão territorial2. Isto implicava 
guerra.

Ao longo da História, para atingir 
seus objetivos, os estados precisaram 
fazer a guerra, que sempre foi glorificada 
como um dos métodos mais eficientes 
da política externa. O importante era 
decidir quando, onde e como fazê-la. 
Pois, como disse o grande estrategista 
prussiano Clausewitz (1780-1831) “a 
guerra é a continuação da política por 

Ao abordar o tema Política Externa, 
o conselheiro e professor Humberto 
Braga proporciona ao leitor uma 
magnífica aula de História.

1. A situação de alguns países muito pobres e conflagrados apenas lhes permite uma política externa com países vizinhos ou as grandes potências.
2. No século XX, a política de expansão territorial foi claramente praticada pela União Soviética, por Mussolini, por HITLER – com a política Lebenswelt 
(espaço Vital) – como também pelos japoneses (ao invadirem a China em 1931), para citar apenas alguns. Os objetivos de Hitler – à semelhança dos de 
Napoleão – eram ilimitados.
3. Desde a Antiguidade, os soberanos costumavam enviar comitivas para parlamentar com outros soberanos. Todavia, a complexidade da atividade 
diplomática foi se formando no século XVI, com as ações dos embaixadores venezianos. Nos séculos XVIII e XIX, a atividade diplomática atingiu sua feição 
mais elaborada, especialmente com o francês Talleyrand (1754-1838) e o austríaco Metternich (1775-1859).

outros meios”.
Mas a  guerra produz muitas 

vezes resultados incertos: pode ser 
muito custosa em termos de riqueza, 
dinheiro e de vidas humanas. Como 
alternativa, costumeiramente, propõe-se 
a diplomacia.

A diplomacia vem com um conjunto 
de medidas em busca de entendimento, 
de acordos, de alianças, do estreitamento 
de relações úteis, que podem servir 
tanto para a defesa, como para trocas 
comerciais ou culturais. A diplomacia 
constitui um elemento de acomodação, 
de compromisso, de economia de 
recursos. Promove alianças ou contra- 
-alianças, quando forem necessárias 
para fortalecer o Estado e neutralizar 
alianças de países concorrentes. Como 
um grande, delicado e perigoso jogo de 
xadrez3. 
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No século XX, ao invés da glorificação 
da guerra, como no passado, proclamou-
se a criminalização das guerras4. O 
que, todavia, não impediu que elas 
ocorressem, como o provam as guerras 
da Coreia, do Vietnã, da Iugoslávia, e os 
inúmeros conflitos bélicos na África, no 
Afeganistão e no Oriente Médio.

Alguns governos procuram fazer 
acordos para defesa mútua, dependendo 
da conveniência do momento. Em 
1904, a Inglaterra monárquica se 
aliou à França republicana – antiga 
rival – firmando a Entente Cordiale. Em 
seguida, ambos os países se uniram à 
Rússia czarista – então o mais despótico 
governo da Europa. Na França, a opinião 
pública era francamente favorável aos 
poloneses, que se encontravam sob o 
jugo russo. A despeito disso, firmou-se 
a Tríplice Aliança (Inglaterra-França-
Rússia) com o objetivo de conter a 
expansão da Alemanha Imperial. A 
política de alianças nem sempre evita 
as guerras, pois há também alianças 
guerreiras.  

A Inglaterra – que durante a Idade 
Média procurava tenazmente conquistar 
territórios em solo europeu –, depois 
da Guerra dos 100 anos, orientou sua 
política externa no sentido da expansão 
colonial ultramarina. Na Europa, tratou 
de formar e fortalecer alianças ofensivas 
e defensivas com o objetivo de evitar a 
hegemonia política de qualquer grande 
estado no continente. Procurava garantir 
a segurança da sua ilha. Para isso, ora dava 
suporte a um, ora a outro estado, sempre 
de acordo com suas conveniências. Lorde 
Palmerston (1784-1865), ministro dos 
Negócios Estrangeiros (em 1830-1842 
e 1846-1851), formulou claramente a 
tradicional política externa britânica: “a 
Inglaterra não tem inimigos permanentes 
nem aliados permanentes; tem interesses 
permanentes5”. 

A esse tipo de política deu-se o nome 
de Realpolitik – palavra alemã que, 
embora cunhada no século XIX, designa 
de fato uma prática milenar.

No século XIX, o maior exemplo foi 
dado por Otto von Bismark – grande 
chanceler prussiano de 1862 a 1870. Por 
meio da Realpolitik, foi paulatinamente 
unificando os estados germânicos, com 
sucessivas guerras de objetivos limitados. 

Primeiro, aliou-se à Áustria contra a 
Dinamarca (para anexar os ducados 
de Schleswig e Holstein). Voltou-se, em 
seguida, contra a ex-aliada Áustria, a fim 
de neutralizar sua influência no mundo 
germânico. Venceu-a em Sadowa6. 
Depois, virou-se contra a França. Ao 
derrotar Napoleão III, logrou seu objetivo 
principal: a formação do Império Alemão 
sob o comando da Prússia7.

4. Pela primeira vez na História, os governantes vencidos – que, no passado, eram poupados e até tratados com certa cortesia pelos vencedores – passaram 
a ser julgados como criminosos de guerra. Para os povos, as guerras sempre trouxeram sofrimento e barbárie; no entanto, inúmeros heróis nacionais 
foram guerreiros: Ciro, Alexandre, Jullio César, Carlos Magno, Luiz XIV, Napoleão, Bolívar...
5. Os estadistas ingleses cultivaram a democracia em sua terra com total indiferença ao regime político de outros países. O grande Churchill foi um 
admirador entusiasta de Mussolini e de seu governo. E só denunciou a Alemanha nazista quando nela viu uma ameaça militar, e não o horror de sua 
ditadura. Foi, sobretudo, um defensor do império britânico.
6. Mas não tentou conquistar qualquer parcela de território austro-húngaro.
7. Eis um clássico exemplo de planejamento e execução de objetivos nacionais limitados. Bismark não almejou conquistar a Áustria-Hungria, nem a Rússia, 
ou a Europa – como anteriormente tentara Napoleão I. Apossou-se, é verdade, da Alsácia e da Lorena, mas o fez para satisfazer seus militares. Obteve 
êxito completo com pleno atingimento dos objetivos nacionais prussianos, conforme planejado e bem implementado.

“
”

A política externa se faz, muitas 
vezes, contra a opinião da maioria 
da população.
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Eis ainda dois exemplos típicos da 
Realpolitik:

 1) a aliança do rei católico Francisco 
I da França (1515-1547) com o sultão 
turco otomano, muçulmano, Solimão II, 
o Magnífico (1494-1566), para conter o 
poder do imperador Carlos V, católico, 
da casa da Áustria, rei da Espanha e 
imperador do Sacro Império Romano 
Germânico.

2) a ação do cardeal Richelieu 
(1585-1642), principal arquiteto do 
absolutismo real da católica França. 
Richelieu combateu internamente o 
partido protestante francês, obtendo sua 
rendição em La Rochelle e Montauban, 
mas concedendo-lhe o perdão em Alès 
(1629). Porém, para evitar que a casa 
dos Habsburgo – ferrenha defensora 
do catolicismo, nas Guerras Religiosas 
europeias – organizasse um grande 
Império nas fronteiras da França, não 
hesitou em aliar-se à Suécia (protestante) 
e a vários príncipes alemães (também 
protestantes). É considerado um grande 
estadista.

São casos típicos da Realpolitk: uma 
política realista, para obter e assegurar 
êxitos políticos, mediante meios eficazes, 
com pouca consideração a restrições 
éticas, ideológicas ou sentimentais.

Sobre a pouca relevância das razões 
sentimentais na política externa, 
lembramos que, na Primeira Guerra 
Mundial, o kaiser da Alemanha era 
primo por afinidade do czar Nicolau II 
da Rússia (tratando-se respectivamente 
pelos apelidos de Wilie e Nick). E 
Guilherme II – o Wilie –, por sua vez, era 
primo-irmão do rei da Inglaterra, Jorge 
V, ambos netos da rainha Vitória.

A política externa se faz, muitas 
vezes, contra a opinião da maioria 
da população. Foi o caso do primeiro 
ministro inglês Disraeli (1804-1881) 
que, quando os búlgaros eram alvo 
de perseguição pelos turcos, aliou-
se à Turquia, desprezando a opinião 
pública inglesa. Visava a impedir que os 
russos, naquele momento inimigos do 
Império Otomano, dominassem – com 
o enfraquecimento turco – os estreitos 
entre o mar Negro e o Mediterrâneo. Isso 
era contrário aos interesses marítimos 

da Inglaterra. Outro exemplo mais 
recente: o envio das tropas britânicas 
por Tony Blair – então Primeiro 
Ministro da democrática Inglaterra – 
para a Guerra do Iraque, em apoio ao 
presidente americano Bush, mesmo com 
a condenação da imprensa e da opinião 
pública inglesa e europeia.

Nem se diga que a Realpolitk é 
própria apenas de monarquias antigas, 
de ferozes ditaduras ou de países 
autocráticos. Os Estados Unidos, uma 
democracia bastante reconhecida e 
tradicional, em nome de um suposto 
“destino manifesto”, abocanharam quase 
metade do território mexicano. Também 
expulsaram os espanhóis de Cuba, e, 
por meio da Emenda Platt - assinada 
pelo Senado americano em 1901 -, 
estabeleceram o domínio político e 
econômico naquela ilha. A propósito, a 
doutrina Monroe, formulada em 1823, 
com o lema “América para os americanos” 
pregava que se repeliria toda intervenção 
europeia nas Américas, assim como 
qualquer ingerência americana nos 
negócios europeus. Contudo, nas duas 
guerras mundiais, o governo americano 
sustentou os “aliados” (tornando-se 
também um deles), e na Guerra das 
Malvinas não negou apoio logístico aos 
ingleses.

A respeito da política externa 
americana, conta-se que, ao ser criticado 
por dar suporte ao implacável ditador 
Trujillo (1891-1961), da República 
Dominicana, o presidente Franklin 
Delano Roosevelt (1882-1945) teria 
respondido: “sim, ele é um fdp, mas é nosso 
fdp”. A política externa norte-americana 
via de regra apoiou as ditaduras latino-
americanas, africanas e asiáticas, sempre 
que isso foi julgado propício.

Do ponto de vista do contraste 
ideológico,  cita-se o pacto nazi-   
-comunista, entre Hitler e Stalin, 
acordado em agosto de 1939, com 
o objetivo da partilha do território 
polonês. E também aquele gestado 
pelo maior expoente da Realpolitk no 
século XX – o teuto-americano Henry 
Kissinger – que levou, em 1972, o mais 
anticomunista dos americanos depois 
de McCarthy, o presidente Nixon, a se 

aproximar do hipercomunista Mao Tsé-
Tung, com o objetivo de enfraquecer o 
poderio soviético.

É bem verdade que nem todos os 
governantes se pautaram por essa lógica. 
Luís IX de França (1214-1270) – São Luís 
-, e Thomas Woodrow Wilson (1856-
1924), presidente norte-americano, 
são os exemplos mais notáveis de 
uma política “ética”, a mais contrária à 
Realpolitik, porque permeada por ideais 
generosos e humanitários. No entanto, 
nem um nem outro – embora ambos 
admirados por sua força moral – foi 
considerado grande estadista. Eles não 
lograram êxito nos seus ideais e nas suas 
políticas externas.

No Brasil, a política externa se 
preocupou, inicialmente,  com os 
problemas de demarcação e legalização 
das fronteiras. Para isso, o Barão do Rio 
Branco (1845-1912) procurou apoio e 
aproximação com a América do Norte. 
Posteriormente, na Primeira República, 
como durante o Regime Militar, e no 
Período da Guerra Fria, vigorou – com 
raros momentos de execução – a política 
do “alinhamento automático com os 
Estados Unidos”, ainda que, muitas 
vezes, em total discrepância com os 
reais interesses do nosso país. É famosa 
a frase do militar e político baiano 
Juracy Magalhães (1905-2001), então 
embaixador do Brasil em Washington: 
“o que é bom para os Estados Unidos é 
bom para o Brasil”.

A p e n a s  m a i s  r e c e n t e m e n t e 
foi adotada uma política externa 
“independente”, ou seja, a que visa aos 
interesses nacionais. A isso se dá o nome 
de “pragmatismo” – que, como vimos, 
sempre predominou entre os países 
centrais.

Todavia, muitos críticos – que 
ignoram, ou não querem aceitar as 
lições da História – procuram exercer 
pressões para que o Brasil retorne à 
política de “ alinhamento automático 
com os E.U.A”. O que, decididamente, 
nos parece um enorme retrocesso. O 
Brasil de agora não pode regredir a essa 
posição de subalternidade; e sim buscar 
traçar livremente seu próprio destino, de 
acordo com seus próprios interesses.
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Ministro Massami Uyeda

“Ser nomeado Ministro do Superior Tribunal 
de Justiça é uma grande honra para qualquer 
magistrado. É o coroamento de uma vida 
de trabalho”, considera o ministro. Cheio de 
disposição, Massami Uyeda se aposenta este 
ano, completa 55 anos de trabalho, mas não 
vai parar. “Saio da magistratura plenamente 
realizado, pessoal e profissionalmente. 
Considero o trabalho uma dádiva divina”, 
assegura.

 M i n i s t ro,  o  s e n h o r  é 
formado em direito pela Faculdade 
de direito da universidade de São 
Paulo. Como foi a sua trajetória na 
vida pública até sua chegada ao 
Superior tribunal de Justiça?

As Faculdades de Direito inoculam 
nos jovens grandes ideais e grandes 
sonhos.  A Faculdade de Ciências 
Jurídicas e Sociais, da USP, do Largo 
São Francisco, fez isso comigo. Sendo 
a mais antiga do Brasil, juntamente 
com a de Olinda, fundadas em 11 
de agosto de 1827, as “Arcadas” de 
São Francisco,  por ser instalada 
junto ao Convento de São Francisco, 
foi e tem sido o grande celeiro das 
lideranças políticas e jurídicas do 
Brasil, pela abrangência do ensino 
das Ciências Jurídicas e  Sociais . 
Após formado, advoguei por cinco 
anos e fiz concurso para o Ministério 
Público do Estado de São Paulo. Fui 
promotor por sete anos e percebi 
que queria mesmo é ser magistrado. 
Fiz ,  então,  concurso em 1977 e, 
desde janeiro de 1978, sou um juiz 

muito realizado profissionalmente. 
É longo e árduo o caminho de um 
magistrado de carreira. As posições 
são galgadas lentamente. Em São 
Paulo, por exemplo, um juiz chega a 
desembargador após mais de 25 anos 
de trabalho (no meu caso foram 28 
anos), tendo passado por diversas 
comarcas do interior, com atuação 
em Varas Criminais, Cíveis, Família 
e Fazenda Pública. Fui promotor e 
depois juiz em várias cidades do 
interior, distantes da capital. Houve 
ano em que mudei de comarca três 
vezes. Minha esposa virou expert 
em mudança. Já fizemos cerca de 25 
mudanças nesses felizes 45 anos de 
casamento. 

Ser nomeado ministro do Superior 
Tribunal de Justiça é uma grande 
honra para qualquer magistrado. É o 
coroamento de uma vida de trabalho. 
E eu, por isso, sinto-me privilegiado, 
mercê da graça Divina e de minha 
esposa, filhos e netos, os grandes 
incentivadores de minha escolha 
profissional.

 Como ministro do StJ, que valores 
norteiam a sua atuação?

O que se espera de um magistrado 
é que ele seja equilibrado, imparcial, 
ético e humilde para estar aberto aos 
argumentos apresentados pelas partes, 
e sensível para perceber o efeito de 
suas decisões no mundo jurídico 
e na sociedade, sem abandonar o 
princípio da legalidade, o respeito 
ao ato jurídico perfeito, ao direito 
adquirido e à coisa julgada.

 Em março do ano passado o 
senhor passou a integrar a Corte 
Especial do StJ, assumindo a vaga do 
ministro Luiz Fux. Quais os maiores 
desafios desta outra função?

A e.  Corte Especial  é o órgão 
fracionário máximo do Superior 
Tr i b u n a l  d e  J u s t i ç a .  A s  a ç õ e s 
criminais contra os governadores, 
desembargadores e membros dos 
tribunais de contas dos estados, 
por exemplo, são julgadas na Corte 
Especial. As divergências entre as 
Seções do Tribunal desaguam na Corte 

Massami Uyeda
Ministro do Superior Tribunal de Justiça



94 Novembro 2012 - n. 52    Revista TCMRJ   95 Revista TCMRJ    n. 52 - Novembro 201294 Novembro 2012 - n. 52    Revista TCMRJ   95 Revista TCMRJ    n. 52 - Novembro 2012

Especial. Embora os assuntos não 
sejam novidade para um magistrado 
de carreira, é natural que haja, em 
alguns casos, maior complexidade. 

As decisões da Corte Especial são 
muito importantes, porque, em última 
análise, expressam o entendimento 
j u r i s p r u d e n c i a l  d o  S T J  q u e , 
constitucionalmente, tem a atribuição 
de aplicar a lei infraconstitucional e 
unificar a jurisprudência brasileira.

Como o senhor percebe o StJ hoje? 
na opinião do senhor, o tribunal da 
Cidadania vem cumprindo com o 
seu papel na sociedade?

O que se verifica no dia a dia do 
Superior Tribunal de Justiça, nesses 
seus 24 anos de existência, é a grande 
preocupação de todos os ministros 
em julgar, com qualidade, a maior 
quantidade possível de recursos. 
As estatísticas anuais mostram um 
crescimento constante da quantidade 

de decisões. No ano de 2011 foram 
proferidas 347.095 decisões.  Eu 
mesmo proferi 12.093 decisões. Em 
conjunto com esse grande esforço há 
o permanente cuidado em construir 
uma jurisprudência atenta à legislação 
em vigor e em sintonia com os tempos 
atuais e as necessidades da sociedade. 
Assim, tenho a convicção de que o STJ, 
no quadro atual de uma sociedade 
em rápida transformação social , 
está desempenhando, a contento, 
suas atribuições constitucionais. 
Há, é certo, muito por fazer, mas 
como se diz: “o difícil, resolvemos 
prontamente,  o  impossível ,  com 
determinação e paciência”.

C o n t e  u m  p o u c o  s o b r e  a 
homenagem que o senhor recebeu 
do governo japonês por ter sido o 
primeiro descendente nipônico a 
ocupar um cargo de ministro em 
um tribunal fora do Japão?

Como parte do aperfeiçoamento 
das relações entre os dois países, o 
governo japonês me fez o convite 
para uma visita a diversas instituições 
do Judiciário, do Legislativo e do 
Executivo, incluindo uma audiência 
com o Príncipe Herdeiro. Foi uma 
viagem muito produtiva, pois tive a 
oportunidade de desfazer um clima 
desagradável criado em relação aos 
decasséguis, brasileiros que trabalham 
no Japão. Parte da mídia japonesa 
vinha criticando os trabalhadores 
b ra s i l e i ro s ,  c o l o c a n d o - o s  c o m o 
maus elementos que praticavam 
delitos ou crimes e fugiam para o 
Brasil e aqui a Justiça nada fazia. 
Isso não era verdade e pude mostrar, 
com estatísticas que a Embaixada 
Brasileira no Japão me forneceu, que 
havia um grande equívoco e os poucos 
casos encaminhados ao Judiciário 
brasileiro tiveram consequência para 
os envolvidos. Depois disso, a situação 

Fachada do Edifício dos Plenários/STJ
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retornou à normalidade. 
Assim, ao aliar a oportunidade 

em que o governo japonês prestava 
homenagem a um filho de imigrantes 
japoneses, que imigraram ao Brasil há 
100 anos, tornei-me instrumento para 
o esclarecimento de situações não 
compreendidas e, assim, contribuindo 
para a harmonização da convivência 
de brasileiros no Japão.

 o senhor foi relator de processos 
sobre assuntos relevantes para a 
sociedade, dentre eles a adoção. 
Seguindo seu voto, a terceira turma 
decidiu que a preferência das pessoas 
cronologicamente cadastradas para 
adotar determinada criança não 
é absoluta, devendo o magistrado 
observar, com base no princípio 
do melhor interesse do menor, o 
estabelecimento de vínculo afetivo 
com o casal adotante. Como o senhor 
lida com questões tão controvertidas 
e sensíveis como essa?

Cabe esclarecer, de início, que 
a existência da lista ou do cadastro 
para adoção é uma medida muita 
acertada. Entretanto, há situações em 
que é necessário que se verifique a 
peculiaridade do caso, prevalecendo 
o interesse e bem-estar do menor. 
É sempre difícil lidar com questões 
do Direito de Famíl ia .  Qualquer 
que seja a decisão, ela impactará o 
presente e o futuro dos envolvidos. 
A responsabilidade do magistrado 
é muito grande. Ele dá a palavra 
final sobre o caso. Isso exige estudo 
aprofundado do caso e muita reflexão 
e observação. O passar dos anos e 
o acúmulo de experiências também 
contr ibuem para  decisões  mais 
equilibradas.

Essa é uma questão que remete 
à própria essência do ato de julgar. 
Acima do texto frio da lei  ou do 
próprio tecnicismo jurídico, não se 
pode olvidar que cada processo a ser 
julgado abriga uma alma humana com 
seus anseios e suas angústias, tudo, 
no sentido de alcançar condições 
para a obtenção da felicidade. Aliás, 
ao  se  dizer  que a  dignidade da 

pessoa humana é um dos pilares do 
Estado Democrático de Direito, a ser 
observado por todos, o que isso quer 
dizer, trocando em miúdos, é que, em 
última análise, assegurar a felicidade 
das pessoas.

 o  s e n h o r  a c re d i t a  q u e  s u a 
passagem e experiência adquirida 
no Ministério Público tenham 
contribuído para sua nomeação ao 
cargo de ministro do StJ?

Sim, certamente. Embora tenha 
permanecido por sete anos e meio no 
Ministério Público de São Paulo, na 
década de 1970, tive a oportunidade de 
apresentar, em conjunto com a atuação 
jurisdicional, um trabalho resultado de 
uma visita oficial ao Japão, em 1971, 
como convidado do governo japonês, 
para conhecer o sistema penitenciário 
japonês, cuja característica repousa na 
laborterapia, como forma de inclusão 
do sentenciado ao seio da sociedade, 
realizado em presídios industriais, 
cujos resultados apresentam índices 
plenamente satisfatórios. Também 
pude observar o trabalho relativo 
ao  cresc imento  do  consumo de 
drogas, com as práticas repressivas 
e, principalmente, preventivas. Estes 
estudos comparativos à época, foram 
por mim relatados em Congressos 
Internacionais de Criminologia em 
São Paulo e, por isso, penso que minha 
passagem pelo Ministério Público 
pode ter contribuído para minha 
nomeação.

 o senhor se aposenta no final 
de novembro deste ano. Como tem 
se preparado para este momento e 
quais os planos para o futuro?

Essa pergunta me faz voltar no 
tempo e lembrar que,  em 1988, 
quando passei  a  ter  o  direito  a 
aposentadoria, eu falei muito em 
me aposentar. Entretanto, como já 
tinha esse direito garantido, resolvi 
ficar mais um pouco e fui ficando e 
o desejo de aposentar-me passou e 
agora, que sou obrigado a aposentar-
m e ,  p o r  c o n t a  d a  c o m p u l s ó r i a , 

encontro-me cheio de disposição 
para continuar. Saio da magistratura 
plenamente realizado,  pessoal  e 
profissionalmente.  Não pretendo 
parar. Comecei no mundo do Direito 
como advogado. Fui promotor, juiz, 
desembargador e ministro. Voltarei 
ao início. Vou advogar. A advocacia é 
algo vibrante e de grandes desafios. 
Os advogados prestam relevantes 
serviços à sociedade. Completo esse 
ano 55 anos de trabalho, mas não vou 
parar. Estou cheio de disposição para 
o trabalho. Considero o trabalho uma 
dádiva divina, pois o ócio é o portal de 
entrada de vícios e deformações.

 Como o senhor avalia o Controle 
Externo das cortes de contas do 
país?

J á  m e  m a n i f e s t e i  s o b r e 
essa questão,  anteriormente,  no 
próprio TCMRJ e repito:  o papel 
das cortes de contas do país são 
extremamente importantes, não só 
para dar concretude ao mandamento 
constitucional  de transparência 
da gestão pública,  mas,  também, 
como instituições que, pela própria 
existência,  fiscalizam e orientam 
o gestor público à prática de uma 
gestão administrativa com probidade 
e fundamentada na preservação dos 
interesses maiores da sociedade.

 Que conselhos o senhor daria 
para os estudantes de direito e 
formandos que estão ingressando 
na carreira jurídica e almejam 
crescimento profissional?

Não se trata de conselho, mas de 
recomendação: dedicação aos estudos, 
determinação em alcançar os objetivos 
almejados, leitura permanente, não só 
de obras técnicas, mas, também de 
literatura em geral e, particularmente, 
poesia, para afinar a sensibilidade. 
Não abandonar nunca os padrões 
morais e éticos. Buscar a felicidade, 
respeitando o direito que o meu 
semelhante tem de também ser feliz. 

Agradeço a oportunidade desta 
entrevista, formulando votos a todos 
de vida longa e saudável. 
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Com a palavra...

O desembargador Adilson Vieira Macabu 
deixou o Superior Tribunal de Justiça. O 
magistrado encerrou suas atividades no 
Tribunal da Cidadania com quase 22 mil 
processos julgados e retornou suas atividades 
no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 
Adilson Vieira Macabu chegou no STJ em 
dezembro de 2010, quando foi chamado para 
colaborar nos julgamentos. A convocação dele 
terminou no dia 22 de agosto.

 Quais foram os seus maiores 
desafios no Superior Tribunal de 
Justiça?

A impressão inicial que tive ao 
chegar ao STJ está relacionada à surpresa 
decorrente do volume extraordinário de 
processos distribuídos a cada ministro. 
Em dezembro de 2010, no mesmo dia 
em que assumi minhas funções junto à 
Corte, foram atribuídos a minha relatoria, 
graças ao scanner e à informática, mais 
de 6.000 processos, que se encontravam 
aguardando a convocação de um novo 
magistrado, sem falar que, mensalmente, 
chegavam cerca de 1.100. Cumpre registrar 
que o STJ foi o pioneiro em nosso país a 
implantar o processo eletrônico, ainda 
sob a presidência do ministro Cesar Asfor 
Rocha, o que constituiu um grande avanço 
na modernização do Poder Judiciário.

Tendo sido o primeiro desembargador 
do estado do Rio de Janeiro convocado 

para colaborar nos julgamentos do Supe-
rior Tribunal de Justiça, procurei desin-
cumbir-me das tarefas a mim atribuídas, 
em consonância com o princípio constitu-
cional da razoável duração do processo. Ao 
participar, no dia 21 de agosto do corrente 
ano, de minha última sessão na Quinta Tur-
ma do STJ, quando foi preenchida a vaga 
aberta com a aposentadoria do ministro 
Aldir Passarinho Junior, encerrei minha 
passagem pelo Tribunal da Cidadania, de 
acordo com os registros oficiais divulgados 
em seu site, com cerca de 22 mil processos 
julgados, como Relator.

Naquela oportunidade, ao agradecer 
a cada um dos membros do órgão 
julgador registrei que o juiz não deve, 
jamais, perder de vista a importância 
do Estado Democrático de Direito, e que 
a democracia, de difícil definição, é um 
sistema de vida baseado na liberdade, na 
igualdade e na dignidade dos cidadãos, 

enfatizando que o fortalecimento da 
cidadania aperfeiçoa as instituições, que 
devem ser permanentemente revigoradas 
para preservar o regime democrático.

 Como o senhor percebe o StJ hoje? 
Isto é, na opinião do senhor, o tribunal 
da Cidadania vem cumprindo com o seu 
papel na sociedade?

O Superior Tribunal de Justiça, prestes 
a completar 25 anos de sua criação, 
desempenha um papel essencial para 
a concretização do ideal de Justiça no 
nosso país. Sua importância não pode ser 
negligenciada. Tendo em seu acervo quase 
270 mil processos aguardando julgamento 
e com o ingresso, por mês, de cerca de 
30 mil recursos, distribuídos entre 33 
ministros, a tarefa de desincumbir-se 
da competência constitucional prevista 
no art. 105 da Constituição Federal, na 
condição de intérprete maior da legislação 

Desembargador Adilson Vieira Macabu
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infraconstitucional, encerra um grande 
desafio. Urge, portanto, a necessidade da 
criação imediata de novos mecanismos 
capazes de assegurar mais agilidade à 
Corte, de modo que ela possa desempenhar 
adequadamente a nobre missão que lhe foi 
destinada na Lei Maior.

 Como o senhor acredita que sua 
passagem e experiências adquiridas 
no StJ venham a contribuir para suas 
atividades no tribunal de Justiça do 
rio de Janeiro?

Por força da compulsória, apenas por 
mais alguns meses exercerei a função 
jurisdicional no meu tribunal de origem, 
o do Rio de Janeiro, após um longo 
período na advocacia, sempre na luta 
pelas liberdades e preservação do Estado 
Democrático de Direito, no desempenho 
da nobre função de Defensor Público, 
por cerca de 25 anos, e na magistratura, 
por mais de 15 anos, além do magistério 
universitário, como professor de Direito 
Constitucional, exercido durante 42 
anos ininterruptos. Constato, a título de 
observação, que diversamente do que 
ocorre em outros países, em plena era de 
consideráveis avanços da medicina e da 
melhoria da qualidade de vida, o Brasil 
continua na contramão da história, no 
que diz respeito ao reconhecimento da 
experiência profissional e da valorização 
da cultura. Se por um lado exige, aos 
70 anos, o afastamento dos membros 
do Judiciário, da Defensoria Pública, do 
Ministério Público e de outras carreiras, 
em flagrante violação ao princípio da 
igualdade e em descumprimento ao 
modelo vigente na federação, na medida 
em que o art. 2º da Constituição Federal 
de 1988 preconiza que os poderes são 
independentes e harmônicos, por outro, 
deixa de aplicar tais restrições aos membros 
do Legislativo, tanto no Senado quanto na 
Câmara, nas Assembleias Legislativas 
e Câmaras Municipais, bem como aos 
do Executivo, ministros, secretários 
estaduais e municipais, caracterizando 
um verdadeiro e inexplicável paradoxo.  
Vale lembrar que, nos Estados Unidos, os 
juízes da Suprema Corte não estão sujeitos 
à limitação de idade para o encerramento 
de suas atividades judicantes, sendo 

importante ressaltar que William Holmes, 
um dos mais renomados magistrados 
daquele tribunal, lá permaneceu até os 
91 anos, quando retirou-se, por decisão 
pessoal, tendo somente falecido aos 94.  
Já na velhice afirmava que “a corrida 
se encerrou, porém o trabalho não está 
completo quando ainda se tem energia para 
lutar”. Frise-se, ademais, que, atualmente, 
dos nove juízes da mencionada Corte, 
John Stevens está com 92 anos e em plena 
atividade, assim como Antonin Scalia e 
Anthony Kennedy, ambos com 76, Ruth 
Ginsburg, 79, e Stephen Breyer, 74.

Respondendo à pergunta, especifica-
mente, é inegável o significado da experi-
ência adquirida no Tribunal da Cidadania, 
onde fui recebido com muita cordialidade 
e respeito pelas posições jurídicas assumi-
das nos meus votos, não obstante, adotar 
visão garantista e de estrita observância 
aos princípios constitucionais, em matéria 
de direito penal, já conhecidas da minha 
atuação judicante, como desembargador 
no Rio de Janeiro, da qual jamais me 
afastei. Considero que os princípios cons-
titucionais são fundamentais para o pleno 
exercício das liberdades e deles pretendo 
não me distanciar enquanto exercer a 
magistratura. 

Registre-se que, na medida em que 
o STJ é um tribunal de precedentes, as 
decisões emanadas de suas Turmas e 
Seções repercutem em todos os tribunais 
do país, tanto na Justiça Estadual quanto 
na Federal. Além do mais, integram o 
Superior Tribunal de Justiça ministros 
dotados de grande conhecimento técnico 
e muitos deles com tradição na área 
jurídica e no magistério universitário, 
tendo sido alguns, até, indicados para o 
Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se, 
ainda, que a experiência pessoal que 
acumularam contribuiu, efetivamente, 
para o aprimoramento da justiça em nosso 
país, na medida em que eles representam o 
pensamento, o estilo de vida e os costumes 
de diversos estados brasileiros, fatores 
que propiciam e contribuem para uma 
decisão judicial com perfil mais humano, 
numa época de tantas turbulências sociais 
e marcada por inúmeros desvios do poder, 
com perda crescente da qualidade de vida 
dos grandes centros urbanos, além do 

incremento avassalador da violência e da 
claustrofobia do Estado.

 na opinião do senhor, o Conselho 
nacional de Justiça, ao realizar o 
controle externo do Poder Judiciário, 
tem colaborado com a legitimação 
deste perante a sociedade? Quais 
outras medidas poderiam ser adotadas 
pelo CnJ quanto a este mister?

A Emenda constitucional nº 45/2004 
incluiu, entre os órgãos do Poder Judiciário, 
o Conselho Nacional de Justiça - art. 
92, inciso I-A, da Constituição Federal. 
Assim, ao realizar o controle externo, 
por voto da maioria absoluta dos seus 
membros, o Conselho poderá decidir 
sobre a aposentadoria do magistrado, por 
interesse público, desde que assegurada 
ampla defesa, consoante o disposto no 
art. 93, inciso VIII, da Lei Maior, e em 
decisão devidamente fundamentada. 
A existência do referido controle tem, 
efetivamente, contribuído para ampliar a 
transparência do judiciário, uniformizando 
determinadas medidas e aperfeiçoando a 
atuação dos juízes, objetivando uma 
prestação jurisdicional mais célere e 
moderna, em consonância com as novas 
exigências da sociedade. Entretanto, 
considero que as corregedorias dos 
tribunais não devem ser esvaziadas, 
mesmo porque, no modelo federativo 
adotado no nosso país e de acordo com 
o art. 99, da Lei Fundamental, ao Poder 
Judiciário são asseguradas autonomias 
administrativa e financeira. Creio que há 
inúmeras medidas a serem adotadas no 
sentido da modernização do judiciário 
e da capacitação dos seus juízes, por 
meio do devido treinamento, bem como 
a adoção de procedimentos capazes de 
garantir-lhes uma prestação jurisdicional 
mais célere, sem que se afastem, contudo, 
dos princípios democráticos e dos direitos 
e garantias individuais inscritos na 
Constituição. O papel do juiz, nos dias 
atuais, onde vivemos tempos de incerteza 
e desalento, há de ser valorizado, na 
medida em que ele deve ser o guardião 
das esperanças de uma sociedade ávida 
por justiça e cidadania, onde todos, sem 
discriminação, sejam efetivamente iguais 
perante a lei.
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 Como o senhor entende a adoção do 
instrumento da repercussão geral no 
Supremo tribunal Federal? A mesma 
medida pode ser adotada pelo StJ? 
Caso eventualmente adotada traria 
benefícios?

A súmula vinculante e o instituto 
da repercussão geral causaram muita 
polêmica e inúmeras manifestações.  
Como é sabido, a chamada Reforma 
do Judiciário, aprovada em 2004, em 
decorrência da Emenda Constitucional nº 
45, não produziu os resultados alardeados 
no sentido de reduzir, significativamente, 
o número de processos no Supremo 
Tribunal Federal e no Superior Tribunal 
de Justiça, mediante a adoção de um 
mecanismo que se tornou conhecido 
como recurso repetitivo, capaz de permitir 
a ambas as instâncias escolher uma 
determinada ação e julgá-la, de modo 
a que a decisão servisse de parâmetro 
para as demais que tratassem da mesma 
questão.

O Superior Tribunal de Justiça, com 
base na Lei que disciplina a matéria, 
a partir de 2008, selecionou cerca de 
500 processos nos quais seria a medida 
aplicada, sendo que deles mais de 400 
já foram julgados. Inegável, sem dúvida, 

que a referida medida contribuiu para 
a redução do volume de processos, não 
tendo se revelado, contudo, suficiente 
para resolver a questão da avalanche de 
feitos que lá são recebidos, diariamente. 
Lembro-me que cheguei a participar 
de julgamentos na 3ª Seção do STJ, que 
reúne os ministros das 5ª. e 6ª. Turmas, 
de alguns processos de repercussão geral, 
sendo que, num caso referente à Lei Seca, 
apresentei voto divergente, que se tornou 
vencedor pela maioria de 5 a 4, tendo sido 
designado para relator do acórdão. 

 Quais seriam, na sua opinião, outras 
possíveis medidas aptas a auxiliar na 
diminuição da carga de trabalho do 
StJ, já que hoje a sabida sobrecarga 
de processos termina por dificultar a 
devida prestação jurisdicional?

Recentemente, o Conselho Nacional 
de Justiça revelou que, em 2011, nosso 
país atingiu a marca de 90 milhões de 
processos em tramitação, sendo 26,2 
milhões de casos novos levados aos 
tribunais. Temos 17.000 magistrados e a 
proporção é de 8.8 juízes para cada 100 
mil habitantes.

O Superior Tribunal de Justiça é a 
maior Corte do país. Os seus 33 ministros 

julgaram, apenas em 2011, mais de 230 
mil processos, o que representa a média 
de 7 mil para cada magistrado, segundo 
dados do próprio CNJ.

Os números mencionados são 
eloquentes e revelam que o judiciário exerce 
uma função fundamental na sociedade 
brasileira, não obstante as eventuais 
críticas e a tentativa reiterada de alguns 
segmentos no sentido de minimizar sua 
importância. É provável que em nenhum 
lugar do mundo os juízes recebam uma 
carga tão elevada de processos. Registre-
se que, em conferências internacionais, 
os participantes ficam impressionados 
quando tomam conhecimento da 
quantidade de processos decididos por 
cada ministro do STJ e do STF. A Suprema 
Corte dos Estados Unidos não chega a 
julgar 200 por ano e desfruta de uma 
grande credibilidade perante a população 
norte-americana.

Diante dessa constatação resta 
evidenciada a necessidade de estudos 
e de medidas legislativas urgentes para 
tentar-se uma solução visando reduzir 
a avassaladora carga de trabalho do 
Superior Tribunal de Justiça e aprimorar 
a prestação jurisdicional. Não se pode 
ignorar que esses dados são assustadores. 

Sessão da 5ª turma do STJ
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Indiscutivelmente, há um problema 
de credibilidade, com reflexos diretos 
na justiça, que atinge as mais diversas 
sociedades contemporâneas, exigindo, 
diante das suas transformações sociais e 
tecnológicas, que a função do direito não 
seja negligenciada. Aliás, a propósito, o 
inesquecível jurista italiano Norberto 
Bobbio já ressaltava a importância do 
tema em sua conhecida obra “A Era dos 
Direitos”.

 na sua visão, o recurso ao Poder 
Judiciário está se tornando uma 
continuação da política, por outros 
meios? Que tipo de medidas poderiam 
ser tomadas para evitar uma excessiva 
judicialização da legítima atuação 
política?

Hoje, mais do que antes, no moderno 
Estado Democrático de Direito, que deve 
assegurar aos cidadãos uma sociedade 
livre e pacífica baseada nos princípios 
consagrados constitucionalmente, 
tudo está em processo de rápida 
transformação, e a realidade social é 
revestida de uma tessitura cada vez mais 
complexa. No contexto que se apresenta, 
devemos estar vigilantes e atentos a esse 
fenômeno, sintomática metamorfose que 
está a exigir de cada juiz um senso de 
responsabilidade e ampla consciência do 
seu papel social, assumindo os desafios 
pelo aprimoramento da sociedade em 
que vive.

 O acesso ao judiciário é uma 
característica que decorre da maior 
conscientização das pessoas e do exercício 
da cidadania. Todavia, essa crescente 
demanda não se reflete, necessariamente, 
no surgimento de leis mais adequadas 
capazes de satisfazerem os anseios sociais. 
O legislativo, e o fenômeno não é apenas 
em nosso país, nem sempre consegue, 
pelos mais variados motivos, elaborar 
as leis que a sociedade reclama, o que 
conduz o judiciário a solucionar muitos 
conflitos de interesses preenchendo as 
lacunas existentes mediante a criação 
de uma jurisprudência que leva a 
estabelecer precedentes. Assinale-se 
que na atual sociedade multicultural é 
quase impossível um consenso jurídico. 
O juiz, diante do caso concreto que lhe é 

submetido, não pode deixar de solucioná-
lo, sob o argumento de que o legislador 
ainda não elaborou a norma que deveria 
disciplinar a matéria. Ele não pode dizer 
ao jurisdicionado para voltar a procurá-
lo dentro de um ano ou dois, quando 
a lei já estiver vigorando. Daí porque 
alguns falam em judicialização, apesar 
de, na verdade, dela não se tratar. Há 
questões jurídicas que se transformam 
em grandes temas políticos. É inevitável. 
Mas o juiz não pode deixar de enfrentá-las 
processualmente, mesmo porque muitas 
condutas revestidas de significativa 
carga política constituem crime e estão 
previstas em tipos penais. De igual forma, 
descabe ao magistrado condenar quando 
ficar evidenciado que a prova colhida 
foi obtida de forma ilícita, em violação 
flagrante à Constituição de 1988, que 
prevê, expressamente, no seu art. 5º, 
serem inadmissíveis, no processo, as 
provas obtidas por meios ilícitos. O 
magistrado não pode perder de vista 
que os princípios fundamentais são 
essenciais para a garantia das liberdades. 
Ademais, os direitos constitucionalmente 
reconhecidos não podem ser postergados 
nem ignorados.

 Haveria,  na sua visão,  uma 
p r e p o n d e r â n c i a  d o  S u p r e m o 
tribunal Federal como intérprete 
da Constituição? Para o senhor, que 
princípios devem guiar a interpretação 
da Constituição pelas autoridades 
judiciárias em temas envolvendo 
questões morais?

É induvidoso que toda a interpretação 
constitucional está lastreada no 
pressuposto da superioridade jurídica 
da Constituição em relação aos demais 
atos normativos vigentes no nosso 
ordenamento legal. Por determinação 
expressa do seu art. 102, compete 
a o  S u p re m o  Tr i b u n a l  Fe d e ra l , 
precipuamente, a guarda da Constituição, 
enquanto ao Superior Tribunal de Justiça 
foi-lhe reservada, constitucionalmente, 
a última palavra em matéria de 
interpretação infraconstitucional, ou 
seja, de todas as leis, exercendo, cada 
um dos tribunais, jurisdição em esferas 
diferentes. É indiscutível que o STF vem 

desempenhando um papel cada vez 
mais destacado na sociedade brasileira, 
tendo em vista a natureza polêmica de 
certas matérias constitucionais que a 
ele têm sido submetidas, algumas de 
grande repercussão política, não havendo, 
inclusive, como negar essa realidade, 
mormente na análise de questões morais 
delicadas que emergem quando são 
julgados temas relacionados a acirradas 
controvérsias existentes na sociedade 
brasileira. A propósito, lembro-me das 
palavras sempre atuais do professor 
Paul Valadier, diretor de conferências do 
Instituto de Estudos Políticos de Paris 
e da Universidade Católica de Lyon, 
ao ressaltar que “todas as sociedades 
conheceram crises de valores, pela simples 
razão de que uma sociedade evolui, porque 
novos problemas surgem e as mentalidades 
mudam. Assim, nunca podemos voltar 
aos valores de outrora. Vamos dizer crise 
de valores porque os valores de hoje não 
são mais os de ontem”, finaliza o emérito 
pensador moral. Penso que a rapidez 
das mudanças e das transformações em 
todas as áreas do conhecimento dá a 
impressão de que o homem está perdendo 
as referências, principalmente, as morais, 
bem como os valores éticos. Acredito que 
a grande tarefa do nosso tempo é a busca 
da reestruturação das liberdades. Para 
atingir esse desiderato nada parece mais 
indicado do que a reflexão no sentido do 
fortalecimento da ideia de que o legislativo, 
ao elaborar as leis, deve respeitar os 
princípios democráticos assegurados na 
Carta Magna, e os tribunais jamais podem 
se distanciar dos valores e princípios nela 
inscritos e do respeito ao equilíbrio de 
armas, a serem garantidos aos litigantes 
em geral. Antes de concluir, registro que no 
Estado Democrático de Direito devemos 
lutar com denodo e de forma incessante 
para fortalecer as instituições, exigência 
que considero uma tarefa de todos 
os que buscam viver numa sociedade 
mais próspera e justa, almejando uma 
estrutura jurídica alicerçada em sistema 
democrático preocupado com o respeito 
aos direitos humanos. Há que se ter foco, 
portanto, no olhar, sem nunca desviá-
lo, para dar contornos mais humanos à 
realidade cotidiana.
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A oliveira, o azeite e a saúde

Marcelo Scofano

A oliveira é uma planta que 
carrega grande simbologia. 
Sua origem é contada na 
mitologia, seu nome citado 

em livros sagrados, sua imagem está 
associada à paz, à abundância e ao 
bem-estar.

É difícil apurar exatamente quan-
do surgiram as primeiras espécies, 
hoje olea europea, mas presume-se 
que tenha sido na Ásia Menor e tudo 
indica que o cultivo remonta à Síria 
Antiga, explorado pelos egípcios e 
armênios. 

Os povos mediterrâneos iniciaram 
o cultivo para a extração do azeite por 
volta de 3.000 a.C e a expansão do 
Império Romano foi fundamental na 
dispersão dessa cultura. 

Já entre os séculos VII e III a.C. 
o azeite de oliva começou a ser estuda-
do pelos filósofos, médicos e historia-
dores da época por suas propriedades 
benéficas ao ser humano. 

A longevidade relacionada à sua 

utilização não existe por acaso. A ciência 
sempre teve um especial interesse por este 
óleo justamente pela marcante presença 
na história. Durante anos de estudos e 
investigações foram comprovados seus 
efeitos na prevenção do câncer de fígado 
e em outras doenças, como, por exemplo, 
as cardíacas.

Nos anos 50, o cientista norte-america-
no Ancel Keys, célebre por suas pesquisas 
sobre os efeitos dos diferentes tipos de 
gordura alimentar na saúde humana, 
chamou a atenção para a alta proporção 
de gordura monoinsaturada na dieta do 
Mediterrâneo e o baixo índice de doenças 
cardiovasculares na região.

Baseada nas tradições alimentares da 
Ilha de Creta e do sul da Itália, a famosa 
dieta não foi criada como uma fórmula 
de modelo alimentar a ser seguida, mas 
representa uma filosofia de vida.  Em sua 
conhecida pirâmide nutricional encon-
tramos grãos, frutas, vegetais, legumes 
e azeite de oliva como seus principais 
componentes.

Fonte: coopfirenze.it
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Keys comprovou a grande impor-
tância da ingestão dessas gorduras 
baseando seus estudos nos hábitos 
alimentares desses povos, considera-
dos até hoje como os mais longevos 
do mundo. 

Com comprovações tão ancestrais, 
é possível transcorrer facilmente sobre 
os valores nutricionais e os benefícios à 
saúde que um bom azeite proporciona, 
e vale repetir, UM BOM AZEITE. 

Um extravirgem de qualidade tem 
características sensoriais marcantes e 
variam na intensidade de seu frutado, 
amargor e picância.  Os polifenóis, 
antioxidantes naturais, componentes 
secundários do azeite, são os principais 
responsáveis pelos aromas e sabores 
amargos e picantes, onde o frescor é 
atributo fundamental.  Única gordura 
proveniente da extração mecânica de 
uma fruta, ou seja, sem refino ou inter-

venções químicas, ele deve ser fresco e, 
para sua conservação, devemos mantê-
lo em local seco, com temperatura 
entre 16º e 20º e, uma vez aberto, não 
demorar a consumi-lo.

Isso posto, cito duas relevantes 
relações entre o azeite e a saúde, no 
intuito de esclarecer o quão importan-
te é a introdução do consumo de bons 
azeites em nossa dieta, por seus efeitos 
preventivos, curativos e duradouros:

O azeite e O envelhecimentO

Azeite extravirgem é rico em vários anti-
oxidantes (vitamina E, polifenóis...) que 
têm a importante função de combater os 
radicais livres, moléculas envolvidas no 

surgimento de doenças crônicas, e envelhecimento, 
motivo pelo qual é responsável pelo aumento da 
expectativa de vida, já demonstrado em uma série 
de estudos epidemiológicos.  Muitas doenças do 
envelhecimento, em particular a osteoporose e a 
deterioração das funções cognitivas, podem ser 
previnidas por uma dieta rica em azeites.  Maior 
é o consumo de extravirgens, maior é o efeito de 
calcificação óssea e melhor sua mineralização, pois 
muito contribui para a absorção do cálcio.

Exatamente a quantidade de azeite que deve 
ser consumido para essas prevenções é incerta.  No 

O azeite e a Obesidade

A obesidade no mundo ocidental já é 
considerada uma pandemia.  Hoje, nas 
grandes cidades, as pessoas adotam uma 
vida sedentária e estressante.  Mais da 

metade da população dos países industrializados 
está acima do peso e, como consequência, cres-
ce vertiginosamente o número de hipertensos, 
diabéticos e doentes cardíacos.  O azeite de oliva 
extravirgem é um alimento funcional de grande 
valor biológico.  Como todo tipo de gordura, é rico 

em calorias (9 kcal/grama), o que faz com que todos 
pensem que contribui para a obesidade.  No entanto, 
experiências mostram que entre os povos do Medi-
terrâneo há menor percentual de obesos pelo maior 
consumo de azeites, pois sua ingestão regular ajuda 
no equilíbrio do metabolismo do corpo.  Tem sido 
demonstrado que dietas ricas em consumo de azeite 
são líderes na consistência e na duração da perda de 
peso e são bem aceitas sensorialmente, estimulando 
o consumo de legumes e vegetais.

entanto é sabido que os efeitos ocorrem devido ao 
percentual de gordura monoinsaturada, principal 
componente do azeite (de 55 a 85%).

Ainda poderia discorrer aqui sobre inúmeros 
outros benefícios como a prevenção a doenças 
cardio-vasculares, a diabetes, a determinados tipos 
de câncer, ao aumento do sistema imunológico, à 
gravidez, à nutrição infantil, mas temo que o artigo 
ficaria longo e muito medicinal.  

O que posso afirmar é que o azeite é um alimen-
to ancestral, cuja origem remonta a pelo menos 
8.000 anos, e seu uso mais frequente, nos primór-
dios da civilização, era para fins medicinais.  

Tantos séculos de experiência, se uma vez 
esquecido, há de ser sempre resgatado.  Aos bons 
azeites extravirgens!
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Diante  de  mais  de  300 
convidados, o Tribunal de 
Contas do Município do 
Rio de Janeiro homenageou 

com o Colar do Mérito Ministro Victor 
Nunes Leal sete personalidades que, 
no desempenho de suas atividades 
profissionais, conferiram relevância 
e expressão ao Sistema Tribunal de 
Contas, e/ou se destacaram por ações 
em favor da construção de um Brasil 
melhor, democrático e mais justo.

A cerimônia de outorga do Colar 
ocorreu no dia 6 de novembro, no 
Palácio da Cidade, e contou com a 
presença de inúmeras autoridades. 
Compuseram a mesa de abertura o 
prefeito Eduardo Paes; o conselheiro do 

Colar do Mérito 
Victor Nunes Leal
TCMRJ condecora sete personalidades

Mesa de abertura do evento

Os sete homenageados com o Colar do Mérito
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TCE do Paraná, Henrique Naigeboren – 
representando a Atricon; a presidente 
do TRF – 2ª Região, desembargadora 
Maria Helena Cisne; o presidente do 
TCE/RJ, conselheiro Jonas Lopes de 
Carvalho Júnior, a vice-presidente 
do TRE-RJ, desembargadora Letícia 
Sardas; o subprocurador-geral de 
Justiça do Ministério Público do 
Município do Rio de Janeiro, Carlos 
Roberto Jathay; o presidente da ANDES, 
desembargador Luiz Eduardo Rabello; 
o decano do Ministério Público do Rio 
de Janeiro, Carlos Antonio Navega; a 2ª 
subdefensora pública geral do Estado 
do Rio de Janeiro, Maria Luiza Luna 
Borges Saraiva; e o coronel da Força 
Aérea, Paulo Roberto Ferraz. Estendida 
a mesa também aos ex-presidentes do 
TJERJ, Sérgio Cavalieri, Murta Ribeiro, 
e Thiago Ribas, e ao ex-presidente do 

Thiers Montebello , procurador de Justiça Sergio Demoro e 
desembargadora Elizabete Filizzola

Procurador Carlos Henrique Amorim e conselheiro Fernando Bueno 
Guimarães, do TCMRJ; Henrique Naigeboren, e Sérgio Aranha, chefe de 
gabinete da Presidência do TCMRJ

Rodrigo Torrealba, Celina Carpi e Thiers Montebello Procurador de Justiça Astério Pereira dos Santos, promotor Alberto F. 
Camargo e José Carlos Maldonado de Carvalho

Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes, do TCMRJ, Alberto Venâncio Filho, da ABL e  
Horácio Amaral, do TCE/RJ
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TCE/RJ, José Gomes Graciosa.
O Colar do Mérito Ministro Victor 

Nunes Leal é entregue anualmente pelo 
TCMRJ desde 2004. Os agraciados com a 
comenda este ano foram o senador Ciro 
Nogueira, o procurador-geral de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio 
Soares Lopes, os desembargadores do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro, José Carlos Maldonado de 
Carvalho, José Muiños Piñeiro Filho, 
e Luiz Felipe Francisco, o diretor-
presidente do Jornal do Commercio, 

Maurício de Castilho Dinepi e o ministro 
do Supremo Tribunal Federal, Hermes 
Lima ( homenagem post mortem). Sua 
neta, Celina Carpi, recebeu o Colar do 
Mérito pelo avô.

E m  d i s c u r s o  d e  a b e r t u r a , 
o  presidente  do TCMRJ ,  Thiers 
Montebello, agradeceu aos integrantes 
da Mesa, às autoridades e convidados 
presentes, e, especialmente, ao prefeito 
Eduardo Paes, “pela generosidade e 
compreensão com o TCMRJ, ao ceder, 
pela segunda vez, as dependências do 

Palácio da Cidade para a realização da 
solenidade”.

O presidente Thiers ressaltou que a 
comenda é destinada a personalidades 
de várias regiões do país que, em 
d ive r s a s  f u n ç õ e s  e  a t iv i d a d e s , 
despertaram o respeito e consideração, 
em reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados ao Sistema Tribunal 
de Contas.

Thiers destacou a importância 
do tribunal de contas como órgão 
autônomo e independente, conferido 

Paulo Fraga e o  conselheiro Nestor Rocha, do TCMRJ Isabela Francisco, Luiz Felipe Francisco e Letícia Sardas

Eduardo Paes, Ciro Nogueira e conselheiro José de Moraes, 
vice-presidente do TCMRJ

Fernando Dionísio, da PGM; André Araújo, da JAM Jurídica, e Gustavo 
da Rocha Schmidt, chefe de gabinete do Prefeito
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Thiers Montebello com José Muiños Piñeiro Filho

Convidados lotaram o auditório do Palácio da Cidade

Maurício Dinepi, Thiers Montebello e Ciro Nogueira

pela Constituição, com a missão de 
defender os interesses do cidadão e da 
sociedade quanto à aplicação correta 
do dinheiro e à guarda e administração 
do patrimônio público, e enalteceu as 
ações preventivas adotadas pelo TCMRJ 
no aperfeiçoamento da administração 
pública. “O controle externo, em sua 
forma semântica, tem de ser visto no 
sentido de capacitação, treinamento 
e  orientação.  A nossa cultura é 
pedagógica, impondo sanções como 
último recurso”.

A o  a g ra d e c e r  e m  n o m e  d o s 
colegas homenageados, o senador 
Ciro Nogueira ressaltou “as notáveis 
contribuições da vida pública brasileira 
de Victor Nunes Leal, que nomina tão 
significativa comenda”, e elogiou a 
atuação esclarecedora e norteadora 
dos tribunais de contas na condução 
dos negócios públicos. “Como se sabe, 
foram necessárias discussões por quase 
três quartos de século para a criação 
do Tribunal de Contas da União, no 
ano de 1890; e mais três anos para a 

efetiva instalação, em 1893. Desde 
então, as cortes de contas do nosso país 
vêm prestando importante serviço ao 
contribuinte brasileiro, e não apenas 
ao apontar e denunciar equívocos 
ou ilícitos praticados por agentes 
públicos, mas, também, ao esclarecer 
e orientar, além de retificar a conduta 
desses agentes. Isto tudo é essencial 
para a manutenção da ordem pública, 
da racionalidade estatal e da correta 
aplicação do erário”.
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ciRO nOGUeiRa 
A vitalidade e a consciência de suas 
atribuições parlamentares o fazem 
trabalhar incansavelmente por seu 
Estado, promovendo a participação 
democrática no processo de discussão 
dos interesses populares. Na Câmara dos 
Deputados e no Senado da República, 
tornou-se um aliado ferrenho do Sistema 
Nacional de Controle Externo, pronto 
a defender os legítimos interesses 

institucionais dos tribunais de contas.

clÁUdiO sOaRes lOPes 
Ganhou notoriedade graças à sua atuação 
dinâmica e firme na condução dos rumos 
do Ministério Público fluminense e por 
defender os princípios, prerrogativas 
e funções institucionais da instituição. 
Como chefe do Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro, sempre 
prestigiou os eventos promovidos pelo 
Tribunal de Contas, manifestando, em 
todas as oportunidades, respeito às 

atividades de fiscalização e controle externo.

heRmes lima (Post Mortem)
Colar recebido por sua neta Celina 
Carpi
Se notabi l izou por  seu intelecto 
privilegiado e suas inquebrantáveis 
convicções políticas e democráticas. 
Homem multifacetado em seus pendores 
e talentos – jurista, jornalista, professor, 
ensaísta, memorialista, membro da 
Academia Brasileira de Letras e da 
Academia Brasiliense de Letras –, 

guardou por toda a sua vida a coerência ideológica e a honradez de 
seu caráter, o que o tornou único e destacado na constelação dos 
grandes e notáveis homens públicos brasileiros.

JOsÉ caRlOs maldOnadO de 
caRvalhO
Membro efetivo da 1ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro busca, permanentemente, a 
conduta balizada pela lei e pela ética, 
prestando relevantes serviços ao Poder 
Judiciário, à sociedade e ao Estado 
brasileiro. Nas questões relativas aos 
tribunais de contas, o desembargador é 

Os  aGRaciadOs

inexcedível em aprofundar-se no conhecimento específico das 
matérias do controle externo, sendo, portanto, grande conhecedor 
do tema.

JOsÉ mUiÑOs PiÑeiRO 
FilhO 
Em 25 anos de atuação no Ministério 
Público fluminense, destacou-se 
pela coragem e determinação com 
que enfrentou trágicos casos de 
triste memória que abalaram a 
sociedade brasileira e ganharam 
repercussão internacional, como 
as Chacinas da Candelária e de 
Vigário Geral. No tocante às relações 

funcionais do Ministério Público em face dos Poderes constituídos 
e dos tribunais de contas, adotou medidas para que fosse 
preservada e respeitada a hierarquia das instituições autônomas, 
muitas vezes afrontada.

lUiz FeliPe FRanciscO 
Um dos magistrados que honram 
e contribuem para a formação do 
elevado conceito de que desfruta o 
Judiciário fluminense, Luiz Felipe 
é pródigo em suas declarações de 
reconhecimento à importância 
social do trabalho exercido pelo 
sistema de controle externo, no 
sentido de assegurar o direito 
fundamental à boa administração, 

pautada pelos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade 
e publicidade, cumprindo seu mister de defender, conservar e 
aprimorar os bens, serviços e interesses da coletividade.

m aU R Í c i O  c a s t i l h O 
dinePi 
A eficiência, a credibilidade e o 
profissionalismo são, acima de 
tudo, os traços distintivos de sua 
gestão. Sempre propugnou por uma 
imprensa livre, moderna, ousada 
e de qualidade, mas isenta e fiel à 
verdade dos fatos relatados. O Jornal 
do Commercio, por ele presidido 
com rara eficiência, empresta sua 

credibilidade junto à sociedade e aos demais órgãos de 
comunicação do Brasil para reconhecer a importância das 
instituições de controle externo e noticiar as principais realizações 
do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, construindo 
uma relação mútua de respeito institucional.

cOlaR dO mÉRitO victOR nUnes leal
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Ce r c a  d e  1 5 0  p e s s o a s 
participaram, no dia 27 de 
novembro, do III Encontro 
de Conselheiros de Políticas 

Públicas, promovido pelo Tribunal 
de Contas do Município do Rio de 
Janeiro (TCMRJ), tendo como tema “Um 
ano da Lei de Acesso à Informação” 
- LAI. O presidente do TCMRJ e vice-
presidente da Atricon, conselheiro 
Thiers Montebello, ao discursar, na 
abertura do Encontro, reafirmou a 
importância de um controle público 
para os tribunais de contas, ressaltando 
que o III Encontro de Conselheiros de 
Políticas Públicas é um marco na 
história dos tribunais de contas. O 
presidente da Atricon - Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do 
Brasil, conselheiro Antonio Joaquim, 
convidado para palestrar sobre um 
ano da Lei nº 12.527, de 2011, também 

disse da importância do controle 
público e transparência nos tribunais 
de contas, e que o acesso à informação 
deve ser rápido e claro.

 Em cumprimento à Lei nº. 12.527, 
de 2011 - LAI, o Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro inaugurou, 
em 16 de maio último, um novo site da 
LAI, garantindo, de forma ágil e clara, 
o acesso à informação de interesse 
público. A partir de então, qualquer 
cidadão passou a obter as informações 
sobre estrutura, despesas e principais 
atividades do órgão, como auditorias 
e inspeções realizadas. Este é um 
grande passo para o desenvolvimento 
do controle exercido pela sociedade 
em prol  do direito fundamental 
à boa administração pública e da 
participação cidadã nos processos 
de decisão que afetam diretamente 
sua vida.

Um longo caminho foi trilhado 
para garantir que todo indivíduo, 
gratuitamente e sem precisar justificar, 
possa solicitar informações de interesse 
público, produzidas ou sob a guarda 
da administração. Os procedimentos 
para atender a essa proposição têm 
como diretrizes os valores que são 
perseguidos pelo TCMRJ desde sua 
criação e que representam os ideais 
de transparência, responsabilidade e 
moralidade, na relação entre este Órgão 
e a sociedade a que representa.

Além dos conselheiros Antônio 
J o a q u i m  e  T h i e r s  M o n t e b e l l o , 
p a r t i c i p a r a m  d a  a b e r t u r a  d o  
III  Encontro de Conselheiros de 
Políticas Públicas o conselheiro Jonas 
Lopes de Carvalho, presidente do 
TCE/RJ; Carlos Henrique Ribeiro, da 
Controladoria Geral da União (CGU); 
e Márcia Andréa Peres, das Relações 

TCMRJ sedia o III Encontro de 
Conselheiros de Políticas Públicas

Mesa de abertura: Carlos Henrique Ribeiro, conselheiros Antonio Joaquim, Thiers Montebello, e Jonas Lopes; e Márcia Andréa Peres
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Institucionais da Controladoria-
Geral do Município (CGM). Na plateia 
estavam outras autoridades como os 
conselheiros Jair Lins Netto, decano 
do TCMRJ, e Antonio Carlos Flores de 
Moraes.

O coordenador do Núcleo de Ação e 
Prevenção da CGU/RJ, Marcelo Paluma, 
abordou os aspectos da LAI, esclarecendo 
dúvidas específicas dos ouvintes, 
formados, em sua grande maioria, pelos 
conselheiros de Contas Públicas do 
município do Rio. Já Carla Arede, também 
da CGU/RJ, falou sobre a implantação 
da Lei de Acesso à Informação sob a 
visão da esfera federal. Para ela, graças 
à lei, houve uma disponibilização de 
informações sobre a administração 
pública, propiciando também maior 
transparência e controle social.

O inspetor-geral do TCMRJ, Marcos 
Mayo, em sua explanação, mostrou a 
visão do TCMRJ da lei, mostrando, em 
números e exemplos, a experiência de 
nosso tribunal na implantação da LAI:

“Eu entendi que o controle social é 
um “tsunami” mundial na luta contra 
a corrupção. A gente está migrando da 
cultura do sigilo para a da transparência. 
Tem muita gente que quer fazer a coisa 

Marcos Mayo fala da implantação da Lei no TCMRJConselheiro Antonio Joaquim declara que o 
acesso à informação deve ser rápido e claro

Marcelo Paluma esclarece dúvidas da plateia

direita e o TCMRJ também”.
A coordenadora de projetos do 

Instituto Ethos, Rita Lamy, discorreu 
sobre os benefícios que a LAI trouxe 
para a sociedade organizada (ONGs) 
no que se refere ao controle social. 
O também representante da CGU/
RJ, Lidiênio Menezes, apresentou os 
resultados da 1ª CONSOCIAL, que 

aconteceu em Brasília, em maio deste 
ano. Para o coordenador do Núcleo 
de Estudos e Planejamento (NEP) do 
TCMRJ, Carlos Augusto Werneck, o 
objetivo do TCMRJ em promover o III 
Encontro de Conselheiros de Políticas 
Públicas, que era o de capacitar os 
membros dos Conselhos de Políticas 
Públicas, foi plenamente atingido.
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O I I I  E n c o n t ro  N a c i o n a l 
dos Tribunais de Contas, 
realizado de 12 a 14 de 
novembro, em Campo Grande 

(MS), promoveu, na manhã do dia 12, a 
capacitação “Devido Processo Legal nos 
Tribunais de Contas”, ministrada por 
Odilon Cavallari de Oliveira, auditor 
federal de Controle Externo do TCU, para 
os conselheiros dos tribunais presentes. 
A capacitação foi uma atividade paralela 
coordenada pelo Instituto Rui Barbosa 
(IRB), realizada no auditório da Escola 
Superior de Controle Externo (Escoex), 
no Parque dos Poderes. 

A abertura oficial do III Encontro 

III Encontro Nacional dos 
Tribunais de Contas discute a 
efetividade do controle externo

aconteceu à tarde, no plenário do TCE-
MS, tendo o senador Pedro Taques (PDT-
MT) proferido, em seguida, palestra 
magna. Para Pedro Taques (PDT-MT) 
é preciso uniformizar a classificação 
de irregularidades em atos praticados 
por gestores públicos, de maneira que 
os tribunais de contas atuem de forma 
mais harmônica em nível nacional. O 
senador disse que quer participar das 
ações objetivando a consolidação de um 
sistema nacional de controle externo, 
pois acredita no papel e na importância 
dos tribunais de contas para o processo 
democrático e para a fiscalização da 
gestão dos recursos públicos.

 Cerca de 250 pessoas,  entre 
conselheiros, auditores substitutos de 
conselheiros, procuradores de contas, 
assessores, assessores de Comunicação 
Social, além de outros servidores 
estiveram presentes na cerimônia de 
abertura do III Encontro Nacional dos 
Tribunais de Contas.  
 No segundo dia do Encontro, ao dar 
início à palestra “A eficiência do gasto 
público”, proferida por Valter Correia da 
Silva, chefe da Assessoria Especial para 
a Modernização da Gestão do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
que representou a ministra Miriam 
Belchior, a conselheira Marisa Serrano 

 
Mesa de abertura do III Encontro Nacional dos Tribunais de Contas     
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(TCE-MS) defendeu que o Ministério 
do Planejamento dê continuidade ao 
Promoex (Programa de Modernização 
do Sistema de Controle Externo dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios 
Brasileiros), “para que as cortes de 
contas continuem a investir no controle 
externo em busca da eficiência do gasto 
público tão sonhada por todos”.

Logo após a abertura do Painel 1 - “Os 
Tribunais de Contas como Instrumento 
de Cidadania” - o conselheiro Cláudio 
Couto Terrão (TCE-MG) foi empossado 
presidente do Colégio de Corregedores e 
Ouvidores dos Tribunais de Contas para 
o biênio 2013-2014. A posse aos novos 
membros da diretoria foi dada pelo 
presidente atual do CCOR, conselheiro 
Valdecir Pascoal (TCE-PE). Terrão 
palestrou, ainda, sobre “Ouvidorias 
e Serviço de Informação ao Cidadão: 
estrutura e funcionamento”. Para Cláudio 
Terrão, “os tribunais de contas precisam 
abrir mão da ‘cultura do sigilo’ para 
aproximar a sociedade das instituições 
de controle”. O sigilo, segundo ele, é 
exceção excepcionalíssima.

A  p a l e s t r a  s o b r e  a  O l a c e f s 
(Organização Latino-Americana e do 
Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores) foi proferida pelo ministro 
e vice-presidente do Tribunal de Contas 
da União (TCU), João Augusto Ribeiro 
Nardes. Em sua palestra, o ministro 
apresentou dados sobre a educação e 
destacou que o Brasil foi eleito, pela 

primeira vez, presidente da Olacef. “Nós 
teremos a responsabilidade de presidir a 
Organização da América Latina, Central 
e Caribe pela primeira vez. Será uma 
missão muito árdua porque são 30 países 
que estão sob nossa responsabilidade”.

À tarde, o antropólogo Roberto da 
Matta deu continuidade às atividades 
do segundo dia, com palestra “A ética e a 
sociedade brasileira”.  Roberto da Matta 
analisou, em seu discurso, a importância 
do diálogo entre sociedade e pessoas 
ligadas ao meio jurídico/legislativo para 
estreitar as relações e fazer com que de 
fato a ética seja aplicada.

As atividades do 2º painel – Os 
Tribunais de Contas e a efetividade 
do Controle Externo - foram abertas 
pelo conselheiro ouvidor-geral do 
TCE-MT, Valter Albano da Silva, com 
a palestra “A qualidade e agilidade do 
controle externo como requisitos de 
efetividade dos Tribunais de Contas”. 
Valter Albano frisou que os resultados 
baseados no planejamento estratégico 
fazem a diferença objetivamente. 
“Os tribunais de contas, depois de 
planejar, devem ter uma atuação forte 
na avaliação de resultados. Seja os 
resultados do controle externo, que 
são instrumentais, ou os resultados 
das políticas públicas, que é o que 
interessa à sociedade. Creio que dessa 
forma os tribunais de contas se tornam 
instituições úteis e reconhecidas 
pela sociedade. Queremos fortalecer 

a instituição como instrumento de 
cidadania”.

Na sequência, o professor de Direito 
Ambiental da PUC-SP, Rodrigo Moraes, 
discorreu sobre “Os Tribunais de 
Contas diante das questões ambientais: 
Auditoria Ambiental e Licitação verde”. 
Rodrigo Morais citou as principais leis 
ambientais e a Constituição Federal e 
relacionou as legislações à importância 
da atuação das cortes de contas na tutela 
(defesa) do meio ambiente. “Os TCs não 
têm competência para instituir políticas 
públicas, mas podem controlar essas 
políticas. E isso é importante”, concluiu.

As atividades do terceiro dia 
do Encontro foram iniciadas com a 
a p r e s e n t a ç ã o  d o  P r o g ra m a  d e 
Desenvolvimento Institucional Integrado 
(PDI), desenvolvido neste ano pelo 
Tribunal de Contas de Mato Grosso. 
O PDI, segundo o presidente da corte 
mato-grossense, conselheiro José Carlos 
Novelli, busca a melhoria da eficiência 
dos serviços públicos por meio da 
transferência de práticas de gestão e 
tecnologia aos gestores públicos, “o que 
reforça a função orientativa dos tribunais 
de contas aos fiscalizados”, disse.

Em sua palestra “Comunicação 
e transparência – obrigatoriedade, 
orçamento e estrutura”, o secretário de 
Comunicação do Conselho Nacional de 
Justiça, Marcone Gonçalves, recomendou 
investimentos em comunicação social, 
que para ele é estratégica: “Não há como 
fazê-la de maneira amadora, pois se 
está lidando com imagem e reputação”. 
Segundo Marcone, o CNJ assim tem 
orientado os órgãos do Poder Judiciário. 
“É preciso ter sempre uma política, uma 
estratégia e investimentos”, afirmou.  

O secretário fez questão de alertar 
os conselheiros, auditores substitutos 
de conselheiros e procuradores de 
contas para a transformação sofrida pela 
sociedade nos últimos 10 anos. Marcone 
informou que, com a ascensão econômica 
de 40 milhões de pessoas, criou-se uma 
nova classe média no Brasil, e que ela 
representa uma revolução cultural na 
qual a transparência é uma obrigação. 
“Não dá mais para ficar discutindo 
transparência. Isso já está vencido. 
Temos é que praticá-la, até porque agora 

O senador Pedro Taques destacou a importância dos TCs para o processo democrático
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é lei”, frisou. 
No último dia, a diretora Nacional do 

Promoex, Heloísa Garcia, disse estar feliz 
em participar do evento na sede do TCE/
MS, que cumpriu exemplarmente com 
quase 100% do que previa o Promoex 
(Programa de Modernização do Sistema 
de Controle Externo dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios). Ela informou que, 
passados esses cincos anos de execução 
do programa cujo grande objetivo é a 
melhoria da percepção da sociedade ante 
as ações dos tribunais de contas, “a gente 
agora vai repetir essa pesquisa com um 
escopo mais amplo e vamos entrevistar 
cidadãos, pessoas ligadas ao poder 
legislativo, judiciário, poder público, a 
todos jurisdicionados dos tribunais e 
vamos consolidar os resultados dessas 
pesquisas, em nível nacional, regional, 
de estado, e de capitais”. 

 O conselheiro substituto do TCE/MT 
e vice-presidente da Audicon, Luiz Carlos 
Pereira, e o engenheiro e presidente do 
Ibraop (Instituto Brasileiro de Auditoria 
de Obras Públicas), Pedro Paulo Piovesan 
de Farias, apresentaram os resultados 
da Audicon (Associação Nacional dos 
Auditores dos Tribunais de Contas) e 
do Ibraop.

Durante o encerramento do III 
Encontro Nacional dos Tribunais de 
Contas na quarta-feira, 14/11, os 
conselheiros representantes dos 34 
Tribunais existentes no País aprovaram Marcone Gonçalves recomendou investimentos em comunicação social

a Carta de Campo Grande, com 25 
compromissos assumidos por todos. Para 
o presidente do TCE/MS, Cícero Antonio 
de Souza, o encontro foi marcado não só 
pela presença maciça de conselheiros, 
mas principalmente pelas discussões e 
compromissos que foram publicamente 
assumidos.

A exemplo do conselheiro Cícero 
de Souza, o coordenador do evento 
e  membro do conselho f iscal  da 
Atricon, Waldir Neves, classificou 

o evento como vitorioso. “Por tudo 
que ouvimos dos participantes e 
pelo conteúdo das palestras podemos 
afirmar que o evento foi um sucesso”. 
De acordo com ele, “só através do 
aprimoramento, do aprofundamento 
d a s  d i s c u s s õ e s ,  m e l h o r a n d o  o 
conteúdo, buscando a capacitação 
e  qual i f icação é  que nós  vamos 
fortalecer o controle externo”.

O presidente do Instituto Rui Barbosa, 
conselheiro Severiano Costandrade, 
também enalteceu a importância 
do evento, destacando a qualidade 
da organização. Já o presidente da 
Atricon, conselheiro Antonio Joaquim, 
afirmou que conselheiros, auditores 
e procuradores elogiaram o conteúdo 
do Encontro por sua praticidade e pela 
harmonia dos temas com o planejamento 
estratégico.

Na sequência, o presidente da Atricon 
fez a leitura da Carta de Campo Grande 
e abriu os debates para a redação final. 
Segundo a carta, os Tribunais de Contas 
brasileiros, considerando o tema “Um 
debate pela efetividade do Controle 
Externo do Brasil”, consolidaram sua 
visão de serem reconhecidos como 
i n s t r u m e n to s  i n d i s p e n s áve i s  à 
cidadania.

Roberto da Matta falou sobre a ética e a sociedade brasileira
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O p r e s i d e n t e  T h i e r s 
Montebello participou, 
de 21 a 23 de novembro, 
d o  X X I  C o n g r e s s o 

Brasileiro de Magistrados - “O 
Magistrado no Século XXI: Agente de 
Transformação Social”, promovido 
pela Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB) em Belém, Pará, 
que reuniu magistrados de todo 
o país para discutir, entre outros 
assuntos, os desafios da categoria e 
a atuação dos juízes como agentes 
de transformação social. 

Na abertura da conferência, 
que contou com a participação 
do vice-presidente da República, 
Michel Temer, e do ministro Carlos 
Ayres Britto, o presidente da AMB, 
Nelson Calandra, saudou a todos 
e incentivou a reflexão sobre o 
perfil do magistrado no século XXI. 
O presidente da Associação dos 
Magistrados do Estado do Pará 
(Amepa), Heyder Ferreira, apontou, 
em seu discurso, a realidade, desafios 
e dificuldades da magistratura 
atual.

O respeito à magistratura foi 

Magistrados discutem desafios 
da categoria em Belém

ressaltado por Michel Temer. Temer 
falou sobre o papel do poder judiciário 
no resguardo da Constituição e 
das leis vigentes, ressaltando a 
importância do magistrado perante 
a sociedade.

A solenidade, que reuniu cerca 
de 1,6 mil pessoas, contou com a 
presença do governador do Estado, 
Simão Jatene, do corregedor nacional 
de Justiça, Francisco Falcão, do 
ministro Luis Felipe Salomão, do 
STJ, entre outras autoridades dos 
poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário.

Na noite do dia 21, o ex-presidente 
do Supremo Tribunal Federal, 
ministro Ayres Britto, recebeu 

Thiers Montebello, Nelson Tomaz Braga, Cláudio Abramo e Antonio Oldemar Coelho dos Santos  

Fotos: ASCOM/AMB

Nelson Thomaz Braga e Thiers Montebello

Thiers Montebello com o presidente em 
exercício do Tribunal de Contas do Estado do 
Pará (TCE-PA), conselheiro Luis Cunha

a comenda da Ordem do Mérito 
Judiciário na Grã-Cruz, mais alta 
condecoração do Poder Judiciário 
estadual. A homenagem foi entregue 
pela presidente do TJ/PA, Raimunda 
Noronha. 

O presidente Thiers Montebello, 
representando a Atricon, participou, 
no dia 22, juntamente com o jornalista 
Cláudio Abramo, da Transparência 
Brasil, do Painel “Políticas Públicas 
para o Poder Judiciário no século 
XXI”, que teve como presidente 
da mesa Nelson Tomaz Braga, do 
Conselho Nacional de Justiça, e como 
coordenador o desembargador 
Antonio Oldemar Coelho dos Santos, 
da Amatra-8. 
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O presidente Thiers Montebello recebeu, no mês de novembro, carta enviada 
pela controladora-geral de contas da Guatemala, Nora Segura de Delcompare, 
agradecendo a atenção recebida por ocasião de sua visita e de sua equipe ao 
TCMRJ.

Equipe da Guatemala 
agradece apoio
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Ministro Marco Aurélio Belizze 
recebe homenagem na EMERJ

P roferida pelo ministro do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Marco Aurélio Bellizze 
O l i v e i r a ,  a  p a l e s t r a  “A 

Jurisprudência Penal do Superior 
Tribunal de Justiça” realizada no 
d i a  8  d e  o u t u b ro ,  n o  a u d i tó r i o 
Desembargador Paulo Roberto Leite 
Ventura, da EMERJ, contou com a 
presença dos juízes do 32º Curso 

Desembargador Antonio Jayme Boente,  ministro Marco Aurélio Bellizze Oliveira e desembargadores Manoel Alberto Rebêlo dos Santos, Leila Mariano 
e  Marcus Henrique Pinto Basílio

de Formação, desembargadores e 
magistrados, além de serventuários e 
amigos do palestrante. Compuseram 
a mesa de debates o presidente do 
Tribunal de Justiça, desembargador 
Manoel Alberto Rebêlo dos Santos, 
a  D i r e t o r a – G e r a l  d a  E M E R J , 
desembargadora Leila Mariano, e 
os desembargadores Antônio Jayme 
Boente e Marcus Henrique Basílio.

A desembargadora Leila Ma-
riano destacou a importância do 
Ministro para o Tribunal do Rio 
de Janeiro: “O Ministro repre-
senta todos nós, magistrados e 
servidores do Poder Judiciário 
do Estado do Rio de Janeiro 
em Brasília, por sua conduta, 
pela qualidade e profundidade 
de seus votos, e todos nós nos 
orgulhamos do ministro Marco 
Aurélio Bellizze Oliveira.”

Em seguida, o Ministro falou 
da alegria de estar novamente na 
Escola de Magistratura do Rio: 
“Fui aluno da primeira turma da 
EMERJ e um dos primeiros pro-Ministro Marco Aurélio Bellizze Oliveira

fessores da Escola. Para mim é um or-
gulho estar aqui de volta, nessa que é 
a minha casa. É uma responsabilidade 
representar o Rio de Janeiro no Supe-
rior Tribunal de Justiça”. Durante sua 
palestra o ministro chamou atenção 
para importância dos casos concretos 
no Direito Penal, e apresentou diver-
sos casos julgados pelo STJ. Quanto a 
sua atuação no STJ, acrescentou: “Em 
um tribunal superior, ao contrário 
do que muitos imaginam, nós temos 
uma liberdade muito menor do que 
no tribunal local”. 

Ao final da palestra, a desem-
bargadora Leila Mariano anunciou a 
inauguração do retrato do ministro 
Bellize - que lecionou Direito Comer-
cial, Teoria Geral do Direito e Processo 
Penal - na Galeria de Professores 
eméritos da Escola: “Neste momento a 
Escola quer prestar uma homenagem 
ao ministro Marco Aurélio Belizze 
pelos mais de 20 anos de dedicação a 
esta Escola”. Emocionado, o ministro 
agradeceu a homenagem e a presença 
de todos.
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A atuação dos órgãos do Tribunal de Contas da 
União”  foi o tema da palestra proferida pelo 
ministro Augusto Nardes, vice-presidente do 
TCU, no dia 28 de setembro, no auditório do 

Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. A explanação 
foi dirigida aos administradores públicos e servidores 
do TCE/SE.

Na ocasião, o Ministro defendeu a cooperação entre 
os TCs para tornar o país mais eficiente. “Nós, que temos 
o compromisso de fazer a fiscalização de todos os recur-
sos do país, queremos estreitar mais essa relação com os 
tribunais de contas dos estados e, dessa forma, aumen-
tar auditorias coordenadas; fazer um tipo de trabalho 
que a gente possa avaliar, em conjunto, os recursos que 
são aplicados, tanto pelos estados quanto pela União”, 
ressaltou o Ministro.

“A tendência nossa para o futuro é trabalhar mais 
em cooperação, procurando ver a vocação de cada re-
gião e, dessa forma, direcionar as auditorias para que 
o Executivo possa aperfeiçoar as suas ações em torno 
de recursos que possam dar resultado a médio e longo 
prazo”, acrescentou Nardes.

A visão do Ministro recebeu o apoio do presidente do 
TCE/SE, Carlos Alberto Sobral de Souza, que declarou es-
tar “pronto para fazer quaisquer auditorias operacionais 
ou de outra natureza em conjunto, visando interesses 

Ministro Nardes defende 
cooperação entre os TCs

comuns”. “Necessitamos dessas inspeções, pois elas evitam 
opiniões dúplices”, disse o conselheiro.

O presidente do TCMRJ, Thiers Montebello, esteve presen-
te à palestra, juntamente com os deputados federais Rogério 
Carvalho e Mendonça Prado; o corregedor do Tribunal de Jus-
tiça de Sergipe, desembargador Netônio Bezerra Machado; o 
reitor da Universidade Federal de Sergipe, Josué Modesto dos 
Passos Sobrinho; o conselheiro Francisco Neto, do TCM/BA; e 
o presidente da Academia Sergipana de Letras, o acadêmico 
José Anderson Nascimento.
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Ministro Nardes aborda o compromisso dos TCs

A servidora do Tribunal de Contas do Estado do Sergipe 
e coordenadora da Escola de Contas Conselheiro 
José Amado Nascimento, Patrícia Verônica Nunes 
Carvalho Sobral de Souza, foi empossada, no dia 28 

de setembro, nova imortal da Academia Sergipana de Letras.
Patrícia, que também é professora de Direito, foi escolhida 

para ocupar a cadeira 32, sucedendo o ex-governador João de 
Seixas Dória.

Eleita por unanimidade por 29 membros, a acadêmica é 
a 11ª mulher a ocupar uma cadeira na ASL. Dentre as obras 
da imortal destaca-se “Corrupção e Impunidade: Crítica e 
Controle”, lançada em 2011.

Estiveram presentes à solenidade acadêmicos, familiares e 
amigos, além de autoridades como o ministro Augusto Nardes, 
do TCU; o ex governador Albano Franco e o prefeito de Aracaju, 
Edvaldo Nogueira.

Servidora do TCE/SE toma posse na 
Academia Sergipana de Letras

Patrícia Verônica, no ato da posse

Foto: Cleverton Ribeiro
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V eículo mais antigo em circulação 
na América Latina, o Jornal do 
Commercio acompanhou e pu-
blicou todos os fatos históricos 

ocorridos no Brasil e no mundo, como por 
exemplo, a Guerra do Paraguai (1864), a 
assinatura da Lei Áurea, em 1888, a pro-
clamação da República, no ano seguinte, e 
a revolta da vacina, em 1904.

Fundado em 1 de outubro de 1827 
pelo tipógrafo francês Pierre Plancher – 
editor de Voltaire, de Benjamin Constant 
de Rebecque e de outros intelectuais de 
Paris -, o Jornal do Commercio conquistou, 
rapidamente, enorme prestígio. Rui 
Barbosa, o Barão de Mauá, Machado de 
Assis, Euclides da Cunha, Rubem Braga e 
até o imperador D. Pedro II, que escrevia 
sob o pseudônimo O Outro Amigo do Poeta, 
foram algumas personalidades brasileiras 
que assinaram artigos e editoriais nas 
páginas do Jornal.

Para comemorar os 185 anos de 
existência, o Jornal do Commercio realizou 
no dia 1 de outubro, uma festa no Golden 
Room do Hotel Copacabana Palace, na 
qual homenageou 10 personalidades de 
empresas e dos setores público e privado 
que, segundo a direção do Jornal, têm 
contribuído para o desenvolvimento 
do Brasil. Foram eles: a presidente da 
República, Dilma Roussef; o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva; o governador 
do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio 
Cabral Filho; o prefeito do Rio, Eduardo 
Paes; o ministro do Supremo Tribunal 
Federal, Luiz Fux; a atriz Bibi Ferreira; o 
presidente do Conselho de Administração 
do Grupo Bradesco, Lázaro de Mello 
Brandão; o presidente do Conselho de 
Administração do Grupo Gerdau, Jorge 
Gerdau Johannpeter; o presidente da 
Unicafé, Jair Coser; e o presidente da Light, 
Paulo Roberto Ribeiro Pinto.  

Hoje instalado em um prédio tombado, 
da Rua do Livramento, área portuária do 
Rio de Janeiro, o Jornal do Commercio está 
em vias de adquirir nova sede, no bairro 

Jornal do Commercio: há 185 anos 
registrando a história do Brasil

de São Cristóvão, para onde também serão 
transferidas as Rádios Tupi e Nativa, que 
fazem parte do Grupo Diários Associados, 
no Rio de Janeiro. A instalação gráfica do 
Jornal será modernizada, com aquisição de 
novas rotativas e outros equipamentos de 
última geração. 

Maurício Dinepi, diretor-presidente do 
Jornal desde 2003, acredita ser necessário 
“repensar estratégias de comercialização, 
sem comprometer a qualidade editorial 
e a estabilidade financeira da empresa”, 
e afirma: “O JC chega aos 185 anos 
sólido, consagrado como o veículo mais 
pesquisado da Biblioteca Nacional pelo 
meio acadêmico. Não há cenário histórico 

ou econômico que se possa construir do 
Brasil que não tenha sido registrado nas 
páginas do Jornal do Commercio”.

Na solenidade, compuseram a mesa 
o presidente do Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro (TJ-RJ), desembargador 
Manoel Alberto Rebêlo dos Santos; o 
presidente nacional dos Diários Associa-
dos, Álvaro Teixeira da Costa; Mauricio 
Dinepi; o vice-governador do Rio de 
Janeiro, Luiz Fernando de Sousa Pezão; o 
governador Sérgio Cabral; Ernane Galvêas; 
o procurador-geral de Justiça do estado 
Claudio Soares Lopes; e o presidente da 
Associação Brasileira de Imprensa (ABI) 
Maurício Azedo.
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Representantes de 31 dos 34 
Tribunais de Contas do Brasil 
participaram, no dia 24 de 
outubro, em Brasília, do Encontro 

“Tribunais de Contas e Desenvolvimento 
Econômico”, realizado pelo Sebrae Nacional, 
em parceria com a Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) 
e o Instituto Rui Barbosa (IRB).

Cerca de 52 conselheiros, auditores 
e técnicos de 25 Tribunais de Contas de 
Estado, de cinco Tribunais de Contas de 
Municípios e um do Tribunal de Contas 
da União estiveram presentes.  O evento 
contou ainda com a participação de 
representantes de Sebrae Estaduais.

A abertura do encontro foi realizada 
pelo ministro vice-presidente do TCU, 
Augusto Nardes, pelos presidentes 
do Sebrae, Luiz Barreto, e da Atricon, 
conselheiro Antonio Joaquim, e pelo 
vice-presidente do Instituto Rui Barbosa, 
conselheiro Julio Pinheiro.

A meta e os resultados esperados com 
a parceria firmada entre o Sebrae, a Atricon 
e o Instituto Rui Barbosa, que teve como 
primeiro ato a realização do Encontro, foi 
definida como “Uma verdadeira revolução 
com ganhos para a sociedade, para a 
cidadania e para o país”.

O conselheiro presidente Antonio 
Joaquim disse, na ocasião, que entendia a 
parceria e a atividade como uma obrigação. 
Segundo o presidente da Atricon, os 
tribunais de contas têm o dever de fiscalizar 
os órgãos públicos quanto à aplicação das 
várias legislações infraconstitucionais, 
entre as quais se destaca a LC 123/2006. 
“Essa lei tem o potencial de desenvolver a 
economia local, gerar emprego e distribuir 
renda”, observou o conselheiro.

Para Antonio Joaquim, os TCs devem 
atuar primeiro no campo pedagógico, 
explicando e orientando os jurisdicionados 
sobre a abrangência e as exigências da 
legislação; em seguida, atuar classificando 
o não cumprimento da legislação como um 
ato grave por parte dos órgãos públicos. 
Finalmente, aplicando sanções contra 
gestores que deixam de observar a lei. “Se 

Tribunais de Contas e 
Desenvolvimento Econômico

todos os municípios cumprissem a lei que 
determina o tratamento diferenciado e 
simplificado às microempresas, teríamos 
uma revolução em nível nacional”, 
ponderou, lembrando que os tribunais 
de contas têm papel fundamental na 
efetividade da Lei Complementar nº 
123/2006.

O conselheiro vice-presidente do 
TCE-AM e vice-presidente do Instituto Rui 
Barbosa, Júlio Pinheiro, também destacou 
a parceria e manifestou o compromisso 
dos tribunais de contas na aplicação da 
legislação em questão. O vice-presidente 
do TCU, ministro Augusto Nardes, também 
manifestou apoio à parceria firmada entre 
a Sebrae/Atricon/IRB.

Após a abertura, houve a projeção de 
filmes sobre prefeitos empreendedores 
do Sebrae e palestras sobre a Lei 
C o m p l e m e n t a r  n º  1 2 3 / 2 0 0 6  e 
desenvolvimento econômico.

Luiz Barreto disse que os resultados da 
parceria interessam ao Brasil. “Temos que 
aproveitar a geração dos novos prefeitos e 
o poder de convencimento dos tribunais 
de contas para estender a aplicação 
da Lei Complementar nº 123/2006. 
Não podemos esquecer que 99% das 
empresas brasileiras são micro e pequenas, 
representam 70% dos empregos gerados 
e contribuem com 25% do PIB nacional”, 
registrou o presidente.

Barreto disse que os tribunais de 
contas têm condições de ajudar muito 

na efetividade da legislação no que 
concerne à fiscalização quando das 
compras governamentais, assegurando o 
tratamento diferenciado às microempresas 
nos procedimentos licitatórios para 
aquisições de produtos ou serviços até 
R$ 80 mil.

Durante a tarde, uma mesa de trabalho 
composta pela Atricon, IRB e Sebrae 
presenciou a apresentação de algumas 
experiências vividas por tribunais de 
contas e prefeituras municipais.

A definição de estratégias para a 
realização dos encontros estaduais foi feita, 
na sequência, pelo gerente da Unidade de 
Políticas Públicas do Sebrae, Bruno Quick, 
e, em seguida, a formalização da adesão ao 
plano de ação pelos tribunais de contas.

Conselheiro Antonio Joaquim, presidente da Atricon

Luiz Barreto, presidente do Sebrae
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Tomou posse no dia 12 de junho, em cerimônia 
realizada no Clube Naval de Brasília, a nova diretoria 
da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), 
eleita para o biênio 2012/2014, que será presidida 

pelo juiz federal Nino Oliveira Toldo. O novo presidente é titular 
da 10ª Vara Federal Criminal da São Paulo. Formado em Direito 
pela USP em 1986, NinoToldo é doutor em Direito Econômico 
e Financeiro pela mesma universidade e mestre em Direito e 
Serviço Social pela Unesp. É o segundo juiz federal mais antigo 
em atividade na 3ª Região. Entrou na Justiça Federal em 1991, 
no primeiro concurso organizado pelo TRF-3.

Para Nino Toldo, assumir a Ajufe é uma grande 
responsabilidade: “Tenho consciência de tudo o que este 
cargo representa, da importância desta associação de juízes 
no cenário nacional, bem como do crítico momento pelo qual 
passa a magistratura no Brasil”. Nino Toldo crê na importância 
de inserir a magistratura nos grandes debates nacionais. “A 
Ajufe terá uma gestão proativa e contribuirá com os órgãos 
competentes para o aperfeiçoamento do Poder Judiciário e 
para que uma sociedade melhor seja alcançada neste país. Os 
juízes federais brasileiros têm consciência de seu papel e de 
suas responsabilidades”, ressaltou.

AJUFE empossa nova diretoria

Em discurso durante a posse, o presidente do Supremo 
Tribunal Federal, ministro Carlos Ayres Britto, saudou a nova 
diretoria. “O STF sempre teve um diálogo respeitoso e fácil 
com a associação. Eu, como presidente do Supremo e do CNJ, 
felicito a diretoria que se despede e cumprimento com muita 
honra a nova diretoria, na certeza de que manterá a tradição 
excelente de competência, de civismo, de devoção à causa 
pública”, afirmou Ayres Britto.

O juiz federal Nino Oliveira Toldo fala da grande responsabilidade em
assumir a Ajufe

O Tribunal de Contas da União 
reinaugurou, no dia 21 de 
setembro, as novas instalações 
da Secretaria de Controle 

Externo do Rio de Janeiro (Secex-RJ) e 
da 9ª Secretaria de Controle Externo 
(9ª Secex), no prédio do Ministério da 
Fazenda. O TCU mantém secretarias em 
todas as capitais com o objetivo de estar 
próximo das unidades jurisdicionadas. 

Para o presidente do TCU, ministro 
Benjamim Zymler, as duas secretarias 
têm importância estratégica, “pois 
interagem com a comunidade local, e 
aqui temos grandes empresas estatais, 
mais ainda em função do crescimento 
exponencial do Rio de Janeiro no cenário 
internacional e brasileiro, o que significa 
que o tribunal tem que ficar atento e 
ter condições operacionais para que 
se possa fazer a melhor fiscalização 
possível”.

Fo i  re a l i z a d a ,  t a m b é m ,  u m a 

TCU inaugura novas instalações no Rio 
de Janeiro

reestruturação das dependências, da 
infraestrutura tecnológica e de trabalho 
nas instalações do auditório do TCU. 
Cento e nove servidores ativos da pasta 
estão lotados no Rio de Janeiro, nas duas 
unidades, dos quais cerca de 80 são 
auditores fiscais. O TCU tem cerca de 
2.700 servidores, sendo que 700 estão 
distribuídos nos 26 estados.

Estiveram presentes à inauguração o 
governador Sérgio Cabral, o ministro do 
TCU e relator-geral da Copa do Mundo 
2014 junto ao Tribunal, Valmir Campelo, 
os ministros do TCU, Marcos Vilaça, 
Aroldo Cedraz e Luciano Brandão, o 
vice-governador Pezão e o secretário da 
Secex-RJ, Osvaldo Perrout, entre outras 
autoridades.

Autoridades e servidores presentes à inauguração
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Em cerimônia concorrida, foi lançada no dia 
01 de outubro, no auditório do prédio-sede 
do Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro (MPRJ), a quarta edição do livro 

“Estudos de Processo Penal”, do procurador de Justiça, 
Sérgio Demoro Hamilton, pela editora Lumem Juris. 

Ao iniciar a solenidade, o Procurador-Geral de 
Justiça, Cláudio Lopes, ressaltou a honra que é para 
o MPRJ ter Sérgio Demoro comandando a Revista de 
Direito da instituição, segundo ele, “um setor com o 
qual jamais tive que me preocupar, devido ao esmerado 
trabalho realizado pelo procurador”.

Demoro recebeu ainda homenagens do ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), Hamilton Carvalhido; 
da coordenadora do Centro de Estudos Jurídicos do Mi-
nistério Público(CEJUR), procuradora de Justiça Maria 
Cristina Tellechea; dos procuradores de Justiça, Paulo 
Cesar Pinheiro Carneiro e Adolfo Borges Filho; dos de-
sembargadores José Muiños Piñeiro Filho e Paulo Rangel; 
e do promotor de Justiça Décio Luiz Alonso Gomes.

Sérgio Demoro começou a carreira de advogado em 
1957. Ingressou como promotor público no Ministério 
Público do Rio de Janeiro em 1960. Em 1965, passou a 
promotor de Justiça substituto e, em 1970, tornou-se 
promotor titular. Em 1978, passou a ser diretor da Revista 
do MPRJ, da qual se afastou em 1982, mesmo ano em que 
foi promovido a procurador de Justiça.  Aposentado em 
2002, retornou à Revista em 2005, onde permaneceu até 
2007. Demoro reassumiu o cargo em janeiro de 2009, onde 

Procurador Sérgio Demoro lança 
livro “Estudos de Processo Penal”

permanece como diretor da publicação.
A carreira de Sérgio Demoro está registrada no livro “Contributos 

em Homenagem ao Professor Sérgio Demoro Hamilton”, trabalho coor-
denado pelos promotores de Justiça Alexander Araújo de Souza e Décio 
Alonso, e que conta com a colaboração de 25 juristas do Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e São Paulo.

Em “Estudos de Processo Penal - 4ª série”, há escritos originais, 
como novas questões de Processo Penal; a taxatividade das atribuições 
do assistente do Ministério Público; o aditamento provocado; forma e 
formalismo abstruso e a discutível constitucionalidade do art. 385, in 
fine, do Código de Processo Penal.

Sérgio Demoro autografa  a quarta edição de seu livro

A procuradora de Justiça Eunice Pereira Amorim 
Carvalhido  fo i  rec ondu zida  ao  c argo  de 
Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal 
e Territórios. A Sessão Solene de Recondução 

ao Cargo para o biênio 2012-2014 foi realizada no dia 
30 de outubro, no Edifício Sede do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios, em Brasília, DF.

Em seu primeiro mandato, de 2010 a 2012, a procu-
radora buscou fortalecer o atendimento ao cidadão em 
todas as cidades do Distrito Federal. Neste mandato, 
um dos seus principais focos serão as promotorias de 
Justiça.

Eunice Carvalhido é uma das idealizadoras da criação 
das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Pú-
blico, do Meio Ambiente e da Ordem Urbanística.

Procuradora é reconduzida a cargo 
no MPDFT

Procuradora Eunice Amorim Carvalhido
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Há 21 anos, o Tribunal de 
Contas do Município do 
Rio de Janeiro realizou seu 
primeiro concurso público, 

atendendo aos preceitos constitucionais 
que passaram a regulamentar a admissão 
de servidores a partir da Constituição de 
1988. O Edital foi publicado no Diário 
Oficial do dia 22 de julho de 1991, páginas 
54 a 56, e visava ao preenchimento de 170 
vagas, sendo 80 de nível superior (analista 
de informação, analista organizacional, 
bibliotecário, contador, técnico de 

Jaqueline dias de mello
Assessora Especial da Secretaria-Geral de Controle Externo

Primeiro concurso para o 
TCMRJ, vinte e um anos depois...

O concurso deu início ao processo de modernização do TCMRJ. A 
Instituição passou a valorizar a meritocracia, considerando a aptidão 
pessoal específica para determinada atividade o fator essencial para a 
conquista de posições. Reconhecer o mérito é a maneira mais eficiente 
de estimular o aperfeiçoamento constante do trabalho desenvolvido 
por esta Corte. 

Eu havia acabado de me formar na faculdade de Direito.

Minhas expectativas foram plenamente atingidas. A maior prova disso 
é que estou aqui até hoje. Gosto de trabalhar no TCMRJ. Tenho orgulho 
de fazer parte do corpo de funcionários desta Instituição.

comunicação social e técnico de controle 
externo), 10 de 2º grau (desenhista 
e técnico de contabilidade), 46 de 1º 
grau (artífices de alvenaria e pintura, 
carpintaria e madeira, eletricidade, 
instalações hidráulicas, mecânica, e 
telecomunicações ,  ascensorista , 
datilógrafo, digitador, e telefonista) e 34 
de nível elementar. Os cargos com o maior 
número de vagas foram os de técnico de 
controle externo (61), datilógrafo (20) e 
agente de portaria (16 vagas). 

O concurso teve validade de 2 (dois) 

anos, prorrogáveis por mais 2 (dois) 
anos.

Os candidatos aprovados, que 
começaram a ser convocados no início de 
1992, trouxeram um nível de excelência 
que se reflete até hoje. 

Em comemoração aos 21 anos de 
realização do primeiro concurso público 
para o Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro, a Revista TCMRJ ouviu 
alguns dos servidores, que ingressaram 
neste concurso, sobre as expectativas 
vividas a partir da aprovação.  

Suas expectativas em relação ao TCMRJ foram atendidas? De que maneira?

Qual era a sua situação profissional à época do concurso?

Para você, o que representou o primeiro concurso do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro, em 1991?
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marco antonio brito de sousa
Agente de Vigilância e Portaria 

Rodolfo luiz Pardo dos santos
Assessor-Chefe de Informática

O concurso representou o início de uma grande 
transformação do ambiente e dos resultados do 
TCMRJ. A sociedade carioca conta com um quadro 
técnico multidisciplinar, altamente capacitado. A 
equipe que ingressou no Tribunal em 1992 deu uma 
grande contribuição para a modernização da Casa, 
com a aplicação de novas técnicas de auditoria, com a 
busca pela integração com o Controle Interno e com o 
Sistema Tribunais de Contas.

Me formei em dezembro de 1986 na Universidade 
Federal de Santa Catarina. Trabalhava na empresa de 
Processamento do Estado de SC, quando fui convidado 
a trabalhar no Rio de Janeiro em uma empreiteira 
da Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional, na 
Superintendência de Engenharia. Nesta época, o 
país estava em uma grande crise política, com muita 
inflação e desemprego. Para complementar meu 

orçamento, no período noturno, também era professor 
substituto na PUC-RIO, na cadeira de Análise de Sistemas. 
Como o conteúdo programático do concurso do TCMRJ 
era exatamente o mesmo que eu ministrava aulas na 
universidade, encarei o desafio de tentar uma das duas 
vagas oferecidas pelo Tribunal.  Foi quando iniciei uma 
nova e importante fase de minha vida.

Minhas expectativas foram, em muito, atingidas. Vale 
lembrar que àquela época existiam 03 computadores, 
sendo 01 deles emprestado pela AST-RIO. Não existia 
uma área específica de informática. Com o apoio do 
então diretor de Controle Externo, Paulo Armando 
Medeiros, conseguimos criar um grupo informal de 
Tecnologia de Informação, que depois foi transformado 
na Assessoria de Informática. Foram inúmeros relatórios 
com exposições de motivos que justificavam a criação de 
uma área específica de TI, que deveria estar vinculada 
à Presidência, dada  a importância estratégica do tema. 
Outro fator a ser destacado foi a integração do novo grupo 
que ingressou no TCMRJ. Discutíamos intensamente 
as mudanças necessárias, que quase sempre eram 
aceitas pelos dirigentes do TCMRJ. Alerto, no entanto, a 
necessidade de renovação, pois muitos se aposentam nos 
próximos anos, e este movimento deve ser contínuo.

Para mim, o concurso representou um avanço, pois creio que o concurso é o 
meio mais democrático de ingresso no serviço público e produz um quadro 
efetivo de servidores. 

Na ocasião, eu estava na informalidade. O certame do TCMRJ deu-me a chance 
de voltar ao mercado formal.  

Minhas expectativas foram plenamente atendidas, pois estamos em um excelente 
ambiente de trabalho, com pessoas de bom nível cultural e competentíssimas; 
além de ser este um dos órgãos mais importantes do município do Rio.
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suzette borges correia do valle
Inspetora Setorial da 7ª IGE

Paulo Ricardo schwinn
Chefe de Serviço de Habilitação e Controle do DGF

miguel Germigos da Franca
Diretor da Divisão de Comunicações

Vejo o concurso público como um marco na história desta Corte de Contas.  
Uma mudança de paradigma fundamental para consolidar a sua atuação 
à luz da Constituição Federal de 1988 e que, desde então, procura estar 
na vanguarda do controle das contas públicas.

Na época, eu atuava como profissional no ramo de engenharia civil, mas 
tinha plena ciência de que a opção pela carreira de fiscalização significaria 
renunciar ao trabalho de engenheira, embora atualmente tenha voltado 
a ter contato com temas ligados à tal área de trabalho.

Até prestar o concurso, trabalhava na iniciativa privada e não tinha muita 
visibilidade da complexidade da Administração Pública e da importância 
do TCMRJ. Sinto-me honrada e feliz em fazer parte dessa Instituição de 
Controle Externo.

O concurso representou para mim uma espécie de ‘Portal de Esperança’ para 
um futuro melhor. Eu me lembro de como aquele dia de 1991, o último dia 
para se inscrever no concurso, mudou minha vida para sempre!

Eu estudava na UFF e estava no segundo período de Jornalismo. Não tinha 
perspectivas imediatas de arranjar estágio e o concurso do TCMRJ era uma 
oportunidade boa, pois oferecia vagas para nível médio. 

Minhas expectativas foram atendidas, com certeza. Hoje tenho um excelente 
salário, um bom padrão de vida. Nunca me esquecerei daquele dia de 1991 
em que passei em frente à Biblioteca Pública dos CIEPS (um dos locais de 
inscrição), na Avenida Presidente Vargas. Aqueles momentos que se seguiram, 
em que entrei na fila, preenchi o formulário de inscrição e entreguei a taxa 
paga para a atendente, mudaram minha vida para sempre!

O concurso representou a oportunidade de ingresso em um órgão público 
tão bem conceituado como o TCMRJ, alcançando a almejada estabilidade e 
demais vantagens inerentes aos servidores públicos do município do Rio 
de Janeiro. 

Quando fiz o concurso eu trabalhava em uma agência de viagens e turismo, e 
era funcionário temporário do IBGE, onde atuava como técnico censitário.

Minhas expectativas foram superadas, tendo em vista o ótimo ambiente, a 
oferta de capacitação profissional, a possibilidade de progressão funcional, 
enfim, superadas por um conjunto de fatores positivos que compõem o nosso 
ambiente de trabalho e, também, pelo orgulho de ser parte de um órgão que 
trabalha com seriedade e afinco, em prol da sociedade carioca.
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O Instituto de Nutrição Annes 
Dias – INAD e o Conselho 
de Alimentação Escolar – 
CAE promoveram, no dia 

13 de novembro,  o lançamento do livro 
“Receitas do Programa de Alimentação 
Escolar”. O evento foi realizado no 
Auditório Meri Baran – 8º andar do 
Centro Administrativo São Sebastião 
– CASS.

O inspetor-geral Marcus Vinicius 
Pinto da Silva, da 3ª Inspetoria-Geral 
do Tribunal de Contas do Município 

INAD e CAE lançam livro 
de receitas do Programa de 
Alimentação Escolar

do Rio de Janeiro, fez parte da mesa 
de abertura do evento. O convite para 
participação  foi motivado pelo relatório 
de Inspeção Operacional realizada no 
Programa de Alimentação Escolar – 
PAE, onde foi apontada a necessidade 
de maior divulgação e conscientização 
da importância do PAE junto aos pais, 
alunos e professores. 

Segundo o INAD, o relatório do 
TCMRJ foi a semente para o surgimento 
da proposta do livro, que tem como 
objetivo disseminar a cultura da 

educação alimentar através de receitas 
de cardápio que são praticados na 
escola.

Após a abertura do evento, a 
nutricionista Luciana Maldonado 
palestrou sobre o tema. Na sequência, 
foram apresentadas diversas suges-
tões que foram anotadas e debatidas 
com os convidados e, ao final, foram 
distribuídos dois exemplares do livro 
para cada escola, destinados aos pais 
que compõem o Conselho Escola 
Comunidade – CEC. 

Receitas do Programa de Alimentação Escolar
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A proximadamente 80% da 
rotina dos 29 funcionários 
da 4ª Inspetoria-Geral do 
Tribunal de Contas do Mu-

nicípio do Rio de Janeiro são dedi-
cados à área de saúde da cidade. A 
inspetora-geral, Lucia Knoplech, fala 
desse “grande desafio”. 

“É da competência da 4ª IGE 
fiscalizar as Secretarias Municipais 
de Saúde, de Esporte e Lazer, e de 
Ciência  e  Tecnologia ,  o  próprio 
TCMRJ,  a  Câmara Municipal ,  e  a 
Empresa Olímpica, criada em junho 
de 2011 para coordenar a execução 
das atividades e projetos municipais 
relacionados à realização da Copa do 
Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos de 2016. Mas, a função 
principal da 4ª IGE, hoje, é fiscalizar 
a área de saúde, tanto pela grande 
e complexa rede hospitalar,  uma 
das maiores do Brasil, como pelo 
volume de recursos envolvidos – R$ 
4 bilhões, em 2012, e a previsão 
para 2013 é de R$ 4,5 bilhões. Para 

4ª IGE: fiscais incansáveis 
da saúde do município

Equipe da 4ª Inspetoria- Geral

entendermos melhor a Secretaria de 
Saúde, contratamos a Escola Nacional 
de Saúde Pública – ENSP e, juntos, 
montamos um curso específico para o 
Tribunal, em nível de pós-graduação, 
com duração de um ano”.

Lucia explica que a IGE atua dentro 
e fora do Tribunal. Internamente, 
são analisados todos os contratos 
encaminhados ao TCM pelos órgãos 
jurisdicionados. Já o programa de 
atuação externa é elaborado em 
conjunto, no início de cada ano, e 
propõe, em média, duas inspeções 
ordinárias por mês, duas auditorias 
operacionais por ano, e duas visitas 
técnicas por semana. Há ainda as 
i n s p e ç õ e s  ex t ra o rd i n á r i a s ,  q u e 
são realizadas por solicitação da 
Câmara. 

“Vou falar mais da área de saúde 
porque é a que mais nos ocupa. O 
serviço de atenção básica – postos de 
saúde, centros municipais e UPAs – , 
por ser uma missão extremamente 
importante do governo municipal, 

tem de ser acompanhado o tempo 
inteiro pelo Tribunal. Realizamos, 
então, visitas técnicas,  que é um 
acompanhamento sistemático, duas 
vezes na semana, para verificar toda a 
parte física e estrutural das unidades, 
se tem médico ou não, e o que falta 
para o cidadão poder ter atendimento 
continuado - medicina preventiva -, 
evitando, assim, o congestionamento 
nos hospitais. Todos esses dados são 
reunidos em relatórios e enviados 
à Secretaria .  O  resultado desse 
trabalho tem sido muito gratificante. 
Com os apontamentos dos técnicos 
do TCM, ajudamos às unidades a 
conseguirem soluções que sozinhos 
não conseguiriam.

“Quanto às inspeções ordinárias, 
a finalidade é examinar a execução 
dos contratos, se estão funcionando, 
e com o melhor preço. Já as auditorias 
operacionais são um trabalho mais 
complexo, voltado para os programas 
desenvolvidos pela secretaria. Quando 
vamos auditar um programa, como 
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por exemplo, o de Tuberculose, da 
Secretaria de Saúde, que realizamos 
recentemente,  fazemos todo um 
trabalho de preparação, de pesquisa, 
para entendermos como funciona a 
doença, de que forma é transmitida, 
em que lugares tem atendimento 
etc. É a fase de planejamento, para 
depois sairmos em campo. Quando 
identificamos algum problema, a 
q u e  c h a m a m o s  d e  ‘ a c h a d o  d e 
auditoria’,  encaminhamos para a 
secretaria, apresentando sugestões e 
oportunidades de melhoria, e ficamos 
em contato com o coordenador do 
programa para verificarmos se nossas 
instruções foram implantadas”.

Segundo Lucia, a implementação 
da Lei nº 5026/2009, sancionada pelo 
prefeito Eduardo Paes, que permite ao 
poder executivo repassar a gestão do 
orçamento para organizações sociais 
– OSs, dobrou o desafio dos técnicos 
da 4ª IGE. “As OSs são entidades 
pré-qualificadas por uma comissão 
da prefeitura, sem fins lucrativos, 
cujas atividades são dirigidas ao 
ensino,  à  pesquisa científ ica,  ao 
desenvolvimento  tecnológico ,  à 
proteção e preservação do meio 
ambiente, à cultura, à saúde e ao 
esporte. No momento, quase 50% 
do orçamento da saúde já estão na 
mão de organizações sociais. O nosso 
entendimento é que é discricionário, 
está previsto em lei ;  só que,  no 
momento em que o Estado deixa 

Servidores da 4ª IGE

de executar suas tarefas e delega a 
terceiros, ele passa a ter o dever de 
fiscalizar ainda mais. E o problema 
é que nem sempre a secretaria tem 
uma estrutura de fiscalização como 
deveria ter, então, o nosso trabalho 
tem sido dobrado. Estamos avaliando 
todos os contratos de gestão com 
essas organizações - que hoje giram 
em torno de R$ 3 bilhões -, e todos 
os processos seletivos realizados 
entre essas organizações e empresas 
subcontratadas. É muito dinheiro 
envolvido! A Secretaria de Saúde, 
concordando com a nossa observação 
quanto à carência de fiscalização, 
contratou a Fundação Getúlio Vargas 
p a ra  f a z e r  o  a c o m p a n h a m e n t o 
de  custos .  Para  o  ano ,  estamos 
programando fazer uma auditoria 
neste sistema de acompanhamento 
da FGV. As Secretarias de Ciência 
e Tecnologia e de Esporte e Lazer 
também adotaram o novo modelo de 
gestão e já estão trabalhando com as 
organizações sociais.

Para Lucia,  auditar o próprio 
órgão de trabalho é sempre uma 
s i t u a ç ã o  c o n s t ra n g e d o ra .  “ N ó s 
fazemos uma inspeção por ano no 
Tribunal, quando então verificamos 
toda a parte financeira, contábil, de 
bens móveis e contratos realizados. 
Apesar de delicado o serviço, porque 
fiscalizamos os próprios colegas, 
nunca t ivemos qualquer t ipo de 
problema, pois todos colaboram por 

Amancio Fernandes Pulcherio
Alessandro Rafael Blenk
Ângelo dos Santos Neto
Antonio Carlos da Silva
Antonio Francisco Gioia Soares Júnior
Breno Marcos dos Santos
Carina Franco Dias Lyra
Claudio Costa Andrade
Claúdio Pereira Caldeira
Cicero dos Santos Silva

Daniel Junger Goulart Filho
Danilo Felipe Vairo
Deusimar Corrêa
Fábio Ferreira Martins
Gabriela Magnani Peixoto
Jones Wilson Gonçalves Flexa
Jorge Barreiros de Souza
Leandro Monteiro Faria
Lucia Knoplech
Marcelo da Silva Ribeiro

Marcelo Monjardim Abramovic
Paulo Augusto Pimentel Souza
Paulo Pimentel Wullhynek
Rafael Sorosini Oliveira
Ricardo Duarte Levorato
Rodrigo Fernandes de Abreu
Sérgio Waldman
Siraguaia Silva da Motta
Walter Ribeiro Cavalcanti

entender que estamos cumprindo 
nossa missão. E é assim também com 
a Câmara Municipal”.

 C o m e m o r a n d o  2 0  a n o s  d e 
“dedicação integral” ao Tribunal, Lucia 
se emociona ao falar de sua equipe e de 
toda experiência adquirida ao longo 
desse tempo. “Entrei no TCMRJ por 
meio do concurso de 1992 e fui direto 
para a 4ª IGE. Passei por todos os cargos 
da Inspetoria: fui assessora, inspetora 
setorial, até assumir, em 15 de janeiro 
de 2001, como inspetora-geral. Minha 
vida profissional dentro do Tribunal se 
confunde com a Inspetoria. O resultado 
que temos aqui, do qual muito me 
orgulho, é do verdadeiro trabalho 
de equipe, de um grupo totalmente 
comprometido com o que faz. E foi 
por essa dedicação que conseguimos, 
por meio de auditoria no contrato 
de uma empresa de ambulâncias, 
que fosse aberta uma comissão de 
inquérito para apurar os responsáveis 
por  diversas  irregularidades .  O 
contrato foi cancelado e a empresa 
declarada inidônea. Além de e-mail, 
fax, telefonemas de agradecimento 
que recebemos de coordenadores das 
secretarias. Esse retorno é gratificante. 
Os treze funcionários que entraram 
agora na Inspetoria – concurso de 
2011 - são de nível excelente, muito 
bem formados, com vontade de acertar 
e que já se engajaram no clima amigo, 
dedicado e de grande energia positiva 
da 4ª IGE”.
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Visitas ao TCMRJ
Setembro.2012

dia 26 – Marcus Vinícius Pinto da Silva, inspetor- 
geral da 3ª IGE, com alunos da e.m. João 
saldanha

Outubro.2012

dia 29 – Conselheiro domingos augusto taufner e a chefe 
de gabinete moema m. m. de Galiza, do TCE/ ES, entre Marco 
Antonio Scovino, secretário-geral de Controle Externo, e Sérgio 
Aranha, chefe de gabinete da Presidência do TCMRJ

dia 1 - Thiers Montebello com os procuradores carlos antonio da s. navega, José augusto Guimarães e astério 
Pereira dos santos

dia 3 - Thiers Montebello e conselheiro Nestor Rocha com Paulo Roberto Ribeiro Pinto, presidente da Light, e
 Fernando antônio Fagundes, diretor jurídico da Light
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dia 5 – Professor e médico luiz 
maurício Fogel

d i a  9  –  P ro m o t o r  d e 
Justiça humberto dalla 
bernardina de Pinho e o 
procurador-geral do Clube 
de Regatas do Flamengo, 
Rafael de Piro

dia 10 - Professor nelson mello e souza, 
presidente da Academia Carioca de Letras

dia 4 - Sérgio Aranha, José Renato Torres Nascimento, assessor de segurança institucional do TCMRJ, juiz mauro 
martins; os desembargadores carlos Oliveira, adriano celso Guimarães, Guaraci vianna, cherubin hélcias 
schwartz Junior, Thiers Montebello, agostinho teixeira de almeida Filho; o procurador Flávio Willeman; e os 
desembargadores José carlos maldonado, antonio carlos esteves torres e marco antônio ibrahim

128 Revista TCMRJ    n. 52 - Dezembro 2012
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dia 10 - Advogados José carlos tórtima e Gilberto Povina cavalcanti 

dia 10 - Deputados dica e domingos brazão

dia 17 - Procurador 
astério Pereira dos 
santos e o promotor 
alberto Flores camargo
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dia 17 - Sérgio Aranha, Thiers Montebello, manolo R. Romar, Sergio Tadeu Sampaio Lopes e Julio barcelos

dia 30 -  Deputado samuquinha

dia 26 - Promotor alberto Flores camargo, desembargadores José carlos Paes e agostinho teixeira de almeida 
Filho, advogado bruno calfat, Thiers Montebello, desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro e os procuradores  
antônio José campos moreira, marcos andré chut e astério Pereira dos santos
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dia 1 - Conselheiro Thiers Montebello entre os 
membros da comitiva da Guatemala, composta pelo 
assessor héctor sántizo, pela diretora de Auditoria  
Governamental, maria elizabeth Pácaja, pela 
Controladora Geral de Contas, nora segura de 
delcompar e pelo Subcontrolador sérgio Oswaldo 
Pérez      

dia 5- José luiz coutinho de 
carvalho, desembargador Giuseppe 
vitagliano, Thiers Montebello, 
delegada marta Rocha, chefe da 
Polícia Civil, e luis zettermann, 
chefe de gabinete da PCRJ
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dia 29 - Desembargador 
Fernando Fernandy 
Fernandes e vera 
sampaio

Novembro.2012

dia 8 - Conselheiro Fabiano silveira, do CNMP, desembargadores José carlos maldonado de carvalho, ciro 
soares, mônica di Pietro e bruno dantas, Thiers Montebello, desembargadores marcelo lima buhatem e 
Gizelda leitão teixeira, procurador de Justiça carlos antônio da silva navega e o advogado bruno calfat
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PROcessO Penal

O renomado autor Sérgio 
D e m o r o  H a m i l t o n , 
procurador de Justiça 
aposentado do Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro, nos 
brinda com a quarta série de sua obra 
Estudos de Processo Penal, que consiste 
na compilação de artigos singulares 
de sua autoria, produzidos a partir de 
2007, ano seguinte à edição da última 
série até então publicada (Estudos de 
Processo Penal – 3ª Série – 2006). 

Seguindo a mesma linha dos 
demais, o presente trabalho aborda com 
maestria outros 15 (quinze) diferentes 
temas, inerentes ao processo penal 
brasileiro, enriquecendo sobremaneira 
a doutrina pátria acerca da mencionada 
disciplina. Também nesta obra é 
possível identificarmos características 
marcantes do autor, tais como clareza 
e objetividade. Sempre utilizando uma 
linguagem acessível, o professor Sérgio 
Demoro Hamilton se expressa com 
tamanha simplicidade, sem, no entanto, 
deixar de aprofundar-se em cada um 

carolina Purri arraes lacerda
Assistente Jurídica do TCMRJ

autor: sérgio demoro ham-
ilton
editora: lumen Juris

dos ensaios propostos. 
Segundo palavras do próprio autor, 

“outra preocupação, ao lado da variedade 
de matérias enfrentadas, foi a de cultivar 
a clareza quando da abordagem dos 
diversos assuntos examinados, ainda 
quando estivessem eles revestidos da 
maior complexidade”. Pautados na 
ótica sempre original do autor, os 
novos artigos apresentados convidam 
os entusiastas do processo penal a 
interessantes reflexões. 

Com efeito, mesmo ao tratar de 
assuntos sobre os quais muito já se 
escreveu, o mestre lhes dá uma nova 
roupagem, um novo enfoque. É o que 
podemos constatar, por exemplo, no 
texto escrito sobre “A razoável duração 
do processo e seus reflexos no processo 
penal”, através do qual o autor nos 
apresenta várias propostas, bem como 
sugestões práticas para minimizar as 
falhas do sistema brasileiro. 

De outra banda, o autor aborda 
assuntos inovadores e bastante 
polêmicos, como por exemplo, o 

estudo denominado “A invocação 
ao sobrenatural vale como prova?”. 
Neste ensaio, o professor trata de um 
assunto ainda muito delicado e pouco 
discutido, deixando suas impressões 
sobre qual deva ser o tratamento mais 
adequado para a prova obtida por meio 
de documento psicografado. 

Sem a pretensão de esgotar aqui 
todos os temas abordados na obra em 
apreço, podemos afirmar com exatidão 
que todos os textos, sem exceção, são 
capazes de despertar a atenção do 
leitor e aguçar sua sede por novos 
saberes, seja pela controvérsia que 
alguns deles ainda geram – como, por 
exemplo, o artigo “Uma releitura a 
respeito do ônus da prova no processo 
penal”, seja pela reflexão que outros 
deles sugerem, especialmente aqueles 
referentes à reforma da legislação 
processual penal brasileira.  Sem 
dúvida alguma que, mais uma vez, o 
leitor foi agraciado com um material 
de extremo valor para o mundo 
jurídico.

Tradicional espaço virtual de divulgação das últimas aquisições da Biblioteca do 
TCMRJ, o Novidades agora traz os links de todas as publicações cuja íntegra esteja 
disponível na internet ou na intranet. São hoje mais de 15 revistas especializadas, 
que mensalmente trazem as mais recentes produções da doutrina e os destaques da 
legislação e da jurisprudência relacionadas à atividade dos tribunais de contas. Lá se 
encontram também livros, manuais técnicos e outras novidades. 
Confira: http://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/noticias.aspx?Categoria=68

novidades na biblioteca agora on-line
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Agradeço-lhe a remessa da ed. nº 
51 da Revista TCMRJ, que destaca a 
Lei de Acesso à Informação. Além da 
abrangência de temas que a publicação 
oferece aos leitores, merece louvor o 
realce e propriedade com os quais é 
abordada a referida norma, uma das mais 
importantes conquistas da sociedade 
brasileira e marco de nossa democracia.

Em nome deste Parlamento, envio-
lhe congratulações pela excelência 
do material e peço-lhe transmitir os 
cumprimentos aos demais membros 
do TCMRJ, bem como à Diretoria de 
Publicações dessa Instituição.

alexandre Postal
Deputado Estadual

Presidente da Assembleia 
Legislativa/RS

Acabo de receber a Revista TCMRJ, 
nº 51, agosto 2012, ano XXIX.

Como sempre a revista está rica de 
bons artigos sobre variados assuntos 
de interesse público e cultural.

Está de parabéns o ilustre amigo e 
também o seu departamento incumbido 
da publicação. 

Jarbas maranhão
Conselheiro aposentado do TCE/PE

Gostaria de lhe agradecer a gentileza 
pelo envio do exemplar da Revista TCMRJ, 

editada pelo Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, cujo conteúdo 
chamou a minha atenção e interesse.

Na expectativa de continuação da 
excelente cooperação entre as nossas 
instituições, queira aceitar, Senhor 
Conselheiro, os protestos da mais 
elevada consideração e estima.

vítor caldeira
President  of the European 

Court of Auditors

Muitíssimo grato pela remessa da 
Revista TCMRJ, edição de agosto de 2012, 
que contém importantíssimas matérias 
para conhecimento da sociedade 
brasileira, cabendo destaque, no meu 
modo de ver, à Lei de Acesso à Informação. 
O seu irretocável artigo de abertura – 
“Julgamento Histórico” – alenta a nossa 
esperança de que o Brasil não será mais o 
mesmo após o julgamento do “Mensalão”, 
hoje, com a condenação do bandido 
maior José Dirceu. Muito sucesso na sua 
administração.

Gen Ex luiz Gonzaga 
schroeder lessa

Cumprimentando Vossa Excelência, 
sirvo-me do presente para agradecer o 
recebimento da Revista TCMRJ.

nilson bruno Filho
Defensor Público Geral do Estado 

do Rio de Janeiro

Com muita satisfação acuso o 
recebimento de mais uma edição 
da Revista TCMRJ, nº 51, agosto de  
2012.

Manifesto este meu louvor pela 
obra bem elaborada, contendo uma 
coletânea de matérias selecionadas 
com todo o primor, proporcionando a 
transparência de opiniões e decisões 
que enaltecem o serviço público a 
ser permanentemente valorizado e 
desenvolvido, abrilhantada ainda por 
aqueles que, como Vossa Excelência, 
e m p re s t a m  to d a  a  d e d i c a ç ã o  e 
indiscutível espírito público.

Jorge Felippe
Presidente da Câmara Municipal 

do Rio de Janeiro

Agradeço a remessa do nº 51 da 
revista desse douto Tribunal.

condorcet Rezende
Advogado

Ao ensejo de cumprimentar Vossa 
Excelência,  acuso o recebimento 
da Revista TCMRJ nº 51, de agosto 
de 2012,  onde Vossa Excelência, 
Corpo Técnico e colaboradores desta 
egrégia Corte de Contas, como de 
costume,  apresentam,  de  forma 
clara  e  tecnicamente criteriosa , 
remissiva de atos desta Corte e da 
cidade do Rio de Janeiro que, como 

Agradeço ao prezado Conselheiro Presidente pela 
gentileza do envio do exemplar da revista do “Tribunal 
de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ)”, 
transmitindo os meus cumprimentos a Vossa Senhoria.

luiz henrique da silva silveira
Senador da República
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sempre, zelam pela transparência e 
excelência das matérias , agregadas 
à exatidão e  à verdade dos fatos e 
eventos relevantes para a cidade do 
Rio de Janeiro.

Isso posto, registro que, quando 
do recebimento de cartão pessoal de 
Vossa Excelência, externando seus 
cumprimentos, fato comum na sua 
tratativa habitual, o que nos garante 
e ratifica, como sempre, os misteres 
desempenhados por esta Egrégia 
Corte  de  Contas ,  que tem como 
constante, sob a sua presidência, 
a  ética e a garantia dos direitos 
constitucionais e da verdade plena.

carlo caiado
Vereador

Muito grato pela gentileza do envio 
da publicação do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro – Revista 
TCMRJ – nº 51 – agosto 2012.

João capiberibe
Senador

Servimo-nos do presente para 
acusar o recebimento da Revista TCMRJ 
– Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro, que trata sobre “Lei de 
Acesso à Informação”, ao tempo em que 
agradecemos e parabenizamos pela 
publicação.

saumíneo da silva nascimento
Secretário de Estado do 

Desenvolvimento Econômico,
da Ciência e Tecnologia – 

Governo de Sergipe

Tenho a honra de me dirigir a Vossa 
Senhoria para agradecer a especial 
fineza da remessa da Revista TCMRJ, 
que certamente será de muita valia 
para o desenvolvimento de meu mister 
jurisdicional.

eugenio Rosa de araujo
Juiz Federal Titular 
da 17ª Vara Federal

A Biblioteca do Instituto dos 
Advogados Brasileiros acusa e agradece o 
envio do seguinte título: “Revista TCMRJ” 
do Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro, nº 51, a fim de compor o acervo 
da biblioteca do IAB, enriquecendo-a 
sobremaneira.

Informa ainda que a supracitada obra 
será divulgada pelo Instituto, por 30 dias, 
a partir do mês subseqüente da doação.

Fernando Fragoso
Diretor da Biblioteca do IAB

Agradeço a gentileza pelo envio 
do exemplar “Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, Lei de 
Acesso à Informação”. Na oportunidade, 
reitero protestos de elevada estima e 
consideração.

silvio antônio de Oliveira melo
Coronel BM

Comandante-Geral do Corpo de 
Bombeiros de Minas Gerais

Acuso o recebimento de um exemplar 
da Revista TCMRJ, nº 51, agosto de 2012.

Com os meus agradecimentos pela 
gentileza da remessa, informo que a obra 
fará parte do acervo da Biblioteca desta 
Seccional.

Wadih damous
Presidente da Ordem dos Advogados 

do Brasil – OAB/RJ

Com satisfação, acusamos o recebi-
mento e agradecemos o envio da Revista 
TCMRJ – nº 51 – agosto/2012 – Ano 
XXIX.

Felicitamos o Excelentíssimo Senhor e 
a todos que contribuíram para o resultado 
final dessa elevada publicação.

Conselheiro  Wanderley Ávila
Presidente do TCE/MG

Recebi e agradeço o envio da Revista 
TCMRJ, ano XXIX nº 51 – Tribunal de 

Contas do Município do Rio de Janeiro, 
Agosto/2012.

tourinho neto
Juiz de Direito do Tribunal Regional 

Eleitoral da Primeira Região

Em nome da Senadora Ana Amélia, 
agradeço a gentileza do envio do 
exemplar da Revista do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro, 
nº 51 – Agosto 2012.

Patrícia R. abritta
Subchefe de Gabinete da Senadora 

ana amélia

Em nome de todos os integrantes do 
Colégio Militar de Fortaleza – Casa de 
Eudoro Corrêa – agradeço ao distinto 
companheiro o envio da Revista do 
Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro.

Aproveito a oportunidade para 
parabenizá-lo pela excelência do 
trabalho.

luciano José Penna
Cel. QMB

Comandante e Diretor de  
Ensino do CMF

Acusamos o recebimento da edição 
nº 51, de agosto de 2012, da Revista 
TCMRJ,deste egrégio Tribunal.

Gostaríamos de parabenizá-lo pela 
qualidade do conteúdo apresentado 
nesta publicação.

José carlos de souza abrahão
Presidente da Confederação 

Nacional de Saúde - CNS

Recebi e li a agradável edição da 
Revista TCMRJ, edição 51, agosto de 
2012, destacando a abordagem da 
atividade de inteligência, no âmbito 
do controle, com o paralelo entre a 
inteligência policial e a investigação 
criminal.

sebastião helvecio
Conselheiro Corregedor do TCE/MG
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Ouvidoria do TCMRJ:
canal de comunicação 

com a sociedade.

A Ouvidoria do TCMRJ, recebendo e 

encaminhando sugestões, reclamações,

denúncias e críticas, está sempre a 

serviço do cidadão carioca que, pelo

telefone 0800-2820486 ou pelo site 

www.tcm.rj.gov.br, poderá colaborar 

com o acompanhamento da 

gestão pública.
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