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Visão:
Ser referência como órgão de
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Tribunais de Contas e Sebrae:
união para o cumprimento da
Lei Geral das Micro e Pequenas
Empresas

O

s tribunais de contas e o
Sebrae firmaram parceria
visando a estimular a
agenda de negócios entre
o Poder Público e as micro e pequenas
empresas, segmento econômico que
congrega o vultoso percentual de
99% de todas as empresas do país,
60% dos empregos e 20% do PIB
brasileiro. Tais números expressam a
representatividade desse universo na
economia brasileira e justificam, por
si só, todo e qualquer esforço para incrementar o setor.
A Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas significa
uma guinada importantíssima a favor dos pequenos
negócios, pois prevê maior justiça tributária, simplificação
no pagamento de impostos, menos burocracia para
abertura e fechamento de empreendimentos, dispensa
do cumprimento de certas obrigações trabalhistas e
tributárias, facilidades no acesso ao crédito, estímulo
às exportações e preferência nas compras públicas, o
que envolve diretamente o Poder Público no processo
de crescimento do setor e, consequentemente, no
desenvolvimento regional, tendo em vista a participação
destas empresas na economia – gerando emprego, renda
e crescimento.
Portanto, todos têm a ganhar com o incremento
das atividades das micro e pequenas empresas, tanto o
pequeno empreendedor quanto a sociedade e o Poder
Público. Os tribunais de contas têm um papel importante
a cumprir neste processo, estimulando a implantação
efetiva da lei por parte dos municípios e fiscalizando sua
aplicação no que se refere à participação do setor nos

processos licitatórios. Cabe aos tribunais
de contas verificar se o tratamento
diferenciado previsto na lei está sendo
respeitado nos editais de licitação,
pois o controle e o acompanhamento
da aplicação de toda legislação que
repercute na Administração Pública são
parte da rotina dos tribunais de contas.
Além disso, os tribunais de contas,
por meio de suas unidades em todo o
território nacional, poderão ampliar a
rede de informações a respeito da lei,
orientando quanto à sua aplicação e estimulando
os prefeitos e secretários municipais a prestigiarem
a participação dos pequenos empreendedores nas
licitações públicas, com o objetivo de incrementar este
segmento da economia e estimular o desenvolvimento
local, com a consequente redução das desigualdades
regionais.
Tenho a convicção de que a inédita e auspiciosa
parceria capitaneada pelos presidentes da Atricon,
conselheiro Antonio Joaquim, e do Sebrae, Luiz
Barretto — celebrada nacionalmente, em evento
simultâneo ocorrido em 20 cidades brasileiras
— cumprirá o seu destino de consolidar a aliança
entre os setores público e privado, tão necessária
ao avanço e crescimento da economia brasileira. A
Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas veio para
democratizar as licitações públicas, promovendo o
equilíbrio de oportunidades e o desenvolvimento
com justiça social.
Thiers Montebello
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Políticas Públicas

P

olíticas Públicas são um conjunto de ações, metas
e planos que os governos traçam, em diferentes
áreas como saúde, educação, meio ambiente,
voltadas para alcançar o bem-estar da sociedade
e o interesse público. Nesta edição, saiba mais sobre a
importância da avaliação das políticas públicas, o papel
dos tribunais de contas no controle destas, os conselhos,
os fundos e o controle pelo Judiciário.
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POLÍTICAS PÚBLICAS

Avaliação de políticas públicas:
instrumento de controle e garantia da
qualidade do gasto público
Segundo Sabrina Nunes Iocken, auditora
substituta de conselheiro do Tribunal de Contas
do Estado de Santa Catarina, “os mecanismos
de avaliação como orientadores das etapas do
ciclo das políticas públicas garantem não só uma
maior transparência do planejamento da ação
estatal, como também possibilitam reformulações
necessárias para a máxima eficiência do gasto
público”.

Sabrina Nunes Iocken1

Auditora substituta de conselheiro do TCE/SC
Mestre e doutoranda em Direito pela UFSC

O

controle da Administração
Pública e, em especial, o
das políticas públicas
inaugura uma nova etapa de
esforços e desafios para a sistemática
adotada pelos tribunais de contas. O
objetivo da sindicância vai além da
mera fiscalização sancionadora para
seguir o que Wholey2 identifica como “o
propósito mais importante da avaliação”
que é, justamente, o de “aperfeiçoar o
que se avalia”.
Muito se tem discutido sobre
a atuação dos tribunais de contas,
principalmente no que tange à
efetividade3 do controle de políticas

públicas. Tal discurso está atrelado aos
pressupostos da própria concepção de
democracia substantiva4, que apontam
como determinante o real controle das
contas públicas, conjugando, não só, a
eficiência na aplicação dos recursos,
mas, sobretudo, a sua efetividade, de
modo a tornar perceptíveis os benefícios
decorrentes do controle exercido.
Nesse sentido, a busca por
resultados eficientes e efetivos deve
nortear a eclosão de novos parâmetros
de controle capazes de fortalecer os
vínculos de legitimidade para com
o Estado de Direito em sua vertente
democrática. A apreensão de valores

e princípios constitucionais, dotados
de normatividade jurídica, condiciona
à realização de uma democracia
substantiva legitimada pelo vetor
qualitativo das ações empreendidas
pelo Estado.
Assim, a abordagem se constrói a
partir da compreensão da lógica que
envolve a política pública, extraindo
os traços de sua interseção com a
sistemática de avaliação promovida
pelos tribunais de contas. O objetivo é
identificar instrumentos de controle
capazes de avaliar a qualidade do gasto
público, direcionando e reorientando os
programas governamentais.

1. Sabrina Nunes Iocken, auditora substituta de conselheiro do TCE/SC, vice-presidente da Região Sul da AUDICON, mestre e doutoranda pela UFSC,
graduada e pós-graduada pela UFF.
2. HEIDEMANN, Francisco G.; SALM, José Francisco. Políticas públicas e desenvolvimento: bases epistemológicas e modelos de análise. Brasília: Ed.
da UNB, 2009, p. 285.
3. A efetividade sob a perspectiva gerencialista deve ser compreendida como a capacidade de aferir de que forma os resultados de uma ação trazem
benefício à população.
4. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O parlamento e a sociedade como destinatários do trabalho dos Tribunais de Contas. In: O novo Tribunal de
Contas: órgão protetor dos direitos fundamentais. Belo Horizonte: Fórum, 2003. p. 45-51. Moreira Neto relaciona o problema central da democracia
contemporânea à garantia de legitimidade plena na ação do Poder Público, compreendida pelo atendimento aos seguintes pressupostos: a legitimação
originária (relacionada ao título de investidura no poder, o que modernamente decorre do consenso); a legitimação corrente ou pelo exercício (verificável a cada momento do lapso temporal em que o poder é exercido) ; e, por fim, a legitimidade finalística ou de resultados (decorrente da aferição
qualificatória dos resultados).
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A lógica das políticas públicas

É

no cotidiano que surgem de
modo aleatório, e até mesmo
caótico, os denominados
fenômenos sociais, que somente
após o percurso seletivo do jogo político
tornam-se dignos da atenção estatal.
Impulsionados pelo agir administrativo,
essa cadeia de atos e procedimentos
volta-se para a concretização dos ditos
“desejos” sociais.
A atividade de controle vem
alcançando um espaço crescente
nesse processo, atuando de modo
determinante nas diversas etapas do
ciclo da política pública, não só por meio
da fiscalização, mas, fundamentalmente,
como instrumento de reorientação e
legitimação dos programas adotados.
O fenômeno da política pública é
identificado por William Jenkins5 como
sendo um “conjunto de decisões interrelacionadas, tomadas por um ator ou
grupo de atores políticos, que se refere
à seleção de objetivos e dos meios
necessários para lográ-los (...)”. Extrai-se
do seu pensamento a ideia de que esse
conjunto de decisões deve se submeter a
diagnósticos informativos que permitam
o controle das políticas públicas.
Nesse sentido, o estudo de Jenkins
pode identificar o relacionamento entre
a definição dos objetivos e os meios
eleitos para atingí-los, apresentando
importância que se traduz, exatamente,
na possibilidade de se delimitar, em
paralelo, os parâmetros de avaliação,
capazes de mensurar o grau de eficiência
alcançado com a adoção de determinada
política pública.
Como adverte Bucci, sob o enfoque
eminentemente jurídico 6, a política
pública constitue “o programa7 de ação

“

As políticas
públicas
constituem a
matriz motora
de um agir
sistemático.

”

governamental que resulta de um processo
ou conjunto de processos juridicamente
regulados – processo eleitoral, processo
de planejamento, processo de governo,
processo orçamentário, processo
legislativo, processo administrativo,
processo judicial - visando a coordenar
os meios à disposição do Estado e as
atividades privadas, para a realização
de objetivos socialmente relevantes e
politicamente determinados”. As políticas
públicas são “metas coletivas conscientes”
e, como tais, um problema de direito
público, em sentido lato. Segundo seu
entendimento, a adoção de uma política
pública pressupõe um grau acentuado de
interpenetração entre as esferas jurídica
e política, devendo atribuir ao direito
critérios de qualificação jurídica das
decisões políticas.
Na mesma linha, Valle8 aprofunda
o estudo das políticas públicas,

estabelecendo uma ponte entre o
campo da ciência política e o do
direito, clarificando os contornos que
entrelaçam o seu estudo. Assim, a
definição de política pública se volta à sua
compreensão como um sistema de ação
pública, afastando a ideia de um mero
executor de tarefas concretas. Sistema
que comporta a articulação de múltiplos
atores governamentais e sociais, assim
como ações visíveis e invisíveis, decisões e
não decisões; tudo isso, com o movimento
direcionado tanto para a continuação,
quanto para a interrupção, o término
ou, ao mesmo, a redeterminação de suas
ações.
Todas essas definições traduzem a
complexidade de elementos necessários
para a compreensão do que significa o
agir do Estado por meio de suas políticas
públicas. Portanto, a partir de uma
série ordenada e coerente de ações e
decisões, revestidas ou não de conteúdo
normativo explícito, as políticas públicas
constituem a matriz motora de um agir
sistemático, que, conjugando ações
executivas e normativas, pretendem, em
última análise, a consecução efetiva dos
direitos guarnecedores da dignidade da
pessoa humana.
Desta feita, a multiplicidade que
envolve o processo da política pública
evidencia as inúmeras possibilidades
que subsidiam o agir estatal na fase de
implementação. O desafio é repensar a
lógica do sistema de controle9 para adequála a esta nova perspectiva, instigadora de
uma atuação necessariamente flexível,
capaz de atuar diretamente sobre a
multiplicidade que envolve a promoção
das políticas públicas sujeitas aos desvios
enfrentados pelo tomador de decisão.

5. JENKINS, 1978, apud HOWLETT, Michael; e M. Ramesh. Studying public policy: policy cycles and policy subsystems. Toronto: Oxford University Press,
2003. p. 10.
6. BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 226. A autora conclui ser infrutífera a
proposição de um conceito jurídico de política pública, considerando que se trata de uma noção, por definição, interdisciplinar.
7. BUCCI, Maria Paula Dallari. Notas para uma metodologia jurídica de análise de políticas públicas. É, a partir desse texto, que Bucci, baseada na pirâmide da teoria administrativa, estabelece um escalonamento entre programas, estratégias e política, sendo que os programas estão na base inferior
dessa pirâmide. Assim, como a estratégia e a política constituem, na verdade, elementos integrantes do conceito de política pública, seria um equívoco
equipará-la a simples programas de governo. A partir de tal assertiva, propõe a autora um conceito para uso em Direito, qual seja, “arranjos institucionais
complexos”.
8. VALLE, Vanice Regina Lírio do. Políticas públicas, direitos fundamentais e controle judicial. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 76.
9. Idem, p.50. Segundo Valle, a lógica do controle deve levar em consideração os dois traços característicos das políticas públicas: a multiplicidade e o
continuum.
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A

A interface entre a avaliação e os Tribunais de Contas

tentativa de mensuração do
impacto governamental pela
avaliação de políticas públicas
é tarefa incipiente no Brasil,
cujo resultado muitas vezes desconsidera
a amplitude das ações ou mesmo seu viés
multidisciplinar. Nesse cenário, torna-se
cada vez mais importante as avaliações
promovidas pelas cortes de contas,
voltadas para a utilização de parâmetros
de natureza técnica e, frise-se, sob um
enfoque multidisciplinar.
Os mecanismos de avaliação como
orientadores das etapas do ciclo das
políticas públicas garantem não só uma
maior transparência do planejamento da
ação estatal, como também possibilitam
reformulações necessárias para a
máxima eficiência do gasto público.
Como adverte Schneider 10 , “ a
avaliação precisa ser vista como parte
de um sistema produtor de informações,
que alimente o processo cíclico de
formulação de políticas públicas.” Com
efeito, o resultado da avaliação pode
desempenhar de modo conjunto, ou
mesmo separadamente, três funções: a
primeira, a de informação; a segunda,
a de realocação e, por fim, a de
legitimação11.
Na década de 60, os modelos
de avaliação estavam atrelados à
preocupação com a informação
proveniente das avaliações, pois, a
partir dos dados obtidos nesse processo,
poder-se-ia, com maior clareza, auxiliar
os responsáveis na tomada de decisão.
Trata-se, em verdade, de mera hipótese,
que não condiciona, mas que pode
ser utilizada como subsídio para uma
decisão mais coesa com os resultados
da avaliação.
Num segundo momento, passou a
se exigir mais da atividade de avaliação,
ao perquirir sobre a utilização racional
das alocações e realocações das receitas
públicas.
Por fim, sob o viés político,

“

O desenho constitucional das
competências dos tribunais de contas não
permite que suas atribuições se esgotem no
papel menor da verificação do emaranhado de
regras e procedimentos.

”

10. SCHNEIDER, Anne Larason. The Evolution Of A Policy Orientation For Evaluation Research: A Guide To Practise. Publico Administrarion Review,
v. 46, n. 4, p.356-363, 1986.
11. FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de Faria. A política da avaliação de políticas públicas. Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol. 20, nº 59, out. 2005.
p. 99.
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a atividade avaliatória pode ser
considerada como fator de referência
acerca da legitimidade do programa
governamental, blindando-o, muitas
ve z e s , c o n t ra q u e s t i o n a m e n to s
meramente eleitoreiros.
A área de atuação do órgão
controlador não se restringe à simples
verificação de desvio de bens e recursos
públicos, pois avança sobre parâmetros
qualitativos relativos à ação estatal, o
que permite a interface entre a avaliação
de políticas públicas e o controle de
qualidade do gasto público.
Diante disso, o desenho
constitucional das competências dos
tribunais de contas não permite que
suas atribuições se esgotem no papel
menor da verificação do emaranhado
de regras e procedimentos. Tal postura
reducionista acaba por prejudicar a real
eficiência do sistema, constituindo-se em
fator de latência administrativa.
Torna-se, portanto, pacífico o
entendimento de que a atividade de
controle assume caráter que extrapola os
limites relativos aos aspectos puramente
formais, para auxiliar as legitimas
escolhas administrativas promovidas
pelo Estado.
Assim, o agir fiscalizador visa
tornar-se instrumento relevante de
atuação, contribuindo para a melhoria da
eficiência do gasto público, da qualidade
da gestão e do controle exercido sobre
a atividade da ação estatal, sugerindo
ampla divulgação dos resultados do
governo, com vistas à transparência da

ação produzida. Ademais, as políticas e
programas governamentais pressupõem
a atribuição de valor e legitimidade
dos seus objetivos, necessitando ser
avaliadas pelo tribunal de contas quanto
ao cumprimento das diversas metas
estabelecidas no planejamento inicial e
ao emprego dos recursos públicos.
Por outro lado, essa abrangência do
sistema do órgão fiscalizador, atuante
junto aos fiscalizados e a favor da
sociedade, que parece extrapolar o
seu papel legítimo que é jungido ao
mandamento constitucional, em verdade
é a essência de sua realização, cravada na
absoluta legalidade.
Esse dimensionamento do papel
fiscalizador do tribunal de contas visa
à garantia da liberdade e à proteção
da sociedade contra o arbítrio
administrativo sem função de qualidade,
ressaltando a ideia do Estado de Direito
e buscando a racionalização da atividade
administrativa, orientando-a para o foco
na economicidade e probidade.
É lícito, portanto, esse controle de
objetivos que consagram a estabilidade
e a permanência das políticas públicas,
concebidas para prazos longos e
distanciadas do imediatismo nascido
do jogo político-eleitoreiro, o que induz
a um viés de planejamento e ordenação
da economia e da sociedade.
Diante desta indução, a proteção
estatal deve guarnecer o interesse geral
dos cidadãos, que é a razão maior do
controle. Controle este que assegura
o agir administrativo bem orientado e

visa o suprimento das demandas dos
administrados, não se estabelecendo
como fim em si próprio, mas como
instrumento para o aperfeiçoamento
administrativo.
Isto decorre da superação de ideias
ultrapassadas de mecanismos de
controle, os quais estão estabelecidos no
princípio de que ele tenha validade por
si só. Esta concepção é absolutamente
antagônica à nova visão de eficiente
agir. A premissa da existência de uma
Administração Pública eficaz vai muito
além do não desperdício de recursos
públicos, situa-se antes no atendimento
às necessidades coletivas, que, em
visão mais abrangente, corresponde
à finalidade precípua da atividade
administrativa.
Dessa forma, não se pode
desconsiderar o aumento pela busca
da ação ética na Administração
Pública, todavia a evidência, diante da
multiplicidade de escândalos no cuidar
da coisa pública, impõe o diagnóstico do
comprometimento dos mecanismos de
controle em uso.
Assim, tais mecanismos, para que
tenham eficácia, devem avançar, como
parâmetros aferidores determinantes,
direcionados para o auxílio das
atividades administrativas. O correto
direcionamento das políticas públicas,
concomitante com a verificação do
atendimento à probidade, economicidade
e eficiência do agir administrativo,
contribui para uma sociedade justa e
igualitária.

de execução, a fase de indeterminação
quanto ao resultado final, a qual se torna
suscetível ao surgimento de diversas
contingências.
Essa indeterminação não pode ser
considerada como uma atipicidade ou
mesmo uma variável remota ao processo,
mas ao contrário, trata-se de um conjunto

de ações derivadas que são reflexos de
soluções gradativamente construídas
de forma fragmentada, abrindo,
assim, espaço para reconstruções a
posteriori.12
O processo da política pública
não está cindido em um universo
homogêneo e centralizado pela elite

A avaliação por meio das auditorias operacionais: a busca pela qualidade do gasto público

O

sistema das políticas públicas
pressupõe o encadeamento
de uma série de atos, não
necessariamente coerentes
entre si. Muitas vezes, apenas a realidade é
capaz de identificar e mensurar variáveis
não previstas na fase do planejamento.
É inerente à complexidade do processo

12. LE GALÈS, Patrick. Régulation, gouvernance et territoire. In: COMMAILLE J.; JOBERT B. (dir.), La régulation politique, à paraître, 1998, apud MULLER,
Pierre; SUREL, Yves. A análise das políticas públicas. Pelotas: Educat, 2002. p. 94. Trata-se de “um processo de coordenação de atores, de grupos sociais, de instituições para atingir os fins próprios discutidos e definidos coletivamente nos meios fragmentados, incertos.”
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político-administrativa, o que faz com
que dependa da atuação coordenada
de múltiplos atores e dos mais variados
campos do saber. Essa é a natureza do
processo, cujas imprevisibilidades de
percurso, dada a diversidade de suas
variáveis, devem ser consideradas uma
constante. Ao traçar a equação do ciclo
da política pública, Valle já introduz a
contingência como um de seus fatores
fixos:
Do Estado se exige que articule
múltiplos atores governamentais e
sociais, assim como ações visíveis e
invisíveis, decisões e não decisões;
tudo mediante um processo que admita
a possibilidade de continuação, mas
também a de interrupção, término,
ou a de redeterminação de tarefas
específicas concernentes a uma especial
equação: problema + política = resultado
+ impacto. Contingência é uma variável
que há de ser incorporada à equação
[…].13
Inúmeras variáveis só são visualizadas após a efetiva implementação de
uma política pública. Como adverte Valle,
é factível a constatação de “erros de
diagnose, equívocos no dimensionamento
dos esforços necessariamente envolvidos
numa determinada iniciativa, resistência
social para o mesmo esforço decorrente
de uma distinta avaliação da perspectiva
de custo-benefício”14. Tudo isso pode ser
verificado sem que se esteja adentrando
no campo da má administração, pois
não são necessariamente falhas no
trabalho prévio de programação, mas
a evidência de que as complexidades
e as contingências a que estão sujeitas
as relações sociais podem fugir à
previsibilidade.
O objetivo é a retomada da ação
pública para melhor orientá-la na busca
efetiva de resultados. Assim, diante da
constatação de desvios de implementação
que possam comprometer o atendimento
das diretrizes constitucionais, o tribunal
de contas identifica as irregularidades,
deixando a cargo da própria
Administração o estabelecimento das

“

O agir fiscalizador
deve ser capaz
de atuar
diretamente sobre
a multiplicidade
que envolve a
promoção das
políticas públicas,
superando as
barreiras do velho
formalismo.

”

atividades de correição do apontando,
do prazo para seu cumprimento e da
identificação de cada responsável pela
ação corretiva. Trata-se, dessa forma,
de um plano de ação construído em
conjunto com a própria Administração.
A partir desta análise, clarifica o
entendimento de que a margem de
manobra decorre da própria natureza
da política pública, cuja interferência de
diversos atores contribui para a escolha
de ações, muitas vezes, incompatíveis
entre si. Essa diversidade política é
que colabora para a aceleração desse
processo, o que dá relevo à fase de
execução das políticas públicas e para
os mecanismos de controle responsáveis
pela garantia de um mínimo de coerência
ao sistema.
Não há, propriamente, uma única via a
solucionar adequadamente os problemas
públicos, pois sua configuração depende

da interpretação conferida pelos diversos
atores, cada qual com sua própria
matriz cognitiva e normativa. Além
da tensão entre os atores públicos e
privados, a arena política colabora para
a criação de matrizes concorrentes, o
que contribui para a existência de ações
em descompasso com a coerência do
próprio sistema.
Nesse contexto, não basta identificar
o problema social, é preciso compreender
a coerência do sistema para que as ações
projetadas sejam eficientes. E, nesse
contexto, a atividade de controle tornase um instrumental necessário à (re)
condução do poder a sua trajetória
regular 15.
Sob esta conjuntura, se insere o
controle de resultados a cargo dos
tribunais de contas, nos termos
preconizados pelo constituinte de
1988, pela via das auditorias
operacionais. Uma análise multifocada,
ultrapassando os limites legalistas de
uma visão eminentemente jurídica,
possibilita uma melhor visualização do
problema, diagnosticando facetas outras
tão necessárias para a compreensão
tanto da densidade técnica quanto da
complexidade que envolve uma política
pública. Esse exercício de controle deve
ter como ponto de partida, portanto, a
pré-compreensão do problema e das
inúmeras variáveis que o compõem.
No âmbito dos tribunais de contas, a
fiscalização operacional vem alcançando
espaço crescente após a Constituição
de 1988. Sua análise compreende
a avaliação do cumprimento dos
programas e ações de governo e do
desempenho das unidades e entidades
jurisdicionadas ao tribunal de contas, no
que se refere aos seus objetivos, metas e
prioridades, bem como à alocação e uso
de recursos disponíveis.
A avaliação promovida quando da
realização de auditorias operacionais
busca analisar o gasto público sob o
prisma da economicidade, eficiência,
eficácia e efetividade. Nessa modalidade
de procedimento, as deficiências

13. VALLE, Regina Lírio do. Políticas públicas, direitos fundamentais e controle judicial, 2009, p. 76
14. VALLE, Vanice Regina Lírio do. Políticas públicas, direitos fundamentais e controle judicial, 2009, p.48
15. VALLE, Vanice Regina Lírio do. Constitucionalização das políticas públicas e seus reflexos no controle. Fórum Administrativo – Direito Público,
Belo Horizonte: Fórum, ano 8, n. 85, mar. 2008. p. 8.
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apuradas pelo tribunal são evidenciadas
na decisão que determina ao gestor
a apresentação do Plano de Ação, no
qual deve constar a indicação dos
responsáveis, das atividades e dos prazos
para implementação das recomendações
e determinações formuladas.
Depois de encaminhado o Plano
de Ação pelo gestor e de sua posterior
aprovação pelo órgão colegiado do
tribunal, passa a existir um compromisso

A

s ações executivas e normativas
produzidas pelo Estado com o
propósito de concretizar suas
políticas públicas demandam
a existência de um sistema eficiente
de avaliação, não só como instrumento
de legitimação, mas, sobretudo,
como garantia da real eficiência dos
programas governamentais. Assim, o

acordado entre o tribunal de contas
e o gestor responsável pelo órgão ou
entidade, o qual deverá, ainda, remeter
relatórios periódicos, noticiando o
cumprimento das atividades acordadas.
Ao final, cabe ao tribunal a elaboração
de um relatório específico acerca do
impacto da auditoria, descriminando
quais benefícios foram alcançados.
Essa matriz constitucional vem ao
encontro dos anseios democráticos

vivenciados hodiernamente pela
sociedade civil, principalmente na
área de acompanhamento da gestão
pública. Assim, a partir de parâmetros
de avaliação, os tribunais de contas
devem atuar de modo proativo, (re)
orientando e (re) alinhando a atividade
administrativa na busca por resultados
dos programas governamentais mais
eficientes e pela qualidade do gasto
público.

agir fiscalizador deve ser capaz de atuar
diretamente sobre a multiplicidade
que envolve a promoção das políticas
públicas, superando as barreiras do
velho formalismo.
Os novos parâmetros de controle
estão focados na verificação dos
re s u l t a d o s e m p re e n d i d o s p e l a
Administração, pois a busca pela boa

aplicação dos recursos públicos constitui
o paradigma contemporâneo mais
significativo. Essa nova postura da
atividade de controle se coaduna com
necessidade premente de garantir não
apenas o cumprimento formal dos
diplomas legais, mas, fundamentalmente,
a eficiência e qualidade das despesas
públicas.

CONCLUSÃO
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O controle das políticas públicas
pelos tribunais de contas
Na concepção do conselheiro
Otávio Lessa, do TCE/AL, os
tribunais de contas são os
balizadores na forma como
serão apreciados os atos dos
gestores públicos, traduzindose em grande responsabilidade
pela mudança cultural e visão
gerencial e estratégica no
controle das políticas públicas.

Otávio Lessa
Conselheiro do Tribunal de Contas
do Estado de Alagoas

INTRODUÇÃO

O

tema, já abordado por diversos
profissionais, ainda é matéria
prima para diversas posições
porque é muito amplo quanto
à forma de aplicação pelos tribunais de
contas, sendo vasto campo para estudos
das melhores formas de sua execução.
A Carta Maior do Brasil, vigente desde
1988, é conhecida como Constituição
Cidadã, porque resgatou não apenas
os direitos individuais e coletivos, mas
também porque trouxe uma forte carga
de princípios e regras, mais conhecidas
como Normas Programáticas.
Nesse escopo, o Título I – Dos
Princípios Fundamentais - no seu art.
1.º, define que o Brasil é uma REPÚBLICA
FEDERATIVA......, constitui-se em ESTADO
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DEMOCRÁTICO DE DIREITO. Esta
última assertiva significa que o titular
do Poder Estatal é o povo brasileiro sob
normas de direito segundo a tradição
nacional da “civil low”.
No mesmo diapasão, em seu art. 3.º,
delineia os OBJETIVOS FUNDAMENTAIS
da República Federativa do Brasil, in
verbis:
“I - construir uma sociedade livre,
justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento
nacional;
III - erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor,

Revista TCMRJ

idade e quaisquer outras formas de
discriminação.”
Diante desses comandos
constitucionais, o Estado brasileiro,
leia-se, TODOS OS ENTES FEDERADOS
– União, estados, Distrito Federal e
municípios – está impelido na busca da
concretização dessas imensas “tarefas”.
Para o alcance desses objetivos, o
Estado deve ser dotado de meios para
atingir os fins propostos pela Constituição
Federal. Dessa forma, o povo, por meio
dos seus representantes, no mesmo
momento que exige a concretização
desse objetivos, deve aparelhar o Estado
para atingimento dos fins positivados na
Carta Magna.

“

A sociedade moderna exige do
gestor AGILIDADE, EFICIÊNCIA,
EFICÁCIA, IMPESSOALIDADE,
FLEXIBILIDADE e, do “outro lado”,
a LEGALIDADE ESTRITA enrijecida
por um direito positivista, às vezes,
exacerbado.

O

s meios de que o Estado
necessita para controlar suas
ações são muitos, porém,
para fins da abordagem do
tema proposto, restringiremos suas
abordagens no âmbito das políticas
públicas.
E m to d a a t iv i d a d e h u m a n a ,
sobretudo em sociedades complexas,
para se obter êxito, necessita-se de
organização de esforços. Já se percebe,
com isso, que a questão não se restringe
ao âmbito do direito e política, perpassa
pelas ciências econômicas, contábeis,
sociológicas, a engenharia tradicional,
financeira, estatística e, principalmente
da administração, sem prejuízo de outras
áreas do conhecimento humano.
A ciência da administração constatou
que, toda realização humana requer

N

”

DOS MEIOS DE CONTROLE
definição de objetivos e metas,
planejamento, ação ou execução,
avaliação, acertos. Essa forma de
administrar os esforços vem sendo
mais conhecida pelo ciclo PDCA, sigla
popularizada, inclusive no controle
externo.
Numa abordagem jurídica, os
objetivos maiores do Estado já estão
previstos na Constituição Federal de
1988, por meio dos representantes
do povo, reunidos em Assembleia
Constituinte. Os outros componentes
cabem aos governos, por meio das
políticas públicas, utilizando-se de toda
a administração pública.
No entanto, também por designação
constitucional, obedecendo ao
princípio da segregação de funções e
especialização, a titularidade do controle

externo foi atribuída ao Poder Legislativo
de todos os entes federados – art. 70, c/c
art.75, com AUXÍLIO DOS TRIBUNAIS DE
CONTAS – TCS -, que têm COMPETÊNCIAS
PRÓPRIAS. Para o controle das políticas
públicas, aos tribunais de contas
compete a AVALIAÇÃO, sem prejuízo
das dos demais sistemas de controle
– interno, ministério público, social,
político, midiático etc, com objetivos,
óticas e alcances distintos.
Para desempenhar o mister, os TCs
encontram respaldo constitucional
em diversos pontos mas, sobretudo nos
arts. 70 e 71 da CF/88, no tocante à
LEGITIMIDADE e ECONOMICIDADE
além do art. 37, com o princípio da
EFICIÊNCIA – EC-19/98 –, dentre
outros dispositivos.

externo dos TCs, técnicas de inteligência
aplicada além das auditorias de gestão
e auditorias operacionais, entre outras
que podem se complementar.
Esses instrumentos devem estar
integrados por gestão dos TCs com TODA
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e PRIVADA
também. Quanto mais próximos do
público-alvo, mais conhecimento se
tem dele, e, portanto, mais chances de
se realizar um trabalho de CONTROLE
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. É preciso
conhecer-se o “negócio” dos “clientes”
para atuar de forma mais eficaz.
Essa assertiva encontra respaldo nas

próprias organizações dos TCs, que vêm,
paulatinamente, dotando seus quadros
com, especialistas em TI, engenharia,
saúde, educação etc, para conseguir
acompanhar a evolução do próprio
Estado e sociedade.
É muito importante destacar que
o Termo de Ajuste de Gestão – TAG –,
“irmão gêmeo” do Termo de Ajuste de
Conduta – TAC, ainda é muito pouco
utilizado na esfera do controle externo,
só havendo três tribunais de contas com
previsão em suas legislações e, ainda
assim, são pouco utilizados.

DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE EXTERNO

a sociedade moderna, existem
inúmeros meios à disposição
de todos, e os tribunais de
contas não podem prescindir
deles. O destaque é para a tecnologia da
informação – TI que, com o advento das
“sociedades de massa”, veio como uma
forma de se conseguir tratar a imensidão
de dados para se obter INFORMAÇÃO.
Mas, por trás de toda a TI, deve haver o
trabalho especializado dos profissionais
com conhecimento interdisciplinar,
devendo definir, primeiramente, o
que controlar ou avaliar, seguido do
“negócio principal”, leia-se, controle
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FATORES LIMITANTES

É

importante fazer um destaque
para o ENFOQUE AVALIATIVO
GERENCIAL no controle
ex te r n o d a s p o l í t i c a s
públicas porque o viés SANCIONADOR,
estritamente legalista, isoladamente,
não se mostrou efetivo para corrigir
as ações estatais que impactam a
sociedade.
Uma analogia elucidativa é o juízo
arbitral em relação à jurisdição estatal
tradicional. Não significa que o Poder
Judiciário não tenha expertise do seu
“negócio”, mas que apenas a jurisdição
tradicional não consegue contemplar
a resolução de todas as contendas
existentes no mundo moderno, cada dia
mais complexo.
A sociedade moderna exige do gestor
AGILIDADE, EFICIÊNCIA, EFICÁCIA,
IMPESSOALIDADE, FLEXIBILIDADE e,
do “outro lado”, a LEGALIDADE ESTRITA
enrijecida por um direito positivista, às
vezes, exacerbado.

Inúmeros julgados do Supremo
Tribunal Federal – STF – e do Superior
Tribunal de Justiça – STJ – não se
limitaram ao sistema “civil low”. A
título de exemplo, a decisão do STF que
julgou inconstitucional a prisão civil
para depositário infiel. No seu voto,
o ministro Gilmar Mendes evocou o
Direito pós-positivista, entre outros
julgados importantes. Por outro lado,
as nações do sistema “comum low”
sentem necessidade de uma têmpera
do positivismo.
Constata-se assim que os
sistemas e instrumentos tradicionais,
i s o l a d a m e n te , n ã o c o n s e g u e m
responder às sociedades modernas, de
consumo de massa, com necessidades
complexas e infinitas, lembrando o
p r i m e i ro te o re m a d a s c i ê n c i a s
econômicas: “os recursos são limitados
e as necessidades ilimitadas”.
Nesse bojo, soma-se a cultura de
evitar a imoralidade apenas com leis

que restringem a atuação da gestão
pública. Exemplo clássico é a lei geral
de licitações, Lei n.º 8.666/93, que
prescreve, em detalhes – embora devesse
ser geral, de acordo com a competência
constitucional da União, que a editou – a
atuação do poder público.
Na busca do “controle absoluto” do
gasto público, praticamente se anulou a
conveniência e oportunidade, e a busca
pela “proposta mais vantajosa” esbarra
no medo dos gestores de incorrer em
ilegalidades e crimes. Dessa forma,
a “proposta mais vantajosa”, como
preconizada na Lei Geral de Licitações,
raramente é alcançada.
Chega-se ao absurdo do
desenvolvimento de procedimentos
inescrupulosos, revestidos da “legalidade
estrita”, mas danosos ao interesse
público – legitimidade. Conclui-se que a
ênfase do controle externo da legalidade
não atende aos interesses da nação. Mas,
o que fazer então?

POSSIBILIDADES e CONCLUSÃO

A

s reformas constitucionais,
impulsionadas pela visão
neoliberal, tentaram, no
âmbito da gestão pública,
implantar a administração GERENCIAL,
a qual, resumidamente, privilegia o
controle por resultados e finalístico,
na tentativa de dotar a administração
pública de agilidade e acompanhar as
transformações rápidas da sociedade.
Os textos originários dessas reformas
permanecem mas, a CULTURA não se
instalou entre os gestores públicos,
inclusive no sistema TCs.
No entanto, o SISTEMA TRIBUNAL
DE CONTAS, em todos os entes federados,
tem um peso fundamental, vez que
julgam as contas dos gestores, além dos
pareceres prévios sobre as contas dos
chefes dos executivos.
Os tribunais de contas são os
balizadores na FORMA como serão
apreciados os atos dos gestores
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“

Na busca do
“controle absoluto”
do gasto público,
praticamente
se anulou a
conveniência e
oportunidade, e a
busca pela “proposta
mais vantajosa”
esbarra no medo dos
gestores de incorrer
em ilegalidades e
crimes.

Revista TCMRJ

”

públicos, traduzindo-se em grande
responsabilidade pela mudança cultural
e visão gerencial e estratégica no controle
das políticas públicas.
O sistema TCs dispõe de inúmeros
instrumentos, como auditoria de gestão,
auditoria operacional, termos de ajuste
de gestão, inteligência de TI aplicada
ao “negócio”, acompanhamentos dos
gastos mais relevantes do orçamento,
assim como as ações estruturadoras,
entre outros.
Todos esses instrumentos, a partir
de uma visão e cultura da efetividade
do CONTROLE PELOS RESULTADOS
d a s P O L Í T I C AS P Ú B L I C AS p e l o
sistema TCs, poderão imprimir grande
desenvolvimento na gestão pública,
aliados ao controle social e integração
com os órgãos e entidades públicos,
sob uma perspectiva pós-positivista
do direito.

As Políticas Públicas
e os Fundos Especiais da
cidade do Rio de Janeiro
Sem pretensão de esgotar o assunto, o auditor de
controle externo do Tribunal de Contas do Município
do Rio de Janeiro, Marcelo Simas Ribeiro, conceitua
políticas públicas, sintetiza as normas de criação,
regulamentação e objetivos de 21 fundos especiais da
cidade do Rio de Janeiro e aponta as ações do TCMRJ
para que os fundos cumpram os objetivos previstos em
suas normas de criação.
Marcelo Simas Ribeiro
Auditor de controle externo da Coordenadoria de Auditoria e
Desenvolvimento – CAD do TCMRJ

1. INTRODUÇÃO

A

crise decorrente do esgotamento
do “milagre econômico” brasileiro,
entre o final dos anos 70 e o início
dos anos 80, possibilitou o surgimento
de uma conjuntura socioeconômica
favorável ao movimento da sociedade
civil rumo à redemocratização.
O processo de redemocratização
brasileiro culminou na instalação da
Assembleia Nacional Constituinte
que estabeleceu uma nova ordem
social, por meio da promulgação de
uma Constituição, democrática e
programática, a qual deveria garantir

que os direitos sociais pudessem ser
inseridos e traduzidos em deveres do
Estado, por intermédio da realização de
políticas públicas (BREUS, 2006).
A Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 promoveu
a descentralização do poder público e a
regulação social de políticas públicas, em
uma interação entre a sociedade civil e o
poder público.
Nos anos 90, entretanto, evidenciouse a luta de determinados segmentos da
sociedade civil pela regulamentação e pelo
atendimento aos Direitos Fundamentais

previstos na Carta Política. Por esse motivo,
algumas áreas foram regulamentadas,
como: educação, previdência social,
saúde, assistência social, proteção à
criança e ao adolescente, meio ambiente,
consumidor etc.
Por conseguinte, a virada para o
século XXI ficou marcada pelo conflito
entre a expectativa da implementação
das políticas públicas que concretizassem
esses direitos conquistados, assegurados
pela Carta Magna, e as restrições de
natureza política e econômica à sua
imediata efetivação.

legislador constituinte optou
por enumerar expressamente
os principais direitos sociais,
logo nos primeiros artigos da
Constituição Cidadã. Em seu art. 6º, que
é o principal eixo dos direitos sociais
gerais ou universais, a Lei Fundamental
apresenta um rol não exaustivo desses

direitos, com a seguinte redação:

sociais, a Constituição da República as
inseriu no rol de matérias previstas no
art. 23, privilegiando a atribuição de
competências materiais comuns entre
todos os entes federativos, a fim de
torná-los solidariamente responsáveis
pela sua formação e execução.
A Assembleia Nacional Constituinte

O

2. POLÍTICAS PÚBLICAS

São direitos sociais a educação, a saúde, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança,
a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência
aos desamparados, na forma desta
Constituição.

No que tange às políticas públicas
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teve os seus trabalhos acompanhados
pelo vetor geral de descentralização,
tendo sido atribuído: à União, a
coordenação geral e o financiamento
dessas políticas públicas; aos estados,
a coordenação da política de forma
complementar à União e a adaptação das
normas federais à sua realidade; e aos
municípios, a coordenação em âmbito
local e a execução dessas políticas.
As competências comuns, de
exercício conjunto por União, estados,
Distrito Federal e municípios, estão
descritas, basicamente, nos incisos II a
XII do art. 23 da Magna Carta. O referido
dispositivo contempla quase todo o
rol de políticas públicas relacionadas
ao modelo de Estado social moderno
e solidário, especialmente no âmbito
social.
Com base nesse espírito, foram ali
relacionadas: a promoção da saúde e da
assistência pública, bem como a proteção
e garantia das pessoas com deficiência;
a preservação do patrimônio histórico,
artístico e cultural; o acesso à cultura, à
educação e à ciência; a proteção ao meio
ambiente; a promoção da habitação e
do saneamento básico; o combate às
causas da pobreza; e o estabelecimento

O

Código de Contabilidade
Pública, veiculado pelo
Decreto Legislativo Federal
nº 4.536/1922, se
referiu aos fundos especiais em
dois dispositivos, os arts. 19 e 36.
O art. 19 dispunha que a receita especial
abrangia todas as rendas destinadas a
fundos especiais, e o art. 36 estabelecia
que os saldos não aplicados das receitas
dos fundos especiais seriam transferidos
para depósitos, no final de cada exercício,
enquanto não concluídos ou extintos os
serviços a ele referidos.
Em 1933, o Decreto Federal nº 23.150
proibiu, em seu art. 24, a criação de

e a implantação da política de educação
para segurança do trânsito.
Cumpre ressaltar que as políticas
públicas são instrumentos de realização
dos direitos sociais e, segundo Teixeira
(2002), podem ser conceituadas da
seguinte forma:

Dito de outra forma, as políticas
públicas constituem um conjunto de
princípios, diretrizes e normas que
assume a forma de benefícios, serviços,
programas, projetos e atividades que
visam ao atendimento das necessidades
básicas da sociedade.
O processo de formulação de
políticas públicas conta com a presença
de, basicamente, dois tipos de atores – os
“estatais” (procedentes do governo ou
do Estado) e os “privados” (originários
da sociedade civil) – e, de acordo com

Lopes (2008), apresenta as seguintes
fases, interligadas entre si: 1ª) Formação
da Agenda (seleção das prioridades); 2ª)
Formulação de Políticas (apresentação de
soluções ou alternativas); 3ª) Processo
de Tomada de Decisões (escolha das
ações); 4ª) Implementação (ou execução
das ações)1; e 5ª) Avaliação.
Com a promulgação da Constituição
de 1988, os conselhos gestores tornaramse instituições importantes no âmbito
das políticas públicas, ao facilitarem o
acesso dos cidadãos e dos movimentos
sociais às instâncias decisórias, e estão
presentes na maioria dos municípios
brasileiros, articulados desde o nível
federal. Isso se deve, principalmente:
a) aos princípios constitucionais que
prescrevem a participação da sociedade
na condução das políticas públicas; b) às
legislações regulamentadoras que, em
regra, condicionam o repasse de recursos
federais à existência dos conselhos e c)
ao processo de descentralização.
Além dos conselhos, os fundos
especiais, que são um importante
instrumento de financiamento e,
consequentemente, de viabilização de
políticas públicas, ganharam força a
partir da Constituição.

fundos especiais, mas esta proibição foi
revogada tacitamente pela Constituição
de 19342.
A Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 mencionou
os fundos em alguns dispositivos (art.
165, § 5º, I e II, e § 9º, II; e art. 167, IV
e IX) e atribuiu à lei complementar a
tarefa de estabelecer as condições para a
instituição e funcionamento de fundos.
A normatização dos fundos
especiais é encontrada na Lei Federal
nº 4.320/1964 a qual dispõe sobre
normas de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União. Quanto a ela, o

Supremo Tribunal Federal, na ADI-MC
1.726/DF, se manifestou da seguinte
forma: “[...] a existência de prévia lei
complementar estabelecendo condições
gerais para instituição de fundos, como
exige o art. 165, § 9º, II, da Constituição,
está suprida pela Lei nº 4.320, de
17.03.64, recepcionada pela Constituição
com status de lei complementar; embora
a Constituição não se refira aos fundos
especiais, estão eles disciplinados nos
arts. 71 a 74 desta Lei, que se aplica à
espécie [...]”.
Além da Lei Federal nº 4.320/1964, a
edição dos Decretos-leis nº 200/1967 e
nº 900/1969, do Decreto

Políticas públicas são diretrizes,
princípios norteadores de ação do poder
público; regras e procedimentos para as
relações entre poder público e sociedade,
mediações entre atores da sociedade
e do Estado. São, nesse caso, políticas
explicitadas, sistematizadas ou formuladas
em documentos (leis, programas, linhas
de financiamentos) que orientam ações
que normalmente envolvem aplicações
de recursos públicos.

3. FUNDOS ESPECIAIS

1. Nessa fase ocorre a aplicação, o controle e o monitoramento das medidas definidas.
2. Art. 152 - Compete precipuamente ao Conselho Nacional de Educação, organizado na forma da lei, elaborar o plano nacional de educação para ser
aprovado pelo Poder Legislativo e sugerir ao Governo as medidas que julgar necessárias para a melhor solução dos problemas educativos bem como a
distribuição adequada dos fundos especiais.
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Fe d e r a l n º 9 3 . 8 7 2 / 1 9 8 6 e d a
Lei Complementar Federal
nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF) aprofundou a normatização
referente ao tema.
Na cidade do Rio de Janeiro, o Decreto
Municipal nº 3.221/1981 (Regulamento
Geral do Código de Administração
Financeira e Contabilidade Pública do
Município do Rio de Janeiro – RGCAF),
em seus arts. 558 a 561, limitou-se a
reproduzir os arts. 71 a 74 da Lei Federal
nº 4.320/1964.
3.1 Conceito

O conceito legal tradicional de fundos
especiais, conforme afirmado em vários
textos técnicos e jurídicos, encontrase disposto no art. 71 da Lei Federal
nº 4.320/1964, segundo o qual:
“Constitui fundo especial o produto de
receitas especificadas que, por lei, se
vinculam à realização de determinados
objetivos ou serviços, facultada a adoção
de normas peculiares de aplicação”.
Deve-se mencionar que, de acordo
com Sanches (2002), o conceito delineado
pelo art. 71 pode ser complementado
por outros elementos estabelecidos
nos arts. 72 a 74 da Lei Federal nº
4.320/1964. Logo, pode-se adotar como
conceito legal “ampliado” de fundo
especial, o seguinte texto: “o produto
de receitas especificadas que, por lei, se
vinculam à realização de determinados
objetivos ou serviços, mediante dotações
consignadas na Lei de Orçamento,
facultada a adoção de normas peculiares
de aplicação, controle, prestação e
tomada de contas”.
Aguiar (2004) apresenta o seguinte
conceito para os fundos especiais:
[...] são instrumentos de gestão financeira
dos quais lançam mão os administradores
públicos para realizarem determinados
objetivos da Administração Pública,
ligados à política econômica, social,
administrativa ou à manutenção de
serviços ou órgãos públicos, que exigem
um tratamento diverso do aplicável às
demais atividades. Por se tratar de uma
gestão especializada, a lei permitiu (não
obrigou) a adoção de normas jurídicas
que estabeleçam procedimentos de
execução mais maleáveis do que aqueles
destinados à aplicação para os atos

“

Constitui fundo especial o produto de
receitas especificadas que, por lei, se vinculam
à realização de determinados objetivos ou
serviços, facultada a adoção de normas
peculiares de aplicação.

de gestão orçamentária, financeira,
patrimonial e operacional em geral.

3.2 Características Normativas

Em 2011, um grupo de trabalho na
Secretaria do Tesouro Nacional - STN
(Grupo Técnico de Padronização de
Relatórios - GTREL), considerando o
disposto na Constituição da República
Federativa do Brasil, na Lei Federal nº
4.320/1964 e na Lei de Responsabilidade
Fiscal, sintetizou as principais
características dos fundos públicos, as
quais são listadas, a seguir:
1. r e g r a s f i x a d a s e m l e i
complementar;
2. prévia autorização legislativa;
3. vedação à vinculação de receita de

”

impostos;
4. programação em lei orçamentária
anual;
5. receitas especificadas;
6. v i n c u l a ç ã o à r e a l i z a ç ã o d e
determinados objetivos e serviços;
7. normas peculiares de aplicação,
controle, prestação e tomada de
contas;
8. preservação do saldo patrimonial
do exercício;
9. identificação individualizada dos
recursos;
10. d e m o n s t r a ç õ e s c o n t á b e i s
individualizadas;
11. obediência às regras previstas na
LRF; e
12. inexistência de personalidade
jurídica.
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3.2.1 Regras fixadas em lei
complementar
Nos termos do inciso II do § 9º
do art. 165 da CRFB, é matéria de lei
complementar a fixação das condições
para a instituição e o funcionamento de
fundos. A lei complementar possui duas
diferenças em relação à lei ordinária:
uma de natureza material – somente
a matéria taxativamente prevista na
Constituição poderá ser objeto de lei
complementar; e outra de natureza
formal – o quorum para aprovação da
lei complementar é de maioria absoluta
(art. 69) enquanto que o para aprovação
de lei ordinária é de maioria simples
(art. 47).
3.2.2 Prévia autorização legislativa

De acordo com o inciso IX do art. 167
da CRFB, a instituição de fundos depende
de prévia autorização legislativa, ou seja,
de lei em sentido estrito.
3.2.3 Vedação à vinculação de
receita de imposto

Segundo o inciso IV do art. 167
da CRFB, é vedada a vinculação da
receita de impostos aos fundos criados,
ressalvadas as exceções elencadas na
própria Constituição da República.
Trata-se do princípio orçamentário da
não afetação das receitas.
3.2.4 Programação em lei
orçamentária anual

Conforme os incisos I e III do
§ 5º do art. 165 da CRFB c/c o art.
72 da Lei Federal nº 4.320/1964, a
aplicação das receitas que constituem
os fundos públicos deve ser efetuada
por meio de dotações consignadas na
Lei Orçamentária Anual – LOA ou em
créditos adicionais.
3.2.5 Receitas especificadas

Consoante o art. 71 da Lei Federal
nº 4.320/1964, os fundos especiais
devem ser constituídos de receitas
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especificadas que podem ser próprias
ou transferidas.

identificados e escriturados de forma
individualizada.

Nos termos do art. 71 da Lei Federal
nº 4.320/1964, a aplicação das receitas
deve vincular-se à realização de
programas de trabalho relacionados
aos objetivos definidos na lei de criação
dos fundos.

De acordo com o disposto no inciso
III do art. 50 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, as demonstrações contábeis
dos entes devem apresentar, isolada
e conjuntamente, as transações e
operações de cada fundo.

3.2.6 Vinculação à realização de
determinados objetivos e serviços

3.2.7 Normas peculiares de
aplicação, controle, prestação e
tomada de contas

De acordo com o art. 71 c/c art.
74 da Lei Federal nº 4.320/1964, a lei
que instituir o fundo especial poderá
determinar normas peculiares de
aplicação, controle, prestação e tomada
de contas, ressalvadas as normas que
estabelecem a competência dos tribunais
de contas.
3.2.8 Preservação do saldo
patrimonial do exercício

Conforme o art. 73 da Lei Federal nº
4.320/1964, salvo se a lei instituidora
estabelecer o contrário, o saldo apurado
no balanço patrimonial do fundo será
transferido para o exercício seguinte,
a crédito do mesmo fundo. Por isso,
segundo o estabelecido no parágrafo
único do art. 8º da Lei Complementar
nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF), mesmo em exercício
diverso daquele em que ocorreu o
ingresso dos recursos, estes continuam
vinculados à finalidade específica e
somente podem ser utilizados para
atender ao objeto da vinculação.
3.2.9 Identificação individualizada
dos recursos

Consoante o disposto no inciso I do
art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
na escrituração das contas públicas, a
disponibilidade de caixa deverá constar
de registro próprio, de modo que os
recursos vinculados ao fundo fiquem

Revista TCMRJ

3.2.10 Demonstrações contábeis
individualizadas

3.2.11 Obediência às regras
previstas na LRF

Nos termos da alínea “b” do inciso I
do § 3º do art. 1º da Lei Complementar
nº 101/2000, as disposições desta Lei
obrigam a União, os estados, o Distrito
Federal e os municípios, compreendendo
os fundos a eles pertencentes.
3.2.12 Inexistência de
personalidade jurídica

De acordo com o inciso X do art. 5º
da IN RFB nº 1.183/2011, os fundos
públicos, a que se refere o art. 71 da
Lei nº 4.320/1964, são obrigados a
se inscrever no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica. Além disso, de acordo
com o art. 1º da IN RFB nº 1.143/2011,
os fundos públicos, conceituados
pelo referido dispositivo legal, que
se encontram inscritos no CNPJ, na
condição de matriz, devem providenciar
a alteração de sua natureza jurídica
nesse cadastro para 120-1 (Fundo
Público).
Esse código observa a tabela de
natureza jurídica editada pela Comissão
Nacional de Classificação (CONCLA). Em
face do exposto, pode-se afirmar que
os fundos não possuem personalidade
jurídica3, que é a aptidão genérica para
adquirir direitos e contrair obrigações,
somente natureza jurídica. Cabe
ressaltar que, consoante o disposto na
Nota RFB/Suara/Codac nº 114/2010,
os fundos especiais são isentos das
obrigações acessórias (DCTF, Dirf, CSLL,
Cofins, PIS/Pasep, Gfip etc).

O

4. FUNDOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Município do Rio de
Janeiro possui 21 (vinte e
um) fundos especiais de
natureza contábil-financeira,
sem personalidade jurídica e com
duração indeterminada4, sendo os mais
importantes, por volume de recursos,
o FMS, o FUNPREVI e o FUNDEB,
que juntos foram responsáveis por
aproximadamente 92% dos recursos
executados no exercício de 2011.
Destes, 20 (vinte) são vinculados ao
Poder Executivo e 1 (um) ao Poder
Legislativo.
A Lei Orgânica Municipal prevê os
seguintes fundos especiais: FCA (art.
129, parágrafo único); FMS (art. 359,
caput) e FMDU (art. 459, caput).

FMS

FUNPREVI
FUNDEB
FEIP

FMH

FMAS
FCA

FMEO

FMADCA
FMHIS
FEPT

FMDU

FUNDET
FMAD
FMI

TOTAL

De acordo com a Lei Complementar
Municipal nº 111/2011 (Novo Plano
Diretor da Cidade do Rio de Janeiro), 7
(sete) fundos municipais estão incluídos
entre os instrumentos financeiros de
aplicação da política urbana, quais
sejam: o FMDU (arts. 144 e 145); o
FCA (arts. 146 a 148); o FUNDET (arts.
149 e 150); o FMHIS (arts. 151 e 152);
o FMCPC (arts. 153 e 154); o Fundo
Municipal de Transportes5 (arts. 155 e
156) e o Fundo Municipal de Turismo
(art. 37, VI, “a”, 6). Destes, somente os
dois últimos ainda não foram criados,
embora, para o de Transportes conste,
nos dispositivos mencionados, as suas
fontes de recursos e a sua finalidade que
é dar suporte à implantação de projetos

Receitas
Orçamentárias Arrecadadas
3.066.054

Despesas
Orçamentárias Realizadas
3.087.069

2.172.836

2.317.927

185.713

204.991

1.517.126
89.890
77.817
23.190
6.189
4.166
720
102
70
23
11
4

7.143.909

Fonte: Contas de Gestão 2011 (último exercício analisado).

1.542.436
133.789
79.615
27.877
6.004
2.194
9.982
-

7.411.885

relativos à infraestrutura de transportes
de passageiros a ao ressarcimento das
gratuidades constitucionais.
Cabe mencionar que, nos termos do
caput do art. 37 da Lei Complementar
municipal nº 111/2011, os recursos
desses fundos municipais devem
ser destinados ao planejamento,
execução e fiscalização dos objetivos,
projetos e programas definidos no
Plano Diretor.
No quadro seguinte, evidencia-se,
para o exercício de 2011, o montante das
receitas orçamentárias arrecadadas, as
despesas orçamentárias realizadas,
os resultados orçamentários e o
patrimônio líquido de 15 (quinze)
fundos:
R$ milhares

Resultados
Orçamentários

(21.015)
(145.091)
(25.310)
(19.279)
(43.899)
(1.798)
(4.687)
185

1.972

(9.262)
102
70
23
11
4

(267.977)

Patrimônio
Líquido

299.169

(694.453)
7.253
5.583

41.315
19.833
27.446
635

7.183
1.019
320
675

10.572
69
27

(273.354)

O FASS, o FOE-PGM e o FECMRJ não fazem parte desta tabela.

3. No âmbito da Administração Pública, apenas os entes federativos (União, estados. Distrito Federal e municípios) e as entidades da Administração
Indireta (autarquias, fundações e empresas estatais) possuem personalidade jurídica.
4. Exceto o FUNDEB (vide subitem 4.1.1)
5. Também foi previsto na Lei Complementar Municipal nº 16, de 04.06.1992 (Plano Diretor Decenal)
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Com relação à gestão orçamentária,
destacam-se os seguintes pontos:
• dos 15 (quinze) fundos especiais,
8 (oito) apresentaram déficit
orçamentário, destacando-se o
FUNPREVI, o FMH, o FUNDEB, o FMS
e o FEIP, que apresentaram déficits de
R$ 145.091, R$ 43.899 mil, R$ 25.310
mil, R$ 21.015 mil e R$ 19.279 mil,
respectivamente;
• todos os fundos, com exceção
do FUNPREVI, apresentaram,
conjuntamente, um patrimônio
líquido de R$ 421.099 mil, o que
corresponde aos valores não utilizados nas finalidades dos fundos;
• o FUNPREVI apresentou uma situação
líquida negativa de R$ 694.453 mil;
• os fundos que apresentaram maior
patrimônio líquido foram: o FMS (R$
299.169 mil); o FMH (R$ 41.315 mil);
o FCA (R$ 27.446 mil); o FMAS (R$
19.833 mil); o FUNDET (R$ 10.572
mil) e o FMADCA (R$ 7.183 mil);
• o FEPT, o FMDU, o FUNDET, o
FMAD e o FMI arrecadaram receita,
mas não realizaram despesa e,
consequentemente, não cumprem
as diretrizes e as finalidades básicas
estabelecidas em suas leis de
criação;
• o FUMDC (vide subitem 4.1.14),
instituído pela Lei Municipal nº
5.302, de 18.10.2011, não apresentou
execução orçamentária; e
• o FMAP e o FMCPC foram criados
em 2012, por isso não fazem parte
do quadro (vide subitens 4.1.17 e
4.1.18).
Considerando os objetivos deste
trabalho, o Fundo de Assistência à
Saúde do Servidor – FASS 6, o Fundo
Orçamentário Especial do Centro de
Estudos da Procuradoria-Geral do
Município do Rio de Janeiro - FOE-PGM7
e o Fundo Especial da Câmara Municipal
do Rio de Janeiro – FECMRJ8 não serão
objeto de análise.

4.1 Previsão normativa e objetivos
A seguir, são apresentadas as normas
de previsão, criação e regulamentação
e os objetivos de 18 (dezoito) fundos
especiais da cidade do Rio de Janeiro:
4.1.1 FUNDEB

O Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB foi instituído pela
Emenda Constitucional nº 53/2006
e regulamentado pela Lei Federal nº
11.494/2007, que é a norma legal
específica que define suas diretrizes,
seus objetivos e normas próprias para
composição, distribuição, aplicação,
acompanhamento, fiscalização e
prestação de contas dos recursos que
o compõem.
O FUNDEB tem como objetivo
a manutenção e o desenvolvimento
da educação básica pública e a
valorização dos trabalhadores em
educação, incluindo sua condigna
remuneração. O Fundo tem vigência
até o ano de 2020 e substituiu o Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério – FUNDEF9.
O acompanhamento e controle social
sobre a distribuição, a transferência,
o planejamento e a aplicação dos
recursos do Fundo cabe ao Conselho
de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB – CACS FUNDEB que é
constituído por representantes do Poder
Público, da comunidade escolar e da
sociedade civil.
4.1.2 FUNPREVI

O Fundo Especial de Previdência do
Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI,
criado pela Lei Municipal nº 3.344/2001,
alterada pela Lei Municipal nº
5.300/2011, tem a finalidade específica

de prover recursos para o pagamento de
benefícios previdenciários dos segurados
do regime próprio de previdência dos
servidores públicos do Município do Rio
de Janeiro e a seus dependentes.
O FUNPREVI é gerido pelo Instituto de
Previdência e Assistência do Município do
Rio de Janeiro - PREVI-RIO e organizado
com registros próprios que atendam
às normas atuariais e de contabilidade
previstas na legislação em vigor, sem
prejuízo de outros demonstrativos
necessários à transparência das
operações realizadas em seu nome e de
sua real situação contábil e atuarial.
4.1.3 FMS

O Fundo Municipal de Saúde - FMS,
previsto no caput do art. 32 da Lei Federal
nº 8.080/1990 e no caput do art. 359
da Lei Orgânica do Município, foi criado
pela Lei Municipal nº 1.583/1990 e
regulamentado pelo Decreto Municipal
nº 9.865/1990 10 e representa um
instrumento de gestão dos recursos do
Sistema Único de Saúde - SUS destinado
a financiar ações e serviços de saúde.
O Fundo Municipal de Saúde
tem como objetivo fornecer suporte
financeiro para o desenvolvimento
das ações descentralizadas nas áreas
médica, sanitária, hospitalar, de
apoio e suprimento executadas e/ou
coordenadas pelo seu gestor, a Secretaria
Municipal de Saúde e Defesa Civil –
SMSDC.
4.1.4 FMAS

O Fundo Municipal de Assistência
Social - FMAS, previsto no inciso II do
art. 30 da Lei Federal nº 8.742/1993 (Lei
Orgânica da Assistência Social – LOAS) foi
criado pela Lei Municipal nº 2.460/1996.
O Fundo Municipal de Assistência
Social tem como objetivo proporcionar
recursos e meios para o financiamento dos
serviços socioassistenciais.

6.Lei Complementar Municipal nº 67, de 29.09.2003 e Decreto Municipal nº 23.593, de 16.10.2003
7. Lei Municipal n° 788, de 12.12.1985 e Decreto Municipal n° 7.282, de 11.12.1987
8. Lei Municipal n° 5.131, de 17.12.2009
9. Lei Federal nº 9.424, de 24.12.1996
10. Alterado pelo Decreto Municipal nº 12.030, de 19.04.1993, e pelo Decreto Municipal nº 13.110, de 02.08.1994

18

Fevereiro 2013 - n. 53

Revista TCMRJ

O FMAS é vinculado à Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social SMDS que o gere com o auxílio do Conselho
Municipal de Assistência Social - CMAS,
o qual foi criado pela Lei Municipal nº
2.469/1996.
4.1.5 FMADCA

O Fundo Municipal para Atendimento
dos Direitos da Criança e do Adolescente
- FMADCA, previsto no inciso IV do
art. 88 da Lei Federal nº 8.069/1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente
- ECA), foi instituído pela Lei Municipal
nº 1.873/199211 e regulamentado pelo
Decreto Municipal nº 11.873/1992.
O FMADCA tem por objetivo facilitar a
captação, o repasse e a aplicação de recursos
destinados ao desenvolvimento das ações
de atendimento à criança e ao adolescente.
Estas ações se referem, prioritariamente,
aos programas de proteção especial às
crianças e aos adolescentes expostos a
situações de risco pessoal e social, cujas
necessidades de atenção extrapolam o
âmbito de atuação das políticas sociais
básicas.
O Fundo Municipal para Atendimento
dos Direitos da Criança e do Adolescente
é vinculado diretamente ao Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA-Rio, a quem cabe a
sua gestão.
4.1.6 FMI

O Fundo Municipal do Idoso - FMI,
previsto no caput do art. 86 da Lei
Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do
Idoso), foi criado pela Lei Municipal
nº 5.208/2010 e tem como objetivo
ser instrumento de captação, repasse
e aplicação de recursos destinados
à implantação, à manutenção e ao
desenvolvimento de planos, programas,
projetos e ações voltadas aos idosos no
Município. O Fundo Municipal do Idoso
é gerido pela Secretaria Especial de
Envelhecimento Saudável e Qualidade
de Vida - SESQV.

4.1.7 FUNDET
O Fundo de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho do Município
do Rio de Janeiro - FUNDET, previsto
na alínea “b” do inciso II do art. 18
da Lei Complementar Municipal
nº 16/1992 (Plano Diretor Decenal),
foi criado pela Lei Municipal
nº 2.586/1997 e regulamentado pelo
Decreto Municipal nº 16.559/199812.
O FUNDET também está previsto no
item 4 da alínea “a” do inciso VI do art. 37
do Novo Plano Diretor como instrumento
financeiro de aplicação da política urbana,
e sua administração cabe a um conselho,
presidido pela Secretaria Municipal do
Trabalho e Emprego - SMTE, composto
paritariamente por representantes do
Poder Público Municipal e da sociedade
civil organizada.
O Fundo de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho do Município
do Rio de Janeiro tem como objetivo
a p o i a r e fo m e n t a r p e q u e n o s e
microempreendimentos econômicos,
formais ou informais, e iniciativas de
entidades promotoras de ações que
levem ao aumento do nível de emprego
e da renda, instalados no Município do
Rio de Janeiro.
4.1.8 FCA

O Fundo de Conservação Ambiental
- FCA, previsto no parágrafo único do
art. 129 da Lei Orgânica do Município e
na alínea “a” do inciso II do art. 18 da Lei
Complementar Municipal nº 16/1992
(Plano Diretor Decenal), foi criado pelo
art. 11 da Lei Municipal nº 2.138/1994
e regulamentado pelo Decreto Municipal
nº 13.377/1994.
O Fundo de Conservação Ambiental
também está previsto no item 2 da
alínea “a” do inciso VI do art. 37 da Lei
Complementar Municipal nº 111/2011
como instrumento financeiro de
aplicação da política urbana.
O FCA tem como objetivo o
financiamento e a execução de projetos

11. Alterada pela Lei Municipal nº 4.062, de 24.05.2005
12.Alterado pelo Decreto Municipal nº 16.848, de 14.07.1998.

de recuperação e restauração ambiental,
de prevenção de danos ao meio ambiente
e de educação ambiental, com gestão
a cargo da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente – SMAC e fiscalização
e acompanhamento pelo Conselho
Municipal de Meio Ambiente da Cidade
do Rio de Janeiro – CONSEMAC
4.1.9 FMH

O Fundo Municipal de Habitação
- FMH, criado pela Lei Municipal
nº 2.262/1994 e regulamentado pelo
Decreto Municipal nº 15.898/1997, tem
como objetivo proporcionar recursos ao
planejamento, execução e fiscalização
dos programas e projetos da política
habitacional do Município.
O FMH é vinculado à Secretaria
Municipal de Habitação – SMH e, por
força do estabelecido no Decreto
Municipal nº 18.303/1999, recebe todas
as receitas que, originalmente, deveriam
ser destinadas ao Fundo Municipal de
Desenvolvimento Urbano – FMDU.
4.1.10 FMHIS

O Fundo Municipal de Habitação
de Interesse Social - FMHIS, previsto
no inciso I do art. 12 da Lei Federal nº
11.124/2005, foi criado pela Lei Municipal
nº 4.463/2007 e regulamentado pelo
Decreto Municipal nº 28.100/2007.
O Fundo Municipal de Habitação
de Interesse Social é vinculado à SMH
e gerido por um Conselho Gestor,
composto por representantes do Poder
Executivo e da sociedade civil. Além
disso, está previsto no item 3 da alínea
“a” do inciso VI do art. 37 do Novo Plano
Diretor como instrumento financeiro de
aplicação da política urbana.
O FMHIS tem como objetivo
a centralização e o gerenciamento
dos recursos orçamentários para os
programas estruturados no âmbito do
Município, destinados a implementar
políticas habitacionais direcionadas à
população de menor renda.
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4.1.11 FMDU
O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU, previsto no caput do
art. 459 da Lei Orgânica do Município e no
art. 22 da Lei Complementar Municipal
nº 16/1992 (Plano Diretor Decenal), foi
criado pela Lei Municipal nº 2.261/1994
e regulamentado pelo Decreto Municipal
nº 14.320/1995, alterado pelo Decreto
Municipal nº 14.696/1996.
OFundoMunicipal de
Desenvolvimento Urbano também
está previsto no item 1 da alínea “a” do
inciso VI do art. 37 da Lei Complementar
Municipal nº 111/2011 como
instrumento financeiro de aplicação da
política urbana.
O FMDU, consoante disposto no
art. 144 do Novo Plano Diretor, tem
por objetivo dar o suporte financeiro
a programas e projetos relativos à
regularização fundiária e urbanística, à
recuperação de equipamentos urbanos,
de áreas degradadas ou vinculadas
a projetos de revitalização urbana e
à implementação de programas de
interesse público, com gestão a cargo
da Secretaria Municipal de Urbanismo,
com fiscalização e acompanhamento
exercidos pelo Conselho Municipal de
Política Urbana.
4.1.12 FEIP

O Fundo Especial de Iluminação
Pública - FEIP, criado pela Lei Municipal
nº 5.132/2009 e regulamentado pelo
Decreto Municipal nº 32.238/2010,
tem o objetivo de acumular os recursos
destinados exclusivamente ao custeio
do serviço de iluminação pública,
compreendendo a iluminação de vias,
logradouros, bens de uso comum, bem
como a instalação, a manutenção e o
melhoramento da rede de iluminação
pública do Município.
4.1.13 FMEO

O Fu n d o d e M o b i l i z a ç ã o d o
Esporte Olímpico - FMEO, criado

13. Decreto Municipal nº 34.374, de 30.08.2011.
14. Vide Lei Federal nº 7.347, de 24.07.1985.
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pela Lei Municipal nº 3.428/2002 e
regulamentado pelo Decreto Municipal
nº 21.906/2002, é vinculado à Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer – SMEL13
e possui os seguintes objetivos: o apoio
à formação de atletas em modalidades
olímpicas, direta ou indiretamente
através de outras entidades; o apoio a
eventos relacionados ou convergentes
com a prática de esportes olímpicos;
o apoio à realização de torneios
internacionais de grande porte; o apoio
ao desenvolvimento e aprimoramento de
atletas; a construção de equipamentos
esportivos relativos à prática de esportes
olímpicos; a realização de investimentos
que viabilizem a preparação de atletas
e eventos de promoção olímpica; a
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co-participação da prefeitura em eventos
internacionais de natureza olímpica; e a
viabilização da concessão de bolsas de
treinamento.
4.1.14 FUMDC

O Fundo Municipal de Proteção
e Defesa do Consumidor - FUMDC,
mencionado no art. 57 da Lei Federal
nº 8.078/1990 14, foi instituído pela
Lei Municipal nº 5.302/2011 e
regulamentado pelo Decreto Municipal
nº 35.041/2012.
A gestão dos recursos provenientes do
FUMDC cabe à Secretaria Extraordinária
de Proteção e Defesa do Consumidor
- SEDECON, também denominada
PROCON CARIOCA, órgão municipal
de proteção e defesa do consumidor,
integrante do Sistema Nacional de Defesa
do Consumidor – SNDC, destinado
a promover as ações de educação,
orientação, proteção, fiscalização e defesa
do consumidor, precipuamente, quando
presente o interesse local.
O Fundo Municipal de Proteção e
Defesa do Consumidor tem o objetivo
de arrecadar e aplicar os recursos
destinados ao desenvolvimento de
ações e serviços de proteção e defesa
dos direitos dos consumidores, com a
realização de campanhas educativas,
pesquisas, convênios, atendimento
itinerante, entre outras ações.
4.1.15 FEPT

O Fundo Especial Projeto Tiradentes
- F E P T, v i n c u l a d o à S e c re t a r i a
Municipal de Cultura - SMC, foi criado
pela Lei Municipal nº 3.019/2000 e
regulamentado pelo Decreto Municipal
nº 30.226/2008, e tem como objetivo
proporcionar recursos e meios para o
financiamento das ações de preservação
e conservação do Patrimônio Cultural do
Projeto Tiradentes – (Convênio Minc –
IPHAN/BID) “Programa de Revitalização
de Sítios Urbanos, através de recuperação
do Patrimonio Cultural”.

4.1.16 FMAD
O Fundo Municipal Antidrogas FMAD foi criado pela Lei Municipal
nº 4.170/2005 e tem como objetivo
proporcionar recursos ao planejamento,
execução e fiscalização dos programas
e projetos da política de prevenção à
dependência química.
4.1.17 FMAP

O Fundo Municipal de Amparo à
Pesquisa - FMAP, vinculado à Secretaria
Especial de Ciência e Tecnologia SECT, foi instituído pela Lei Municipal
nº 5.397/2012 e regulamentado pelo
Decreto Municipal nº 35.963/2012,
e tem como finalidade prestar apoio
financeiro a programas, projetos, estudos
e atividades que visem a fomentar
e estimular a atividade de inovação
científica e tecnológica voltada para o
desenvolvimento econômico, social,
ambiental e cultural do Município do Rio
de Janeiro.
4.1.18 FMCPC

O Fundo Municipal de Conservação
do Patrimônio Cultural – FMCPC, previsto
na Lei Complementar Municipal nº
111/2011, tem por objetivo proporcionar
recursos ao planejamento e à execução
dos programas e projetos da política de
Patrimônio Cultural da Cidade. Consoante
o disposto no art. 2º do Decreto Municipal
nº 35.879/2012, o Fundo Municipal de
Conservação do Patrimônio Cultural será
gerido pelo Instituto Rio Patrimônio da
Humanidade – IRPH, com fiscalização e
acompanhamento do Conselho Municipal
de Proteção do Patrimônio Cultural.
4.2 CONTROLE EXTERNO

No município do Rio de Janeiro, o
controle externo é exercido pelo Poder
Legislativo (Câmara Municipal do Rio
de Janeiro) com o apoio técnico do
Tribunal de Contas do Município do Rio
de Janeiro15.

No que tange aos fundos
especiais, a sua fiscalização, inclusive
por meio de inspeções e auditorias,
cabe à Coordenadoria de Auditoria e
Desenvolvimento - CAD, órgão integrante
da Secretaria-Geral de Controle Externo SGCE do TCMRJ.
A Coordenadoria de Auditoria
e Desenvolvimento, por intermédio
da análise normativa, processual,
documental e dos demonstrativos
contábeis, orçamentários e financeiros
dos fundos especiais da cidade do Rio de
Janeiro já identificou os seguintes pontos
relevantes:
Quanto ao FMS:
• a existência de um passivo omisso
decorrente de obrigações não
registradas no Balanço Patrimonial
do Fundo que se refere a despesas
sem prévio empenho, do exercício
de 2004;
• a existência de despesas sem prévio
empenho dos exercícios de 2005 a
2011;
• o recolhimento com atraso da
retenção de INSS, nos casos de
serviços prestados mediante cessão
de mão de obra; e
• a existência de dívida com a CEDAE.
Quanto ao FUNDEB:
• o não cumprimento das cláusulas
pactuadas em Termo de Cessão de
Uso que regulamenta a utilização
das escolas da rede municipal pelo
Estado;
• a realização de despesas, pelas
creches privadas da rede conveniada,
que não atendem aos objetivos do
Fundo;
• a composição do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB em desacordo com a Lei
Federal nº 11.494/2007; e
• a descontinuidade do Conselho do
FUNDEB.
Quanto ao FMAS:
• a existência de convênios finalizados
sem que nenhuma Prestação de
Contas tenha sido aprovada; e
• a não apreciação e aprovação da
proposta orçamentária do FMAS pelo

CMAS antes do seu encaminhamento
à Câmara Municipal pelo Poder
Executivo.
Quanto ao FMADCA:
• o desconhecimento, pelos
contribuintes, da possibilidade de
doação incentivada ao FMADCA
associado à falta de apoio do Poder
Público municipal às campanhas de
captação de recursos para o Fundo,
realizadas pelo CMDCA-Rio;
• o entesouramento dos recursos do
FMADCA ocasionado pela grande
burocracia municipal a qual impede
uma execução mais célere dos
recursos do Fundo; e
• o desrespeito ao Plano de Aplicação
do FMADCA, elaborado pelo CMDCARio.
Quanto ao FMI:
• o desconhecimento, pelos
contribuintes, da possibilidade de
doação incentivada ao FMI associado
à falta de realização de campanhas
de captação de recursos, por meio
de doações, pelo seu gestor.
Quanto ao FUNDET:
• a não execução de despesa desde
o exercício de 2006, apesar de ter
sido previsto na Lei Complementar
Municipal nº 16/1992 (Plano Diretor
Decenal) e na Lei Complementar
Municipal nº 111/2011 (Novo Plano
Diretor da Cidade do Rio de Janeiro);
e
• a existência de um saldo em aplicação
financeira sem a destinação para as
finalidades do Fundo.
Quanto ao FCA:
• a falta de repasse das receitas previstas
no inciso VIII do art. 147 do Novo
Plano Diretor para o FCA;
• a ausência de regulamentação do art.
148 do Novo Plano Diretor, o que
impede a SMAC de definir quais
órgãos e entidades integrarão a
Comissão Gestora do FCA; e
• a pequena quantidade de
Unidades de Conservação da
Natureza que possuem Plano de
Manejo elaborado, consoante o
estabelecido pelo caput e § 3º do art.

15. Lei Orgânica do Município. Art. 42 - É da competência exclusiva da Câmara Municipal [...] VIII - exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município; [...]
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27 da Lei Federal nº 9.985/2000
(Sistema Nacional de Unidades de
Conservação – SNUC).
Quanto ao FMH:
• a existência de despesas
incompatíveis com o objetivo do
Fundo;
• a arrecadação de todas as receitas
do FMDU desde a edição do Decreto
Municipal nº 18.303/1999; e
• a sua coexistência com o FMHIS.
Quanto ao FMHIS:
• a sua criação apesar do disposto
no § 3º do art. 12 da Lei Federal
nº 11.124/2005 (Sistema Nacional
de Habitação de Interesse Social SNHIS) que admitiu a possibilidade
do aproveitamento de conselhos e
fundos municipais já existentes que
tivessem finalidades compatíveis com
o disposto no referido instrumento

normativo; e
• a sua coexistência com o FMH.
Quanto ao FMDU:
• a transferência de todas as suas
receitas para o FMH por força do
disposto no Decreto Municipal nº
18.303/1999;
• a não execução de despesa desde
o exercício de 2000, apesar de ter
sido previsto na Lei Complementar
Municipal nº 16/1992 (Plano Diretor
Decenal) e na Lei Complementar
Municipal nº 111/2011 (Novo
Plano Diretor da Cidade do Rio de
Janeiro); e
• a existência de um saldo em aplicação
financeira sem a destinação para as
finalidades do Fundo.
Quanto ao FMEO:
• a realização de despesas sem prévio
empenho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto ao FEIP:
• a existência de despesas
incompatíveis com o objetivo do
Fundo.
Quanto ao FUMDC:
• baixa realização das receitas
arrecadadas.
Quanto ao FEPT:
• a não execução de despesa desde o
exercício de 2000; e
• a sua regulamentação somente em
2008, considerando que sua criação
foi em 2000.
Quanto ao FMAD:
• a não execução de despesa desde a
sua criação no exercício de 2005; e
• a ausência de um decreto que o
regulamente.
Quanto ao FMCPC:
• a ausência de um decreto que o
regulamente.

onsiderando a importância
instrumental dos fundos
especiais para a viabilização
de algumas políticas públicas,
e com base na análise dos fundos
existentes na cidade do Rio de Janeiro,
fundamentada nos trabalhos realizados
pela CAD e nos pareceres prévios das
Contas de Gestão, emitidos por esta
Corte de Contas, mas sem a pretensão
de esgotar o assunto, pode-se concluir
que, no município do Rio de Janeiro, há
fundos com as seguintes características:
não autossustentáveis; que poderiam ser
autossustentáveis; autossustentáveis
cujos recursos não são aplicados;
autossustentáveis cujos recursos são
aplicados fora de suas finalidades; cuja
aplicação dos recursos contraria as
normas orçamentárias; e com objetivos
semelhantes.
• Fundos não autossustentáveis –
aqueles que não possuem receita
vinculada e que sobrevivem
basicamente de repasses de
recursos que, originariamente, não
pertenceriam ao fundo, e que, por isso,
poderiam ter qualquer destinação;
• Fundos que poderiam ser
autossustentáveis – aqueles que
possuem receitas vinculadas, mas

têm uma arrecadação inferior ao seu
potencial;
• Fundos autossustentáveis cujos
recursos não são aplicados –
aqueles que não possuem execução
orçamentária de despesa ou que a
possuem em um percentual bem
ínfimo.
• Fundos autossustentáveis cujos
recursos são aplicados fora de suas
finalidades – aqueles que financiam
despesas não previstas em suas
normas de criação e regulamentação
e, portanto, incompatíveis com os
seus objetivos.
• Fu n d o s c u j a a p l i c a ç ã o d o s
recursos contraria as normas
orçamentárias; e
• Fundos com objetivos
semelhantes.
Em face do exposto, e com base
em suas competências institucionais, o
Tribunal de Contas do Município do Rio
de Janeiro tem editado recomendações
ao Poder Executivo Municipal, desde o
exercício de 2003, para que o mesmo
adote as providências cabíveis para que
os fundos especiais cumpram os objetivos
previstos em suas normas de criação e,
com isso, se tornem um instrumento
importante para efetivação de políticas

públicas municipais contempladas nas
finalidades dos fundos.
Visando atender às constantes
recomendações desta Corte de Contas,
foi editado o Decreto Municipal
n° 34.584/2011, publicado no D.O.
RIO de 11.10.2011, por intermédio do
qual foi criado o grupo de trabalho com
a finalidade de estudar a legislação,
bem como as respectivas fontes de
receita e execução orçamentária dos
fundos municipais. O referido grupo
de trabalho teve um prazo de até 180
(cento e oitenta) dias, para submeter ao
prefeito o resultado final dos trabalhos.
No entanto, até a conclusão deste artigo,
não foi remetido ao TCMRJ nenhum
material produzido pelo referido grupo
de trabalho.
Tal fato evidencia a importância das
inspeções, das auditorias e da análise
das normas, processos, documentos e
demonstrativos contábeis, orçamentários e
financeiros referentes aos fundos especiais
pelo Tribunal de Contas, a fim de assegurar
que os mesmos tenham seus recursos
alocados de forma correta e eficiente
no financiamento de políticas públicas
municipais e, com isso, proporcionem uma
melhor qualidade de vida para a população
da cidade do Rio de Janeiro.
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Conselhos Municipais de Saúde:
uma forma de controle social ou fruto
da obrigatoriedade de sua existência?
A partir de um estudo de caso nos Conselhos Municipais
de Saúde de Casimiro de Abreu e de Rio Bonito, Estado do
Rio de Janeiro, este trabalho tem o objetivo de avaliar, em
primeiro lugar, se os conselhos adotam as regras jurídicoinstitucionais, ligadas à criação e ao funcionamento dos
conselhos, estabelecidas em preceitos constitucionais e
nas legislações federais, como condição de transferência
de recursos intergovernamentais. E, em segundo plano,
a pesquisa avalia se há operacionalidade de deliberação
nos conselhos analisados no que diz respeito às políticas
públicas de saúde, levando-se em consideração seu desenho
institucional e sua dinâmica deliberativa.
Anderson Silva de Lima 1,2
Analista de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União

O

Palavras-chave: Conselhos Municipais de Saúde, desenho institucional e deliberação.
Introdução

processo de redemocratização,
ocorrido no Brasil a partir da
década de 1980, reforçou a
ideia de que a participação da
sociedade civil na gestão dos negócios
públicos se tornaria fundamental
à consolidação da nova ordem recém-implantada. A partir do surgimento
desse novo contexto político-social,
foram institucionalizados, por meio da
promulgação da Constituição Federal
de 1988, a qual recebeu o título de
Constituição Cidadã, novos espaços
públicos destinados ao debate e à
deliberação, que tornariam possível a
participação dos cidadãos na gestão
pública.
A criação dos Conselhos Municipais

de Saúde nos municípios brasileiros,
notadamente a partir da década seguinte,
insere-se nesse contexto. Essas instâncias
consolidaram-se a partir de então como
instrumentos de ampliação do espaço
democrático, possibilitando a inclusão
dos cidadãos no controle da gestão
pública, ao permitir aos atores societários
o acompanhamento e a fiscalização das
ações governamentais.
Apesar de serem criados por lei
municipal, os Conselhos Municipais de
Saúde são normatizados por lei federal,
devendo possuir caráter deliberativo e
paritário como condição para transferência
de recursos intergovernamentais e
assumir atribuições de planejamento,
supervisão e monitoramento das

políticas governamentais. Por isso, a sua
funcionalidade é de grande importância
para que a sociedade local seja beneficiada
de forma adequada pelos programas de
governo federal e governo estadual.
Os Conselhos Municipais de Saúde
são considerados arenas participativas
para os cidadãos e seus representantes
discutirem os mais variados temas da
área de saúde, que poderão se tornar
metas na agenda do gestor público,
tornando-os parte integrante de um
processo de gestão descentralizada e
participativa.
Por outro lado, a atuação desses
canais participativos pode sofrer
influência de variáveis decorrentes de
questões institucionais e dos padrões
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sociais e culturais existentes na sociedade
brasileira, o que pode, inclusive,
comprometer o desempenho destes
espaços e colocar em dúvida a sua real
capacidade de produzir ações capazes de
gerar reflexos na qualidade da gestão das
políticas públicas.
Dada a sua notória importância no
âmbito dos municípios e o fato de terem
sido criados por exigências legais, os
Conselhos Municipais de Saúde passaram
a possuir o objetivo de se tornarem novos
instrumentos de expressão, representação
e participação para a sociedade na gestão
pública. A partir da consecução desse
objetivo, os conselhos estariam aptos a
se tornar um potencial de transformação
política no processo de formulação de
políticas públicas e na tomada de decisões
na área da saúde local. No entanto,
constata-se em muitos casos, em relação
à atuação desses conselhos, apenas o
seu caráter consultivo, restringindo suas
ações ao campo da opinião, da consulta,
do aconselhamento e da emissão de
pareceres, sem poder de decisão ou
deliberação, os tornando mais reativos
que propositivos (TATAGIBA, 2002;
GOHN, 2005).
Com a ocorrência cada vez mais
incidente de os conselhos exercerem
apenas o caráter consultivo, tornou-se
necessário identificar as causas que
levam as deficiências de sua atuação
ou até mesmo de sua inoperância em

determinadas situações no que tange a sua
forma de deliberar as políticas públicas
locais. Em outras palavras, tornou-se
inevitável que sejam identificadas as
causas que dificultam os conselhos a
decidir os parâmetros das políticas
públicas com as quais estão relacionados e
em controlar a ação do Estado decorrente
dessas deliberações.
Tendo em vista os estudos já
divulgados pela literatura a respeito da
existência legal dos conselhos e das suas
dificuldades de operacionalização, este
trabalho tem o propósito de contribuir
para uma melhor análise da atuação
dos Conselhos Municipais de Saúde,
a partir de um estudo de caso nos
Conselhos Municipais de Saúde de
Casimiro de Abreu e de Rio Bonito. Estes
municípios estão localizados no estado
do Rio de Janeiro e foram fiscalizados
pela Controladoria-Geral da União3, no
ano de 2009, a partir do Programa de
Fiscalização de Municípios, por meio de
sorteios públicos.
A fim de se obter uma resposta
para a indagação proposta, foi levado
em consideração, na primeira fase da
pesquisa, a adoção das regras jurídico-institucionais, ligadas à sua criação e
ao seu funcionamento, estabelecidas em
preceitos constitucionais e nas legislações
federais, como condição de transferência
de recursos intergovernamentais. Em
segundo momento, foi avaliado se há

potencial deliberativo dos conselhos
analisados a partir de seu desenho
institucional e de sua dinâmica
deliberativa, no que diz respeito às
políticas públicas de saúde e no controle
das ações governamentais, ou se foram
criados para satisfazer apenas as
condições necessárias para o recebimento
de recursos intergovernamentais.
Para uma melhor compreensão,
o texto está dividido em 4 partes: na
primeira parte, são apresentadas, de
forma sucinta, as funções primordiais
dos Conselhos Municipais de Saúde e
sua importância como instrumento de
controle social. Na segunda parte, foi
descrito o contexto em que ocorreu a
obrigatoriedade da existência desses
conselhos e a influência do desenho
institucional na forma de deliberar
dos conselhos. Na terceira parte, são
apresentados os objetivos e algumas
considerações sobre as estratégias
metodológicas, de natureza quantitativa
e qualitativa, empregadas na pesquisa.
Ainda na terceira parte são apresentados,
de forma centralizada, alguns aspectos
relevantes da organização interna, a
dinâmica de funcionamento dos conselhos
analisados e os resultados obtidos na
pesquisa. Por último, foram realizadas
as considerações sobre os achados e
algumas conclusões a respeito deste
estudo.

discussão e de deliberação no sistema de
decisão política do Estado, como fruto de
demandas populares e de pressões da
sociedade civil pela redemocratização
do país. Não se pode negar que a criação

desses novos canais de participação
contribuiu para o fortalecimento de
um processo de democracia no Estado
brasileiro que permitisse uma relação
mais interativa entre atores políticos e

1. As funções primordiais dos Conselhos Municipais de Saúde e sua importância
como instrumento de controle social

C

om a promulgação da
Constituição Federal de 1988,
novos modelos de participação
institucionalizados foram
inseridos como canais permanentes de

3. A Controladoria-Geral da União (CGU) é o órgão do governo federal responsável por assistir direta e imediatamente o presidente da República aos
assuntos que, no âmbito do Poder Executivo Federal, sejam relativos à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão.
Compete à CGU realizar os programas Olho Vivo no Dinheiro Público, Programa de Fortalecimento da Gestão Pública e Programa de Fiscalização de
Municípios, com o objetivo de incentivar o controle social. O Programa Olho Vivo no Dinheiro Público tem o intuito de sensibilizar e orientar os conselheiros, cidadão, lideranças locais e agentes públicos, nos municípios, sobre a boa e regular aplicação dos recursos públicos , a importância da transparência na administração pública e a responsabilização dos atos de gestão. Já o Programa de Fortalecimento da Gestão Pública tem como principal
objetivo apoiar as prefeituras de municípios com até 50 mil habitantes no fortalecimento da gestão municipal. O Programa Fiscalização de Municípios
visa avaliar a correta aplicação dos recursos federais que são destinados à execução dos programas sociais do governo federal que são descentralizados
aos municípios.
Compete, ainda, à CGU dar o devido andamento às representações ou denúncias fundamentadas que receber, relativas à lesão ou ameaça de lesão ao
patrimônio público.
Endereço eletrônico da CGU: http://www.cgu.gov.br
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atores societários.
Diante desse novo contexto político-social foram criados os Conselhos
Municipais de Saúde, sendo inseridos
na esfera pública por força de lei e
integrando-se com os órgãos públicos
vinculados ao Poder Executivo. Com
isso, passaram a possuir uma base
institucional junto ao Poder Público.
Os Conselhos Municipais de Saúde
podem ser definidos como espaços
públicos institucionalizados que
contam com a participação conjunta
do Poder Público e da sociedade civil,
que podem desempenhar, conforme
suas prerrogativas legais, funções
deliberativas, consultivas, fiscalizadoras
e mobilizadoras. Essas instâncias, com
base na concepção de Avritzer (2006),
caracterizam-se por serem instituições
híbridas, uma vez que compreendem
a participação conjunta de atores ou
entidades da sociedade civil e do Estado
na gestão de políticas públicas.
A função deliberativa possibilita
aos conselhos tomar decisões sobre
as estratégias utilizadas nas políticas
públicas de sua competência, fator
que caracteriza um “deslocamento
do poder decisório do eixo central
da Administração Pública (chefia do
Poder Executivo) para a periferia de
sua estrutura orgânica, em movimento
de desconcentração” (PEREZ, 2004, p.
142).
A função consultiva relaciona-se à
emissão de opiniões e sugestões sobre
assuntos que lhes são correlatos. Por
conseguinte, diferencia-se da função
deliberativa, pois, enquanto a esta visa
discutir e decidir sobre os rumos das
políticas setoriais executadas pelo poder
público, aquela busca emitir pareceres
e dar sugestões sobre essas políticas
setoriais, não tendo poder de decisão
(ABRANCHES E AZEVEDO, 2004). A
função fiscalizadora dos conselhos
pressupõe o acompanhamento e o
controle dos atos praticados pelos
governantes na gestão das políticas
públicas. Já a função mobilizadora referese ao estímulo à participação popular
na gestão pública e às contribuições
para a formulação e disseminação de
estratégias de informação à sociedade
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A atuação
proativa e eficiente
de um conselho o
permite acompanhar
e supervisionar o
comportamento e as
ações desencadeadas
pelos atores políticos.

sobre os atos praticados pelo Poder
Público.
A capacidade dos Conselhos
Municipais de Saúde exercerem cada
uma dessas funções depende, porém,
das atribuições legais definidas pela lei
de criação e das regras de funcionamento
de cada conselho, estabelecidas no
Regimento Interno.
A partir do implemento efetivo de
suas funções, sobretudo a fiscalizadora e
a mobilizadora, os Conselhos Municipais
de Saúde podem se tornar um verdadeiro
instrumento de controle social na
gestão da área de saúde nos municípios
brasileiros, contribuindo para que se
fortaleça a política de accountability
social em nosso país. Em outras palavras,
estes conselhos podem exercer o papel
relevante de agente fiscalizador de
prestação de contas dos gastos realizados
pelos agentes políticos.
O termo accountability encontra-se
geralmente relacionado à fiscalização,
avaliação e, muitas vezes, à ética no
trato do bem público, visto que seu
significado remete à obrigação da
prestação de contas pelos agentes
políticos ou pelas instituições privadas
que executem despesas com recursos
públicos. O processo de accountability
social possui como objetivo primordial
democratizar a gestão pública e fazer
com que ocorra uma melhoria no
desempenho institucional das novas
democracias, propiciando aos atores
societários a busca do controle dos atos
públicos praticados numa gestão, a fim
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de promover uma prestação de serviços
de qualidade para a sociedade.
É importante mencionar que a
atuação proativa e eficiente de um
conselho o permite acompanhar e
supervisionar o comportamento e
as ações desencadeadas pelos atores
políticos, utilizando-se de instrumentos
legais, como os normativos que regem a
área de saúde, para denunciar e expor
os casos de violação pelos agentes
políticos e administrativos. Além disso,
estão aptos a fazerem uso de seus
direitos garantidos pela CF de 88,
contribuindo, portanto, para que o
processo de accountability social esteja
presente na gestão pública.
A atuação constante dos conselheiros
é imprescindível para a boa prática
da accountability social. Quando
os conselheiros atuam de forma
politizada junto aos seus segmentos de
representação, ou seja, quando participam
aos seus representados seus direitos e
deveres como cidadão, conclamando-os
a participarem do processo deliberativo
do conselho, os resultados alcançados
tendem a fortalecer e aperfeiçoar o
funcionamento dos mecanismos de
controle e a supervisão das instituições
representativas na localidade. Esse
processo de interação junto à sociedade
incentiva a accountability social e produz
reflexos positivos na transparência
da gestão. Atuando sob esta ótica, os
Conselhos Municipais de Saúde se
tornariam um potencial instrumento de
controle social em nosso país.

2. A obrigatoriedade da existência dos Conselhos Municipais de Saúde
para recebimento de recursos financeiros

A

Constituição Federal de 1988
trata, em seu artigo 198, inciso
I, da descentralização da
gestão, com enfoque na criação
de instrumentos e de estrutura que
permitissem aos estados e municípios
uma maior capacidade gerencial,
bem como no inciso III, da ampliação
da participação de novos atores na
gestão das políticas públicas na área
de saúde. Paralelamente aos preceitos
constitucionais que tratam sobre o
tema apresentado, há exigências da
Lei 8.142/90 que dispõem sobre a
participação da comunidade na gestão
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre
as transferências intergovernamentais
de recursos financeiros na área da
saúde.
A própria Lei Federal n.º 8.142/90
encarregou-se de ser taxativa, por meio
de seu artigo 4º, no que diz respeito à
questão da criação do Conselho de Saúde
como condição para o recebimento
de recursos federais, deixando claro
que o não cumprimento deste quesito
implicaria a perda da administração
dos recursos federais pelos municípios.
É importante observar também que a
referida lei buscou, em sua essência,
preservar o adequado funcionamento
dos Conselhos de Saúde, quando, de
forma veemente, em seu artigo 1º, § 2°, os
denominaram de caráter permanente e
deliberativo para atuarem na formulação
de estratégias e no controle da execução
da política de saúde.
A necessidade de implementação
do SUS, por meio da descentralização
político-administrativa dos serviços e
ações de saúde e deste estar submetido
ao controle da sociedade, culminou com
a publicação das Normas Operacionais
Básicas/SUS n.º 01/91 e n.º 01/93. A
Norma Operacional Básica/SUS n.º 01/91
traz em seu texto, de forma enfática,
a necessidade de criação do Conselho
Municipal de Saúde como condição para
recebimento de recursos:
1.1.82.1 – São requisitos básicos para
as transferências automáticas e diretas

de recursos de custeio do SUS para os
municípios:
a) criação de Conselhos Municipais de
Saúde, compostos por representantes
do governo municipal, prestadores
de serviço, profissionais de saúde e
usuários, com composição paritária;

A Norma Operacional Básica/SUS n.º
01/93 manteve a exigência da existência
do Conselho Municipal de Saúde como
requisito da participação dos municípios
na gestão do SUS para o posterior
recebimento de recursos:
4.1.2. Condição de gestão parcial
b) requisitos – para o enquadramento e
permanência nesta , o município deve:
b3) dispor de Conselho Municipal de
Saúde em funcionamento, comprovado
semestralmente pela apresentação de
atas das reuniões;

Neste contexto ficou configurada a
necessidade de criação dos Conselhos
Municipais de Saúde como requisito
básico para as transferências automáticas
e diretas de recursos de custeio do SUS
para os municípios.
Posteriormente a estes normativos,
foi aprovado, em 30 de agosto de 1994,
o Decreto Federal n.º 1.232/94 que
dispõe sobre as condições e a forma de
repasse regular e automático de recursos
do Fundo Nacional de Saúde para os
fundos de saúde estaduais, municipais
e do Distrito Federal, determinando
que sejam fiscalizados pelos respectivos
conselhos.
Mais uma vez é possível se verificar,
no recorte da legislação federal, imposta
pela União Federal, a exigência dos
Conselhos de Saúde como forma de
controle dos recursos que repassa aos
municípios para a execução das políticas
públicas por meio do implemento de
programas do governo federal. Esta
sistemática de fiscalização permite o
acompanhamento dos gastos realizados,
a fim de manter o controle social e
garantir o cumprimento das decisões
estratégicas tomadas a nível federal, à
medida que condiciona a transferência
de recursos do Fundo Nacional de Saúde
aos Fundos Municipais de Saúde.
Deste modo, houve uma disposição

do Ministério da Saúde e do Conselho
Nacional de Saúde em impulsionar a
criação dos mencionados conselhos.
Recentemente, foram adicionados
requisitos que tornam imperativa
a existência do Conselho de Saúde,
como a obrigação de este examinar e
aprovar o plano de saúde, o orçamento e
outros instrumentos de gestão (LABRA,
2002).
Muito embora a inserção dos
conselhos no cenário político brasileiro
tivesse a sua origem no processo
de redemocratização, motivado
pela crescente mobilização popular
ocorrida no país, a sua implementação,
notadamente nos municípios, decorreu,
em grande parte, de uma imposição
normativa que estabeleceu a sua
instituição como obrigatória para a
adesão a determinadas políticas públicas.
Nesse sentido, Tatagiba (2002) menciona
a postura de gestores municipais de
ignorarem essas instituições ou as
suas deliberações, as colocando num
plano formal apenas como requisito
a ser cumprido para o recebimento
de recursos federais. Nessa mesma
linha, Arretche (1999 apud Cunha,
2007) já havia sinalizado a criação
e o funcionamento dos conselhos
como condicionante para o repasse
de recursos federais aos municípios.
Cunha (2004) também põe em questão
o cumprimento de formalidades
quanto à criação dos conselhos, quando
menciona que nem sempre a criação
destes espaços institucionalizados
parte da vontade própria do governo
para possibilitar um compartilhamento
de seus projetos políticos. Em sua
concepção, a obrigatoriedade legal de
sua existência condiciona naturalmente
a criação dos conselhos.
Alguns estudos mais recentes
sobre o tema, como o de Abranches e
Azevedo (2004), efetuados na região
metropolitana de Belo Horizonte,
demonstraram que a decisão de instalar
os conselhos municipais, na maior parte
dos casos, decorreu do interesse político
e de exigências legais estabelecidas pelo

Revista TCMRJ

n. 53 - Fevereiro 2013

29

POLÍTICAS PÚBLICAS

governo federal ou estadual. Segundo
estes autores, a criação destes conselhos
nesta situação representa 65,7% dos
casos, o que configura dessa forma
muito mais um desejo do poder local em
ser beneficiário de determinadas ações
destes governos do que propriamente
da mobilização da sociedade organizada
local.
É possível perceber que alguns
autores apontam que a instituição
dos conselhos pelos governos locais,
em alguns casos, é efetivada somente
para cumprir as exigências legais,
com o intuito de que o município
possa auferir recursos relacionados
a determinadas políticas públicas.
Os conselhos existem de direito, mas
não de fato. Os seus membros, mesmo
aqueles representantes da sociedade,
não se envolvem nos assuntos inerentes
à atuação do conselho e atuam apenas
de forma a referendar as ações do
gestor público local, sem desempenhar
nenhuma forma de controle dos atos por
ele praticados.
Não obstante, a legislação
que regulamentou boa parte
dos programas sociais do governo
federal estabeleceu como papel das
prefeituras municipais oferecerem o
provimento da infraestrutura básica
para o funcionamento desses canais de
participação popular. Com isso, muitos
dos Conselhos Municipais permanecem
vinculados aos governos locais, não
raramente sendo utilizados somente
como instrumentos utilizados para
referendar as decisões adotadas pelo
poder público local.
2.1 A influência do desenho
institucional na forma de
deliberação dos conselhos

A partir da exigência legal dos
Conselhos Municipais de Saúde, como
condição para o recebimento de recursos
federais pelos municípios, a instituição
destes conselhos passou a ser um
fato com o intuito de se cumprir uma
obrigatoriedade. No entanto, em muitas
das vezes são deixados de lado aspectos
relevantes constantes no Regimento
Interno e na própria lei de criação
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do conselho que interferem em seu
desenho institucional e em seu poder
de deliberar.
É possível citar a periodicidade
das reuniões, a exigência de quórum
para realização das reuniões e o
quórum para deliberar como aspectos
importantes que contribuem para o
processo deliberativo. Por outro lado, o
mandato e a possibilidade de reeleição
dos membros do conselho, a forma de
indicação dos conselheiros e a forma
de eleição do presidente podem ser
vistos como aspectos que definem a
composição do conselho e sua dinâmica
de funcionamento.
O descumprimento ou o implemento
parcial desses aspectos, que são
delineados nas normas balizadoras de
criação e de funcionamento dos Conselhos
Municipais de Saúde, contribuem para a
baixa efetividade deliberativa desses
conselhos na proposição, discussão,
no acompanhamento, na deliberação,
avaliação e fiscalização da implementação
da política de saúde, inclusive em seus
aspectos econômicos e financeiros.
O conceito de efetividade deliberativa
será utilizado a partir da concepção de
Cunha (2007), que a caracteriza como
a capacidade do conselho influenciar,
controlar e decidir determinada
política pública, expressa, sobretudo,
na proposição de novos temas e nas
decisões das ações públicas.
Fa r i a ( 2 0 0 7 ) m e n c i o n a q u e
as normas balizadoras de criação
e de funcionamento dos conselhos
já apontam o delineamento como
o modelo de participação que será
implementado na prática, tendo em
vista que nesse primeiro momento já
são definidos os instrumentos utilizados
pelos conselheiros no processo de
participação, a dinâmica e os ritos
solenes usados no processo decisório.
O modo como todos esses aspectos irão
ser conduzidos já sinaliza os contornos
básicos da provável identidade política
que o conselho assumirá e as formas de
relações inclusivas e democráticas que
serão implementadas junto ao poder
do Estado.
A p e s a r d e s e r e s t r i t a m e n te
relevante a análise do conteúdo das
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normas balizadoras de criação e de
funcionamento dos conselhos, não
se deve limitar ao formalismo do
cumprimento da condição legalista que
trata tão somente de sua criação para
se avaliar a influência do seu desenho
institucional. É preciso que as diretrizes
traçadas em seus regimentos estejam
coadunadas com um modelo de cogestão
apropriado e, principalmente, que estas
mormas sejam concretizadas na prática
durante a gestão do ator político, de
forma que se possa garantir aos membros
dos conselhos a sua participação efetiva
no processo decisório das políticas
públicas.
Tal fato pode ser corroborado na
análise a seguir de Tatagiba e Texeira
(2007) que propõem como fator
relevante no processo de democratização
o aspecto do desenho institucional dos
conselhos:

Os conselhos gestores são instituições
participativas permanentes, definidas
legalmente como parte da estrutura do
Estado, cuja função é incidir sobre as
políticas públicas em áreas específicas,
produzindo decisões (que algumas
vezes podem assumir a forma de
norma estatal), e que contam em
sua composição com a participação
de representantes do Estado e da
sociedade na condição de membros
com igual direito á voz e voto (p.62 e
63, caderno 29).

A arquitetura organizacional de um
conselho que contemple uma dinâmica
efetiva de funcionamento é fundamental
para que haja um processo de deliberação
mais robusto, propiciando atuação em
condições de igualdade entre os atores
envolvidos no processo de decisões. A
presença de regras nos normativos dos
conselhos que primam pela qualidade
do discurso e pelo enriquecimento
do ato de deliberar é fundamental
para o processo de deliberação. O
processo de debate enriquece o ato de
deliberar, pois possibilita a troca de
opiniões e a mudança de preferências
e permite, sobretudo, chegar a decisões
coletivas pautadas pela força do “melhor
argumento” Almeida (2008). Com isso,
o ato de deliberar não seria marcado
apenas pelo simples ato de consolidar
as vontades de cada indivíduo em uma

decisão de caráter público. Ao contrário,
as vontades devem estar embasadas
nas argumentações públicas dos atores
societários e devem ser avaliadas por
todos que participam de um processo
deliberativo.

Sob esta ótica, quando o desenho
institucional de um conselho é tracejado
por regras que primam pela qualidade
do discurso, como por exemplo o direito
à manifestação de opinião, cria-se,
no âmbito do conselho, espaço para a

manifestação de opiniões e exposições
de ideias dos atores envolvidos no
processo de discussão. No item 3.2 serão
tratadas algumas regras relevantes que
contribuem para o fortalecimento do
processo deliberativo.

3.1 – Objetivos e metodologia da
pesquisa

dos mencionados conselhos como fator
de análise das diretrizes que norteiam
a funcionalidade destes conselhos. A
Lei de Criação do Conselho Municipal
de Saúde de Rio Bonito n.º 457 e a Lei
de Criação do Conselho Municipal de
Casimiro de Abreu n.º 263 foram editadas,
respectivamente, em 22 de junho de
1993 e 13 de outubro de 1994. Nesses
períodos foram publicadas as Normas
Operacionais Básicas (NOBs) 91 e 93 que
colocam a criação dos conselhos como
critério para a transferência de recursos
pelo governo federal.
A pesquisa foi elaborada a partir
de trabalhos de estudiosos da matéria,
(como TATAGIBA, 2002; ALMEIDA,
2008; AVRITZER, 2007; FARIA, 2007;
CUNHA, 2007), que buscaram delinear
a capacidade deliberativa dos conselhos
de políticas públicas, com base na teoria
democrática deliberativa, como essência
para seu funcionamento.
Para atingir os objetivos propostos, a
pesquisa focou, em primeiro momento,
por meio da leitura das leis de criação
e dos Regimentos Internos, a análise da
estrutura organizativa dos Conselhos
Municipais de Saúde de Casimiro de
Abreu e Rio Bonito, as suas composições
e os processos de funcionamento. Foram
destacados os aspectos mais relevantes
encontrados em ambos os documentos,
que pudessem interferir no potencial
deliberativo de cada conselho. Foram
aplicados, de forma complementar, 02
(dois) questionários, a fim de subsidiar
a pesquisa. Utilizou-se o questionário
institucional da CGU, aplicado pelas suas
equipes de fiscalização com o intuito de
verificar se o conselho está cumprindo
algumas formalidades estabelecidas em
normativos federais como exigência para
o recebimento de recursos federais. Um
segundo questionário foi aplicado com

o objetivo de avaliar se a estrutura de
funcionamento dos conselhos analisados
está em conformidade com as regras
estabelecidas em seus Regimentos
Internos.
Em segundo momento, foram
analisadas as atas de reuniões ordinárias
e extraordinárias ocorridas durante os
anos de 2008 e 2009, com o intuito de
buscar por meio desses documentos,
uma melhor compreensão da dinâmica
do processo deliberativo que pudesse
contribuir para verificar a efetividade
deliberativa dessas instituições. O período
de análise foi definido com base nos
escopos dos trabalhos de fiscalização
realizados pela Controladoria-Geral da
União a partir do Programa de Sorteios
Públicos de Municípios, realizados em
maio e outubro de 2009.
As atas e as relações de conselheiros
e sua respectiva vinculação institucional
dos conselhos analisados foram recolhidas
in loco, durante os trabalhos de campo da
CGU. Foram lidas e analisadas 21 (vinte e
uma) atas do Conselho Municipal de Saúde
de Casimiro de Abreu, e 19 (dezenove)
atas do Conselho Municipal de Saúde de
Rio Bonito, visando a sua compreensão
qualitativa (quais temas são debatidos e
quem participa do debate) e quantitativa
(quantas vezes um ator ou tema aparece
nas reuniões). Todas as atas são referentes
às reuniões ordinárias e extraordinárias
ocorridas durante o período de janeiro
de 2008 a outubro de 2009. Apesar dos
limites das atas no que tange à incerteza
sobre a abrangência de seu conteúdo
(CUNHA, 2007; ALMEIDA, 2008), são
documentos que registram os atos de
fala e os discursos políticos produzidos
pelos atores no processo deliberativo, que
sinalizam posições políticas, conflitos,
consensos e propostas, permitindo
analisar o processo argumentativo central

3. OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU E RIO BONITO (RJ)

O objetivo deste trabalho foi avaliar se
os conselhos analisados adotam as regras
jurídico-institucionais, ligadas à sua criação
e ao seu funcionamento, estabelecidas em
preceitos constitucionais e nas legislações
federais, como condição de transferência
de recursos intergovernamentais.
Posteriormente, a pesquisa avalia se o
desenho institucional e a dinâmica de
funcionamento dos conselhos conferem
poder deliberativo aos participantes
ou se foram criados para satisfazer a
exigência de preceitos constitucionais e
das normas da legislação federal como
condição para o recebimento de recursos
intergovernamentais para o implemento
de políticas públicas nos municípios.
Para realizar este estudo foi feita uma
pesquisa empírica nos municípios de
Casimiro de Abreu e Rio Bonito, ambos
localizados no estado do Rio de Janeiro.
Ambos os municípios foram fiscalizados
pela Controladoria-Geral da União, a
partir do Programa de Sorteios Públicos,
realizados em maio e outubro de 2009.
É importante mencionar que o
município de Casimiro de Abreu – CMS
de CA, com uma população de 30.572
habitantes, e o município de Rio Bonito
– CMS de RB, com uma população de
55.051 habitantes, ambas estimadas
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, em 2005, são limítrofes
e possuem características econômicas
similares no que diz respeito ao Índice
de Desenvolvimento Humano – IDH. Os
índices de IDH de Casimiro de Abreu
e Rio Bonito, medidos pelo PNUD, em
2000, foram respectivamente de 0,781
e 0,772.
Foi levado em consideração o contexto
dos anos de publicação das leis criadoras
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na teoria deliberativa (KRÜGER, 1998
apud TATAGIBA, 2002).
3.2. A Organização interna e a
dinâmica de funcionamento dos
Conselhos Municipais de Saúde de
Casimiro de Abreu e Rio Bonito

A análise do caráter deliberativo
dos conselhos é fundamental no
desenvolvimento do processo de
democratização da esfera pública, sendo
estabelecido pela Lei n.º 8.142/90, em
seu artigo 1º, § 2°, de forma expressa a
necessidade de seu caráter deliberativo
para atuarem na formulação de estratégias
e no controle da execução da política de
saúde.
Sobre o caráter consultivo ou
deliberativo dos conselhos, Santos (2002)
argumenta que:

Enquanto o de atribuição consultiva
concebe a participação como colabo
ração e assessoria à gestão, conformando
Conselhos do tipo técnico-normativo,
integrados por ‘técnicos de notório saber’,
o de atribuição deliberativa a concebe
como constituição de espaços de poder,
capazes de interferir na natureza da
gestão das políticas públicas. (SANTOS,
2002, p. 65).

Por meio da lei de criação e do
Regimento Interno dos conselhos,
foram destacados os aspectos mais
relevantes encontrados em ambos os
documentos que pudessem interferir no
potencial deliberativo de cada conselho.
Em primeiro lugar, foi verificada a
designação do secretário municipal de
Saúde para ocupar o cargo de presidente
do conselho. Quanto a esta regra, foi
observado que tanto a lei de criação e o
RI do CMS de Rio Bonito condicionam o
secretário de Saúde como membro nato
do conselho, ocupando uma das vagas
de indicação do governo municipal. Já
a lei de criação do CMS de Casimiro de
Abreu designa o secretário de Saúde
como membro nato do conselho, devendo
ser o presidente. A não designação
do secretário municipal de Saúde
como presidente do conselho importa
num maior grau de democratização
nas relações no interior do conselho,
contribuindo para a consolidação dos
processos de deliberações.
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“

A análise do caráter deliberativo dos
conselhos é fundamental no desenvolvimento
do processo de democratização da esfera
pública.

Em geral, a literatura aponta que,
a ocupação do cargo de presidente
do conselho por representantes do
governo, além de limitar o alcance
das deliberações ocorridas em seu
âmbito, fere a legitimidade do princípio
representativo (TATAGIBA, 2002; FARIA,
2007). Embora essas análises indiquem
uma direção correta, deve-se atentar
para a forma como os presidentes são
escolhidos, principalmente nos casos
em que esses conselheiros gozam de
um poder diferenciado em relação aos
demais membros do conselho.
Outro aspecto importante observado
nos normativos foi a previsão da criação
de comissões internas e grupos de
trabalho, no intuito de promover estudos
e emitir pareceres a respeito dos temas
específicos que serão discutidos nas
reuniões. A existência destas comissões
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nos conselhos analisados é um dado
importante na medida em que são elas
que exercem a função de informar os
participantes acerca de temas que muitas
das vezes lhes são desconhecidos (FARIA,
2007). No entanto, ambos os conselhos
não cumprem, na prática, esta regra
de forma satisfatória. A presença de
comissões internas ou grupos de trabalhos
no âmbito do conselho constitui-se em
um aspecto positivo quando passam a
fornecer condições para ocorrência de um
debate mais qualificado do ponto de vista
de conhecimento técnico dos assuntos
que são levados à pauta.
Outros aspectos importantes relativos
à organização interna dos conselhos
ora analisados foram identificados
em seus normativos de criação e de
funcionamento, conforme descritos nos
quadros 1 e 2, a seguir:

Quadro 1 – Normas relativas ao funcionamento das reuniões
Item

1

Aspectos relevantes da
estrutura do conselho
Periodicidade das reuniões

2

Forma de convocação das
reuniões

3

Quórum para realização das
sessões

4

Quórum de deliberação nas
sessões

6

Quórum de deliberação na
plenária

5
7
8

Quórum para realização da
plenária
Direito à manifestação
durante as reuniões
Direito ao voto

CMS RB

CMS CA

Previsão na lei de Previsão
criação
no RI

Previsão na lei de
criação

Previsão no RI

sim
30 dias

não

sim
30 dias

não

sim
presidente ou
maioria dos
membros

não

não

sim
maioria simples
dos membros

não

não

sim
maioria absoluta
sim
08 membros

não

sim
maioria absoluta

não

sim
maioria simples

não

sim
maioria simples

não
sim

sim
presidente ou metade
dos membros

sim
maioria absoluta

sim

não

não

sim

sim
maioria absoluta em
1ª chamada e 1/3 em
2ª chamada
não
não
não
sim

Sim

Fonte: Regimentos Internos e Leis de criação n.º 457 e n.º 263 dos conselhos analisados.

Cabe ressaltar que a presença dos itens 1 a 8, mencionados no quadro acima, nos normativos dos conselhos em análise, demonstra
o estabelecimento solene de regras que tratam do modus operandi das reuniões, contribuindo, por conseguinte, no fortalecimento
do processo deliberativo destes conselhos.
Quadro2 – Normas relativas à composição dos membros no conselho

Item

Aspectos relevantes da estrutura do
conselho

CMS RB

CMS CA

Previsão na lei de Previsão
criação
no RI

Previsão na lei
de criação

Previsão no RI

1

Forma de eleição do presidente

sim

não

não

sim

4

Definição da pauta

não

não

não

sim

7

Indicação dos membros por suas
entidades

sim

não

2
3
5
6

Fixação do mandato do presidente

Fixação do mandato dos conselheiros
Aprovação da pauta

Composição paritária

não

Sim
02 anos
não
sim

não
não
sim
sim

Fonte: Regimentos Internos e Leis de criação n.º 457 e n.º 263 dos conselhos analisados

não

sim
02 anos
não
sim

não
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Quanto aos itens 1 a 7 mencionados
no quadro 2, é possível afirmar que a
presença de tais regras constitui aspecto
estritamente positivo na definição da
composição dos membros dos conselhos
(itens 1, 2, 3, 6 e 7) e na dinâmica
de funcionamento destes conselhos
(item 4 e 5). Não foi observada em

normativos do CMS RB a presença de
regras que tratassem da definição da
pauta, constituindo-se este aspecto de
forma negativa na dinâmica do processo
deliberativo.
Em contrapartida, a partir das
respostas extraídas do questionário
institucional aplicado pela equipe de

fiscalização da CGU, com o intuito de
avaliar o cumprimento das formalidades
impostas pelos normativos federais para
o recebimento de recursos federais, via
Fundo Municipal de Saúde, observou-se
que os municípios deixavam de cumprir
os requisitos dos itens 2 e 3 do quadro 3
apresentado a seguir:

Quadro 3 – Informações obtidas a partir da aplicação do questionário da fiscalização da CGU

item

Requisitos para o recebimento de recursos

CMS RB

CMS CA

1

Criação do conselho por lei

sim

Sim

3

Disponibilidade da prestação de contas

sim

Não

2
4
5

Garantia de dotação orçamentária
Periodicidade das reuniões
Composição paritária

não

Não

sim
sim

Sim

Fonte: Questionários aplicados pela Controladoria-Geral da União nos municípios fiscalizados

No entanto, percebeu-se, a partir
da leitura dos normativos de criação
e de funcionamento dos conselhos
analisados, que o Poder Executivo
Municipal de ambos os municípios
foi estritamente formalista ao fazer
constar na lei de criação do conselho
ou no seu Regimento Interno todos
os itens constantes no quadro acima
mencionado, tendo em vista que foram
comandos estabelecidos pela Resolução
n.º 333/03.
3.3. O processo deliberativo
dos conselhos

Em contraponto à forma organizativa,
foi avaliada, por meio do conteúdo
das atas de reuniões ordinárias e
extraordinárias, ocorridas durante os
anos de 2008 e 2009, a dinâmica do
processo deliberativo, com o objetivo de
verificar a efetividade deliberativa dos
conselhos em análise.
Na avaliação da dinâmica do processo
deliberativo foi levado em consideração,
como ponto crucial, o fato dos conselhos
participarem da definição da agenda do
gestor, debaterem os assuntos inseridos
na pauta, intervirem durante o debate
34
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e produzirem acordos públicos. Nesse
contexto foi considerada como processo
de debate a presença de diferentes
atores opinando sobre o mesmo assunto,
com a apresentação de contestação de
ideias e a utilização de argumentações na
busca de seus interesses. É importante
mencionar que houve dificuldade de
identificar na fala dos atores o conteúdo
argumentativo durante a leitura das
atas, tendo em vista a falta de um
detalhamento do debate, o que não
permitiu uma maior abrangência de
seu conteúdo. De qualquer forma,
buscou-se diferenciar a fala indagativa,
sem conteúdo argumentativo, da fala
contestatória que indicasse elementos
de argumentação.
Em relação ao CMS de CA, verificouse que os atos de debater e de produzir
acordos predominaram no decorrer
das reuniões, chegando ao ponto do
conselho, em decisão conjunta, em
determinada sessão, decidir que não
seria realizada qualquer reunião até que
ocorresse a indicação e efetiva posse dos
novos conselheiros, de forma a respeitar
a composição paritária do conselho,
o que foi acatado pela Secretaria
Municipal de Saúde. Observou-se, ainda,
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que a capacidade de vocalização dos
participantes (quantidade de intervenção
dos atores durante as reuniões)
concentrava-se, em sua maior parte, em
03 (três) conselheiros representantes
dos usuários, o que corresponde a 50%
dos conselheiros deste segmento. Neste
caso, destacou-se maior incidência da
vocalização na pessoa do presidente
do conselho. Tal fato aponta para uma
razoável mobilização dos representantes
dos usuários no âmbito do conselho,
tendo em vista que suas razões (entendase exposições de ideias) apresentadas
produziam em algumas discussões o
sobrestamento na deliberação do tema
até o encontro de um acordo comum. Em
relação ao poder público, verificou-se a
vocalização centralizada em 02 (dois)
representantes do governo, sobretudo,
na figura do secretário municipal de
Saúde.
Foram contabilizadas 172 falas
durante as 21 reuniões do CMS de
CA, ocorridas no período analisado.
O gráfico 1, a seguir, apresenta a
participação dos conselheiros a partir
de suas interrupções durante as
reuniões:

Gráfico1: Quantitativo de intervenções nas reuniões
Cabe ressaltar que a participação dos conselheiros por meio
de suas falas reflete, em tese, a oportunidade destes atores
se expressarem e vocalizarem seus interesses, demandas e
pronunciamentos a respeito dos temas que são discutidos.
No intuito de mensurar o conteúdo das falas, envidaramse esforços na busca de identificar, nas indagações, o mínimo
da presença de contestações de ideias em conjunto com a
apresentação de elementos argumentativos. No CMS CA, apesar
do maior número de falas estar relacionado aos esclarecimentos,
foi possível encontrar intervenções argumentativas. É importante
destacar que o pouco detalhamento da transcrição dos debates
para as atas pode ter interferido na coleta dos dados. A tabela
1, a seguir, apresenta os dados obtidos:

CMS/CA - Participação nas Reuniões

Tabela 1 – Conteúdo das falas nas reuniões do CMS-CA

Falas

N.º absoluto

percentual %

Indagações com elementos argumentativos

19

11

Esclarecimentos

73

42

Indagações sem elementos argumentativos

46

Solicitações de informação

27

34

Total

20

172

Fonte: atas de reuniões do Conselho Municipal de Casimiro de Abreu

100

Verificou-se que os temas tratados reproduziam, em sua maior incidência, assuntos de natureza fiscalizatória, como a aprovação
das prestações de contas e o contrato de gestão do Hospital Municipal. A tabela 2, a seguir, indica os temas mais deliberados durante
as reuniões:
Tabela 2 – Assuntos deliberados pelo CMS-CA

Temas

N.º Absoluto

Percentual %

Contrato de gestão do Hospital Municipal

17

27

Ações de saúde

13

20

Prestação de contas

25

Organização do conselho

Total

10

Fonte: atas de reuniões do Conselho Municipal de Casimiro de Abreu

Quanto à questão da prestação
de contas, foi perceptível que o tema
“aprovação de contas da Associação
Cultural e Educacional Benízio Silva
(ACEBS)”– Organização Social que
gerenciava os recursos financeiros
destinados ao Hospital Público Municipal
de Casimiro de Abreu – foi o mais
discutido em todas as reuniões ocorridas

38
15

65

100

nos anos de 2008 e 2009. Outro fato de
grande relevância observado na atuação
do CMS de CA, que caracterizou o debate
e o acordo público após consenso
entre os conselheiros, foi o bloqueio de
repasse de recursos financeiros à ACEBS
em virtude da falta de apresentação
da prestação de contas ao conselho.
Por outro lado, ficou evidenciado, por

meio do conteúdo da atas de reuniões,
que não há participação propositiva
deste conselho em temas ligados à
implantação e implementação de ação
de políticas públicas de saúde, como
elaboração do Plano Municipal de Saúde,
tendo em vista apenas a aprovação pelo
conselho do referido plano após sua
apresentação.
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Durante a análise das atas de
reuniões do CMS de RB, ocorridas em
2008 e 2009, verificou-se a ausência de
debates e, por conseguinte, a produção
de acordo no decorrer das reuniões.
Observou-se, ainda, a baixa capacidade
de vocalização (capacidade dos atores de
expressar seus interesses e demandas a
respeito dos temas que são discutidos
por meio das falas) de membros do
conselho que representam os usuários. A

ocorrência das intervenções nos debates
é originária dos 03 (três) profissionais
da saúde, que representam 20% do
efetivo do conselho. Dessa forma, ficou
caracterizado que as reuniões são
conduzidas por estes conselheiros nos
esclarecimentos das indagações que
surgiam durante as reuniões. Além
disso, há elevada participação dos atores
governamentais. Tal fato foi corroborado
quando da leitura de uma ata de reunião,

onde há de forma explícita, uma
solicitação da secretária municipal de
Saúde aos conselheiros, representantes
dos usuários para que estes participem
das reuniões e dos debates relativos aos
assuntos da pauta.
O gráfico 2, a seguir, apresenta a
participação dos conselheiros a partir de
suas interrupções durante as 19 reuniões
ocorridas no Conselho Municipal de
Saúde de Rio Bonito:

GRÁFICO 2 – Quantitativo de intervenções nas reuniões

CMS/RB - Participação nas Reuniões

Em relação ao conteúdo das falas dos
conselheiros do Conselho Municipal de
Saúde de Rio Bonito, foi possível perceber
um maior percentual de falas relacionadas
a esclarecimentos, em comparação com o
conselho de Casimiro de Abreu. A tabela 3, a
seguir, apresenta os dados obtidos:

TABELA 3 – Conteúdo das falas nas reuniões no CMS-RB
Falas

N.º absoluto

Indagações com elementos argumentativos

percentual %

12

Indagações sem elementos argumentativos

11

22

Solicitações de informação

19

21

Esclarecimentos

18

60

Total

52

115

Fonte: atas de reuniões do Conselho Municipal de Rio Bonito

100

Por meio de um Raio X das atas, observou-se que os temas tratados reproduziam, em sua maior incidência, assuntos de natureza
informativa, como a divulgação de eventos ligados à área da saúde, e aprovação de contas da Secretaria Municipal de Saúde. A tabela
4, a seguir, indica os temas mais deliberados durante as reuniões:
TABELA 4 – Assuntos deliberados pelo CMS-RB

Temas
Assuntos de natureza informativa

N.º Absoluto

Percentual %

8

24

7

20

Prestação de contas

13

Total

34

Organização do conselho

6

Ações de saúde

Fonte: atas de reuniões do Conselho Municipal de Rio Bonito
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Quanto ao item aprovação de contas
da Secretaria Municipal de Saúde, foi
verificado que há dentro da estrutura
do conselho uma Comissão de Análise
de Contas com a finalidade de fazer uma
melhor análise dos aspectos da natureza
das despesas e emitir um parecer técnico
sobre as contas da área da saúde, para
que, posteriormente, seja colocada em
votação a prestação de contas pelos
membros do conselho. No entanto, não há
uma paridade na composição da referida
comissão, tendo em vista a ausência de
representantes dos usuários, o que, em
tese, prejudicaria a representação dos
usuários no âmbito do conselho, no
momento da emissão do parecer técnico
favorável às prestações de contas. De
maneira geral, observou-se que não há
uma interatividade de discursos sobre o
assunto prestação de contas, ou seja, não
há debates, nos quais diferentes atores
opinam sobre o tema em pauta. Não
obstante a efetiva falta de participação
dos representantes dos usuários no
âmbito do conselho, foram verificadas na
dinâmica de funcionamento do CMS RB,
por meio de questionamentos ocorridos

E

ste trabalho foi constituído
de uma análise formal das
regras de organização e
funcionamento, estabelecidas
nos normativos do Conselho Municipal
de Saúde de Casimiro de Abreu – CMS
de CA e do Conselho Municipal de Rio
Bonito – CMS de RB, ambos localizados
no estado do Rio de Janeiro, que traçam
o desenho institucional e a forma de
deliberar de cada conselho.
Com esse intuito, foi feito um esforço
de construir uma análise do potencial
deliberativo dos conselhos analisados, a
partir das informações disponíveis nos
normativos que regem a operacionalidade
destes conselhos e do conteúdo das atas
de reuniões que ocorreram em 2008 e
2009, e relacioná-las com sua forma de
deliberar nas ações de saúde local.
Apesar de ambos os municípios
fazerem constar em seus documentos
regras que atendessem formalmente

em reunião, a falta de divulgação das
datas da realização das reuniões e
a falta de apresentação dos temas
que serão discutidos, descumprindo,
inclusive, o artigo 14 de sua lei de
criação. Cabe destacar que esse fato
compromete a transparência dos atos
Considerações Finais

do conselho e prejudica o processo de
discussão e deliberação dos assuntos
que fazem parte da pauta de reunião,
tendo em vista que não possibilita aos
conselheiros o conhecimento prévio
dos temas apresentados. Por último,
fica evidenciado, também, que não há
participação propositiva do CMS de
RB em temas ligados à implantação e
implementação de ações de políticas
públicas, como o Plano Municipal de
Regulação, Controle e Avaliação da SMS,
o Plano Municipal para a Compensação
das Especificidades Regionais e o
Núcleo de Apoio à Saúde da Família,
tendo em vista apenas a aprovação
pelo conselho dos referidos projetos
após as devidas apresentações. Tal
fato aponta para uma deficiência na
participação da definição da agenda
do gestor. Não há indícios no conteúdo
das atas de reuniões da participação,
salvo os profissionais da saúde, de
representantes dos demais segmentos
na elaboração dos mencionados projetos,
tendo em vista o número de solicitações
de esclarecimentos realizados durante
as reuniões.

as exigências inscritas em normativos
federais como requisito para o
recebimento de recursos, os gestores
municipais, na prática, deixavam de
garantir a dotação orçamentária para o
adequado funcionamento dos conselhos
e de disponibilizar periodicamente as
prestações de contas, requisitos que
condicionam as transferências dos
recursos federais aos municípios.
De maneira geral, foi identificada
em ambos os conselhos a presença de
regras solenes em seus normativos
que tratam do modus operandi das
reuniões e que, em tese, contribuiriam
para o fortalecimento de seu processo
deliberativo. Algumas destas regras
foram descritas de forma pormenorizada
no item 3.2 deste trabalho, ressaltando
os aspectos mais relevantes na forma de
influenciar o processo deliberativo dos
conselhos. Entretanto, mesmo havendo
a previsão destas regras em normativos,

contatou-se sua implementação de forma
insatisfatória. Tal fato pode estar associado
à falta do envolvimento do gestor junto
aos conselhos, o que normalmente
promove uma desmobilização dos
atores societários em virtude da falta de
credibilidade nas ações do governo.
No entanto, não foi possível constatar
precisamente as causas que levam à inércia
dos conselhos e à falta de cumprimento
das normas que influenciam o seu
potencial deliberativo. O que se pode
constatar no trabalho de campo é que,
se de um lado, em Casimiro de Abreu,
há uma presença marcada de conflitos
ideológicos, que podem inclusive estar
ligados às divergências partidárias, entre
o CMS e o gestor municipal, de outro lado,
no CMS de RB, há uma baixa articulação
de seus membros e um desrespeito às
normas que balizam sua composição e a
paridade nestas instituições.
Dessa forma, pode-se concluir que

“

É preciso se
levar em conta
todo o processo
construído
de lutas pelos
movimentos
sociais.

”
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o desenho institucional influenciará
no potencial deliberativo do conselho,
a partir do momento em que as regras
que primam pelo enriquecimento da
qualidade do ato de deliberar forem
implementadas, de fato, na prática,
produzindo, assim, uma influência
positiva na capacidade efetiva de
deliberação.
Por outro lado, apesar da proximidade
entre os conselhos, no que tange ao
desenho institucional, foi verificado que,
na prática, há diferenças significantes na
sua forma de deliberar. A ação do CMS
de CA possui uma forte incidência no
sentido do controle e da fiscalização das
ações do governo municipal, inclusive
com a prática de denúncias aos órgãos de
controle, como tribunais de contas e CGU,
e ao Ministério Público, com o propósito
de manter a qualidade do atendimento
dos serviços prestados. Já o CMS de
RB está voltado, na maioria das vezes,
para a aprovação de contas, de projetos
elaborados pela SMS e para a divulgação
de eventos ligados à área da saúde.
Mesmo sendo constatada a baixa
participação propositiva destes conselhos
na implantação e na implementação de
ações de saúde, foi possível afirmar que
a capacidade efetiva de deliberação
do CMS de CA é notória e com maior
intensidade nos assuntos ligados ao
controle e à fiscalização dos recursos
públicos e dos serviços prestados,
fazendo cumprir de forma satisfatória
o seu papel de accountability. Já o
CMS de RB possui baixa capacidade
efetiva de deliberação, tendo em vista
o baixo grau de contestações de ideias,
a baixa participação dos diferentes
atores envolvidos no conselho, e a pouca
capacidade de produção de acordos
públicos durante a realização de suas
reuniões.
Mesmo sabendo que “o desenho
institucional oferece os parâmetros para
a atuação dos conselhos, apresentando
os contornos básicos de sua identidade”,
e que “nas leis de criação e regimento
interno são definidas as regras para
composição e dinâmica decisória”
(TATAGIBA e TEIXEIRA, 2007), a leitura
das atas sugere que uma maior ou
38
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menor intensidade do ato de deliberar
extrapole a questão da presença ou da
ausência de regras que traçam o desenho
institucional destes conselhos.
O potencial de deliberação e os limites
de espaço de cada conselho dependem
da ocorrência de outras variáveis que
não foram objeto deste estudo, mas que
exercem uma correlação de forças na
forma de atuação destes conselhos. Nesse
sentido, é possível citar o associativismo
e a forma de envolvimento do gestor
junto ao conselho, considerados como
“variáveis exógenas”, que podem
interferir nos resultados da deliberação
(CUNHA, 2007).
Embora não tenha sido foco deste
trabalho, foi possível inferir, por meio
das atas e das entrevistas junto aos
presidentes de cada conselho, que,
apesar de haver um baixo envolvimento
do gestor da Prefeitura Municipal de
Casimiro de Abreu, administrada pelo
Partido Social Cristão, junto ao CMS
de CA na implementação das políticas
públicas de saúde, há um bom nível de
ativismo por parte dos conselheiros.
Esse ativismo decorria da mobilização
e da articulação destes atores junto
a órgãos públicos em prol da defesa
do bem comum, o que pode ter sido o
diferencial na forma de deliberar quando
comparado ao CMS de RB. Tal fato pode
reforçar a ideia de que a ocorrência
simultânea de variáveis, cada uma com
sua especificidade e intensidade de
influência, dentro de um espaço público,
como são os conselhos, produza uma
correlação de forças que irão determinar
a forma de atuação destes conselhos. Por
outro lado, foi verificado também que há
uma relação mais estável entre o CMS de
RB e a Prefeitura Municipal administrada
pelo Partido dos Democratas – DEM. Não
foi possível aferir nos questionários e no
conteúdo das atas se há uma relação entre
a questão partidária e o envolvimento do
gestor junto ao conselho. No entanto,
acredita-se que o baixo envolvimento
dos conselheiros, aliado a uma gestão
municipal liderada por um partido que,
geralmente, não tem apresentado um
projeto político participativo nas cidades
brasileiras, possa ter influenciado no seu
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potencial deliberativo.
Ainda é muito cedo para se firmar
um posicionamento a respeito da forma
de atuação dos conselhos de saúde
na implementação, na gestão e na
fiscalização das políticas públicas no
Brasil, tendo em vista que os mais de
20 anos que marcaram a criação e a
implementação dos conselhos de gestão
tornam-se um período relativamente
pequeno face à tradição profundamente
elitista e autoritária que sempre marcou
a relação do Estado com a sociedade no
Brasil. Todavia, há um sentimento de que
a aposta nos conselhos possa contribuir
positivamente para que sejam criados
e ampliados espaços que favoreçam
a mobilização social e a integração
de outros instrumentos de controle
da sociedade sobre a administração
pública.
O que hoje já se sabe é que os
normativos federais tornaram imperativa
a existência destes conselhos como
condição básica para as transferências
de recursos federais aos municípios.
No entanto, é preciso se levar em conta
todo o processo construído de lutas
pelos movimentos sociais que acabaram
traduzindo seus anseios em direitos
sociais contemplados pelas legislações
em vigor, que tratam os conselhos como
instâncias institucionalizadas com o
propósito de se buscar constantemente
a consolidação da democracia em nosso
país.
Assim, não é adequado se colocar em
uma posição meramente literal ao rigor da
lei para responder a condição em que se
encontram hoje os Conselhos Municipais
de Saúde: uma forma de controle social
ou fruto da obrigatoriedade de sua
existência? Como vimos, há outras
variáveis em jogo que influenciam no seu
potencial deliberativo.
De qualquer forma, mesmo
sabendo que esses espaços apresentam
limites e careçam, em muitos casos,
de reconhecimento e autonomia, o
surgimento dessas instituições não pode
ser avaliado como a grande conquista da
democracia brasileira, mas sim como um
passo importante dado em direção ao
aprimoramento democrático.
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O controle das políticas
públicas pelo Poder Judiciário
O controle jurisdicional das políticas públicas não visa
impedir ou atrasar qualquer objetivo voltado para o
coletivo, mas garantir a supremacia da Constituição,
mesmo em tempos de conjunturas politico-econômicas
desfavoráveis, esclarece a advogada e professora
de Direito Administrativo, Ética Jurídica e Direito
Empresarial, Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de
Souza.

Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de Souza1
Coordenadora da Escola de Contas do TCE/SE
Especialista em Direito do Estado pela Universidade Anhanguera - UNIDERP

A

história do controle dos atos
da Administração Pública e o
estabelecimento da tripartição
de funções do Estado em
executar, legislar e julgar tem sua mais
remota notícia na antiguidade helênica
e nas teorias criadas por Heródoto
e Aristóteles, concepções que estão
contidas na obra Política de autoria
deste último. Depois, vêm os estudos do
jurisconsulto romano Cícero contidos
na sua obra Da República. O cientista
inglês, John Locke, com a obra Tratado
do Governo Civil, também dividiu em
três as distintas funções do Estado.
Avançando mais no tempo, encontra-se a
importante participação de Montesquieu,
em sua obra O espírito das leis, “que se

transformou em dogma na Declaração
Francesa de Direitos do Homem e do
Cidadão, em 1789, e inspirou o art. 2º da
Constituição Federal de 1988”.2
No Estado Democrático e social de
direito, a Administração Pública tem como
função primordial a efetivação dos direitos
fundamentais e sociais positivados que se
dão através de políticas públicas (diretrizes
que visam a resolução de problemas
ligados à sociedade como um todo,
englobando saúde, educação, segurança
e tudo o mais que se refere ao bem-estar
do povo, utilizando instrumentos legais). O
poder é a capacidade de agir e decidir em
si mesmo, não se esfacela, mas manifestase através da ação de órgãos que exercem
funções específicas, independentes e

diferenciadas, aplicando-se a teoria dos
freios e contrapesos, onde há o controle
recíproco entre os poderes. Diante deste
contexto, surgem diversas polêmicas a
respeito do controle judicial de políticas
públicas.
A partir desse ponto, traça-se a
“epopeia” do controle do poder, desde o
controle religioso ao controle laico; da
noção de dividir para controlar; da questão
do arbítrio, da mutação dos paradigmas
do direito público e da democracia
política; dos direitos fundamentais; da
judicialização das políticas públicas
e da constitucionalização da ação
estatal; do controle objetivo ao controle
subjetivo; do ato administrativo à
política pública; do controle da vontade

1. Advogada em Aracaju/SE. Coordenadora da Escola de Contas (ECOJAN) do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Autora de Livros e Artigos
Jurídicos. Mestranda em Direito Público pela Universidade Federal de Sergipe - UFS. Especialista em Direito do Estado pela Universidade Anhanguera UNIDERP. Especialista em Direito Municipal pela Universidade Anhanguera - UNIDERP. Especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade
Tiradentes - UNIT. Especialista em Auditoria Contábil pela Universidade Federal de Sergipe - UFS. Bacharel em Direito pela Universidade Tiradentes
- UNIT. Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Sergipe - UFS. Professora de Ética Profissional dos Cursos de Pós-graduação da Universidade Tiradentes - UNIT. Professora de Direito Administrativo, Ética Jurídica e Direito Empresarial do Curso de Direito da Universidade Tiradentes
- UNIT. Membro da Escola Superior de Advocacia - ESA/SE. Palestrante em diversos Congressos e Seminários jurídicos realizados no Brasil.
2. MADEIRA, José Maria Pinheiro. Administração Pública. Tomo II. 11ª. Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. Pg.485.
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ao controle do resultado e, ainda, da luta
ininterrupta contra o arbítrio. Existem
as mazelas advindas do arbítrio, a
exemplo do desperdício, da malversação,
da corrupção, da ineficiência e da
omissão do gestor. A preocupação
dos juristas com o controle é, pois, de
tendência a fortalecer-se em debates,
estudos, realização de congressos. Toda
essa movimentação sempre motivada
pelo desempenho insatisfatório da
administração do setor público e da
célebre imunidade/impunidade do
poder. O resultado desse esforço aponta
para a “tendência sadia e renovadora do
Direito Administrativo, (...)” 3
A Administração Pública é uma
atividade político-normativa que está
totalmente subordinada ao princípio
da legalidade e à constitucionalidade,
o que é de inconteste importância no
sentido da obtenção do regime jurídico-administrativo, essencial para o Estado.
Essa sujeição e controle contribuem
para a inibição de qualquer tipo de
desvios de função deste poder e para
a efetiva garantia dos direitos, quer
individuais, quer coletivos, resgatandoos em caso de serem afrontados pelo
Poder Executivo e/ou pelo Legislativo.
Tal controle é feito pelo Judiciário
mediante provocação. Nesse caso,
“é descabida a apreciação de mérito,
bem como dos juízos de conveniência,
oportunidade e economicidade dos atos
da Administração”.4
O controle de tais políticas públicas
pelo Judiciário é tomado a partir da
noção de poder como fenômeno inato
ao homem e elemento centralizador
dessa interpretação do surgimento
e do desenvolvimento do contexto
político e da ciência do direito nas
sociedades. Essa história tem relação
direta com a superação do conceito
que focava o caráter religioso do poder.
Assim surgiu o Estado moderno e a
laicização da autoridade, acompanhada
do processo de revitalização do Direito

Romano. Dessa forma, pontuaram
as oportunidades com vistas à
racionalização e, acompanhando-a, “a
judicialização do poder político”.
Relevante é a necessidade de
efetivação dos direitos fundamentais e,
para que tal ocorra, há que justificar a
judicialização das políticas públicas, cujo
fundamento se encontra na supremacia
da Constituição. Isto quer dizer que o
Judiciário, nesse particular, não invade o
âmbito do Poder Executivo, mas diante
de sua inércia, aplica os preceitos da
Carta Maior. Sem olvidar de que as
normas e princípios constitucionais
prevalecem não apenas sobre os três
poderes, mas sobre toda a sociedade.
Portanto, o Judiciário, na qualidade de
um dos três poderes da República, tem
o poder dever de analisar a legalidade,
a eficácia, a legitimidade e o interesse
público na atuação da Administração
Pública, anulando os atos contrários
ao ordenamento. O Poder Judiciário é
o responsável pela guarda dos direitos
que foram consagrados na Constituição
Federal e, em virtude do que, torna-se
ator político enquanto partícipe do
jogo político, além do que, exerce sua
influência, seja de forma direta ou
indireta, no que concerne à tomada de
decisões políticas, notadamente as mais
importantes para o país.5
A função judiciária tem a
responsabilidade de dirimir, em casos
concretos, as divergências que se
originam quando da aplicação das leis,
pois a consequência da inércia do Estado
diante das situações melindrosas e
controversas “poria em risco a eficácia
do ordenamento”.6
Celso Antônio Bandeira de
Mello critica o extravasamento do
Poder Executivo que costuma alçarse acima dos outros poderes, agir
sobranceiramente e violar os direitos
do cidadão. A crítica do mestre se volta
também para o próprio cidadão cuja
cultura é a de desconhecer seus direitos.

Inclusive, ainda, reporta-se à ignorância
histórica do país quanto ao que sejam as
instituições democráticas. Portanto, frisa
ser compreensível o cenário que reflete a
prática administrativa brasileira e mesmo
a própria interpretação doutrinária ou
jurisprudencial sob a concepção que
perdura, mantendo a figura do Estado
autoritária e despótica, o que destoa dos
textos constitucionais, especificamente a
Lei Magna de 1988.
No que se refere à ação do controle,
Bandeira de Mello pontua as providências
controladoras exercitáveis pelo Poder
Legislativo, com o auxílio direto do
Tribunal de Contas e do Ministério
Público, realçando a menção “aos
instrumentos existentes e disponíveis
para o controle do Poder Executivo”. 7
As prerrogativas conferidas ao
Legislativo estão fixadas, na matéria,
de acordo com o art. 49, X, da Carta
Federal, que estabelece a competência do
Congresso Nacional quanto a “fiscalizar e
controlar, diretamente, ou por qualquer
de suas Casas, os atos do Poder Executivo,
incluídos o da administração indireta”.
Acrescente-se a explicitude do art. 70
do mesmo instrumento legal, quanto ao
exercício do citado Poder em fiscalizar a
área contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e
das entidades da administração direta e
indireta, no que diz respeito à legalidade,
legitimidade e economicidade, mediante
a ação do controle externo exercida pelo
Tribunal de Contas, assim como deixa
entrever o subsequente artigo 71.
No período que se seguiu à
promulgação da Constituição Federal de
1988, as pessoas recorriam ao Judiciário
para tomar conhecimento acerca de
quais direitos seriam titulares entre
aqueles estabelecidos pelo legislador
constituinte. E, “no período posterior
às Emendas restritivas, só lhes resta
perguntar que direitos sobraram”. Além
disto, incluiu que, ao se ter no Poder
Judiciário o órgão constitucionalmente

3. FORTINI, op. Cit. , p. 65.
4. MADEIRA, José Maria Pinheiro. Administração Pública. Tomo II. 11ª. Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. Pg.569.
5. FRANÇA, Gisele de Amaro e. O Poder Judiciário e as Políticas Públicas previdenciárias. Disponível em PDF.p.72
6. MADEIRA, José Maria Pinheiro. Administração Pública. Tomo II. 11ª. Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. Pg.485.
7. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. “Controles do Poder Político” In Revista do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: O Tribunal,
2012. Janeiro/Junho, v.1, n.2. P.13.
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O Conselho Nacional de Justiça é responsável pela disciplina
administrativa que trata de impor os limites à atuação do Judiciário.

designado a levar a efeito o Direito,
este não perderá o seu importante
campo de proteção aos direitos sociais.
Reencontrará, consequentemente, o seu
âmbito de atuação e sua função precípua
de defensor da ordem jurídica. 8
No entender de Dalmo Dallari 9, a ação
fiscalizadora do Poder Judiciário surge
quando há exorbitância de qualquer
dos poderes, obrigando cada um a
permanecer nos limites de sua respectiva
esfera de competência. De igual modo,
essa mesma ação deve ocorrer quando
da omissão dos outros poderes em
garantir preceitos fundamentais da
Constituição Federal.
O prof. Dirley Júnior 10 esclarece que
o Poder Judiciário não pode exercer o
controle levando em consideração o
aspecto de mérito. Se bem que, atualmente
vem se reconhecendo ao Poder judicante
a competência para controlar o mérito
dos atos da Administração Pública,
desde que tenha como parâmetro
a legalidade ou legitimidade destes
atos. Isto é, o Judiciário não examina

o mérito dos atos da Administração
a partir de considerações sobre a sua
oportunidade ou conveniência, mas
sim relativamente à sua conformação
com os princípios constitucionais,
notadamente com os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade,
eficiência e moralidade. Para sanar tais
abusos, a Carta Constitucional prevê
as conhecidas ações constitucionais: o
habeas-corpus, o mandado de segurança,
o mandado de injunção, o habeas data, a
ação popular e a ação civil pública.
A respeito da legalidade e da
moralidade, José Afonso da Silva clarifica
que o princípio da legalidade é a espinha
dorsal que sustenta o conceito de Estado
de Direito e que tal está inscrito no
art. 5º, II e no art. 2º. Entretanto, essa
sustentação foi insuficiente no sentido
de, “até agora”, impedir a existência e
o espraiamento da corrupção. Atribui
o jurista tal fato a, justamente, “nas
suas formulações liberais e sociais”,
não se fazer a distinção entre a ética
política e a ética movida pelo interesse

”

“individualista ou corporativista”.11
Mesmo com todo este aparato
constitucional, se faz mister analisar,
quanto ao controle judicial de políticas
públicas, a questão das restrições
orçamentárias e as limitações impostas
pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ou
seja, muitas vezes as políticas públicas
não são implementadas em razão de
parcos recursos. Por outro lado, ocorrem
omissões gritantes que poderão ser
supridas por atuação do Judiciário.
A utilização do direito comparado
é de grande importância para o Direito
brasileiro. Contudo, Krell 12 entende que
se deve evitar a utilização da reserva
do possível, oriunda do direito alemão,
(nada mais é do que a limitação de gastos
diante da disponibilidade financeira
e orçamentária para atender a uma
política pública por parte do Estado)
como escudo para não atender às
necessidades básicas e sociais de uma
coletividade. Necessitando, neste caso, da
interferência do Judiciário e, por vezes,
ocasionando decisões divergentes.

8. FRANÇA, Gisele de Amaro e O Poder Judiciário e as Políticas Públicas previdenciárias. Disponível em PDF.p. 153.
9. Dalmo de Abreu Dallari, Elementos da teoria geral do Estado, p.184-185.
10. CUNHA Junior, Dirley da.Curso de Direito Administrativo. 7ª Ed. Salvador: Jus Podivm, 2006.ps.574-577.
11. SILVA, José Afonso da. Democracia, Corrupção e Estado Democrático de Direito. In Revista do Tribunal de Contas. Rio de Janeiro: O Tribunal,
2012.p. 39.
12. KRELL, Andréas Joachim. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha: os descaminhos de um Direito Constitucional “comparado”. Ed. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002.
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Importante se faz mencionar a aula
jurídica de relatoria do ministro Celso
de Mello13 e me associo integralmente
ao pensamento da ADPF45 MC/
DF, DJ. 04.05.2004 que assevera: o
binômio (razoabilidade da pretensão +
disponibilidade financeira do Estado)
precisa ser configurado afirmativamente
“e em situação de cumulativa ocorrência,
pois se ausente quaisquer desses
elementos, descaracterizar-se-á a
possibilidade estatal de realização
prática de tais direitos-’reserva do
possível’ (...)” Em princípio, o Poder
Judiciário não deve intervir em
esfera reservada a outro Poder para
substituí-lo em juízos de conveniência
e oportunidade, querendo controlar as
opções legislativas de organização e
prestação, a não ser, excepcionalmente,
quando haja uma violação evidente
e arbitrária, pelo legislador, da
incumbência constitucional. No entanto,
parece-nos cada vez mais necessária a
revisão do vetusto dogma da separação
dos poderes em relação ao controle
dos gastos públicos e da prestação dos
serviços básicos do Estado Social, visto
que os Poderes Legislativo e Executivo
no Brasil se mostraram incapazes de
garantir um cumprimento racional dos
respectivos preceitos constitucionais.
Muitos juízes e autores não aceitam, até
hoje, a obrigação do Estado de prover
diretamente uma prestação a cada
pessoa necessitada de alguma atividade
de atendimento médico, ensino, de
moradia ou alimentação. A maioria do
entendimento jurisprudencial defende
a impossibilidade de intervenção do
Judiciário, entretanto, existem julgados,
como o acima exposto, de posicionamento
favorável à efetividade das políticas
públicas via Judiciário.
Diante do exposto, é possível
depreender que o controle jurisdicional
das políticas públicas não visa impedir ou
atrasar qualquer objetivo voltado para o
coletivo, mas garantir a supremacia
da Constituição, mesmo em tempos
de conjunturas político-econômicas

desfavoráveis. A ponderação deve ser
observada pelo Poder Judicante a fim
de se evitarem distorções e arbítrios,
garantindo aos indivíduos a dignidade
e o mínimo existencial, para a efetiva
aplicabilidade das políticas públicas
nas prestações positivas por parte do
Estado. Por fim, podem ser resumidas
em duas as principais polêmicas que
envolvem a atuação do Judiciário nas
políticas públicas: primeiro, o respeito, a
autonomia e a independência dos outros
poderes com as limitações já expostas e,
segundo, que, para a satisfação dessas
políticas públicas, não pode o Judiciário
tomar medidas que inviabilizem, pelo
excesso ou onerosidade excessiva, o
exercício das mesmas por parte dos
demais poderes.
O debate jurídico, no Brasil, acerca do
controle das políticas públicas exige um
estudo metodológico e analítico destas
e inclui a participação de profissionais
de várias áreas para construir um
conhecimento interdisciplinar que
contribuirá para o aperfeiçoamento do
trabalho de controle, compreendendo
uma ampla formulação do conceito
de política pública, exigindo uma ação
governamental destinada a analisar
juridicamente o seu processo de
formação e de implementação. 14
O controle judicial sobre as
políticas públicas aparece nos atos do
governo e provêm de instrumentos
de manifestações coletivas e ainda
de parcerias formalizadas entre os
poderes. O Conselho Nacional de
Justiça é responsável pela disciplina
administrativa que trata de impor os
limites à atuação do Judiciário. Para tanto,
vale-se do princípio da razoabilidade no
ajustamento do núcleo relativo ao mínimo
existencial e da reserva do possível do
orçamento. A partir daí, o controle e a
própria intervenção judicial ocorrem
por meio de sanções (ou enforcements
– execução forçada) ao Executivo e
controle de constitucionalidade de
normas do Poder Legislativo. Assim,
são estabelecidos os mecanismos de

13. STF-ADPF 45 MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello,DJU 04/05/2004.
14. Bucci, 2008, In FORTINI et al, (orgs)., 2008, p. 228.
15. FORTINI.In FORTINI et al, (orgs)., 2008, p. 41.

frenagem e de contrabalanços no Estado
Democrático de Direito.
O controle jurisdicional dos contratos
administrativos sob os aspectos do
controle da legitimidade do gasto
público pelo Poder judiciário está
contido, via renascentista indireta,
na Constituição da República que
reporta à competência do Tribunal de
Contas da União, reconhecendo a ideia
inerente à opção republicana de que
“os gastos públicos estão sujeitos a uma
fiscalização contábil, orçamentária,
financeira, operacional e patrimonial
quanto à legalidade, legitimidade e
economicidade”. 15
Através desse ideário que atravessa
toda a arquitetura constitucional é que se
fazem sobressair os direitos subjetivos
públicos que asseguram ao cidadão a
obtenção de prestações, quer positivas,
quer negativas, perante o Poder Público.
E, no caso do descuido com a alocação
dos recursos públicos, descuida-se
também do cumprimento do artigo 4º
da Lei Maior. Especificamente, busca
saber se o controle da legitimidade
dos gastos públicos que decorrem de
contratos pode ser realizado pelo Poder
Público. Necessário se faz o controle
sobre a economicidade dos contratos, a
eficiência, a relação custo/benefício, o
princípio da moralidade administrativa
(conforme previsão no art. 37, caput,
e no art. 5º, inciso LXXIII da CF/88).
Todo contrato que fuja aos princípios
da economicidade e da eficiência é,
portanto, ilícito mesmo que, do ponto
de vista formal, esteja correto.
Essa insuficiência no controle
da execução orçamentária no Brasil
se deve ao caráter autorizativo dos
orçamentos (o gestor não está obrigado,
mas autorizado a realizar a despesa
orçamentária) feitos anualmente e o
consequente uso abusivo da limitação
de empenhos e de movimentação cuja
previsão está inscrita no art. 9º da Lei
de Responsabilidade Fiscal.
No que concerne ao debate sobre o
controle jurisdicional dos atos políticos
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e administrativos na saúde pública,
nesse particular, há a obrigatoriedade
do Estado de fazer valer o direito à saúde
pelas vias do planejamento e da execução
de políticas públicas eficazes, fazendo
assim cumprir as normas do artigo 196
da Carta Republicana e, cuidando-se para
que esse direito não apenas seja traduzido
na distribuição de medicamentos e
atendimentos emergenciais hospitalares
ou à realização de exames em pacientes,
mas para que se contemple toda a
complexidade do setor que promove a
saúde pública. Para tanto, considere-se
a ação da função legislativa e regulatória
realizada por órgãos públicos e de
acordo com a funcionalidade de cada
um desses _ atitude que combate a
inércia do setor público e reduz o nível
de frustrações nos cidadãos. Seguindo
tal lógica, o resultado imediato será o da
consequente universalização e equidade
esperada pelos indivíduos sociais de
forma objetiva, visível, perceptível.
É desenvolvendo uma argumentação
sobre o direito do cidadão à saúde que se
pode mencionar a responsabilidade do
Judiciário em manter o administrador
dentro dos limites da juridicidade,
consoante detalhamento no sistema

normativo e, ainda, controlar a
constitucionalidade das leis de maneira
difusa e concentrada. O direito e a
realidade impõem e o dever de todos
é o da aceitação de que o direito é vivo,
mutável, pois se destina a uma sociedade
em movimentação ininterrupta e cuja
pacificação é objetivo primordial da
competência jurisdicional.16
A apreciação crítico-analítica da
literatura consultada sobre o controle
das políticas públicas pelo Judiciário
possibilitou uma reflexão em torno da
necessidade de aprofundar esse debate,
com estudos e realização de eventos
técnico-jurídicos, tendo em vista a
condução de todo o arcabouço que
delineia, sistematiza, implanta, programa
e avalia a destinação de políticas públicas
para os diversos setores sociais.
A Constituição Federal é examinada
e citada desde os seus primórdios
em busca de norteamentos que
viabilizem o aperfeiçoamento do
sistema e da condução pedagógica de
um processo interdisciplinar, mas que
tenha preservado o aspecto jurídico,
respeitando, conforme está assentado
no texto legal, suas emendas e etapas
de aperfeiçoamento que vêm se
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Novos planos para o Rio

P

refeito reeleito, mudanças no
secretariado e Câmara renovada
trazem novas expectativas por
parte do povo. O que o prefeito tem
a dizer sobre a sua reeleição e seus
planos; prioridades dos novos secretários e
composição da atual bancada são alguns dos
assuntos abordados neste bloco.
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Câmara do Rio
renova bancada
A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro passou por
uma grande renovação na última eleição: entre os 51
vereadores eleitos, 16 exercerão o mandato pela primeira
vez e 5 retornaram à Casa depois de algum tempo fora, o
que representa um percentual de 41% de renovação.
O PMDB, legenda do prefeito reeleito Eduardo Paes,
formou a maior bancada, conquistando 13 cadeiras.
A campeã de votos foi a veterana Rosa Fernandes, com
68.458 votos (2,2% dos votos), seguida do vereador Luiz
Antonio Guaraná, reeleito com 53.306 votos.

Reeleitos

PMDB
Rosa Fernandes

Formada em Psicologia. Primeira
vereadora mais votada na última
eleição.
Conquista o sexto mandato
consecutivo.

Luiz Antônio Guaraná

Jorge Felippe

Jorge Braz

Prof. Uoston

Leila do Flamengo

Funcionário público estadual. Já foi
administrador regional do Méier.
Reeleito para exercer o quinto
mandado.

Jorginho da SOS

Presidente da ONG SOS Comunidades,
fundada em 2000 no Complexo do
Alemão.
Conquista o terceiro mandato
consecutivo.

Bacharel em Direito. Foi presidente da
Companhia Estadual de Habitação.
Conquista o sexto mandato. Foi
reeleito presidente da Casa.

Empresário. Reeleito para o terceiro
mandato consecutivo.

Professor universitário. Foi secretário
estadual de Meio Ambiente.
Reeleito para assumir o terceiro
mandato.

Chiquinho Brazão

DEM

Foi subprefeito da Barra e secretário
municipal de Obras.
Reeleito para o quarto mandato
consecutivo.
Bispo e apresentador de programa
evangélico na televisão.
Reeleito para exercer o terceiro
mandato consecutivo.
Eleita para o quinto mandato.
Autora da lei que institui a licença- m a te r n i d a d e e s p e c i a l p a ra
servidoras municipais, mães de
bebês prematuros.

PSOL

PSB/PC do B
Carlo Caiado

Dr. Carlos Eduardo

Paulo Pinheiro

Tio Carlos

Marcelino D’Almeida

Eliomar Coelho

Administrador de empresas com
especialização em políticas públicas.
Foi administrador regional do
Recreio. Reeleito para o terceiro
mandato consecutivo.
Bacharel em Direito. Conhecido
animador cultural no Rio de
Janeiro. Reeleito para exercer o
segundo mandato.
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Médico. Coordenou o setor de
emergência do Hospital Miguel
Couto. Reeleito para exercer o
segundo mandato.

Foi subprefeito de Bangu.Em
2000 elegeu-se vereador sendo
reeleito e dois anos após foi eleito
deputado estadual. Foi secretário
municipal de Governo. Volta a
Câmara para exercer o terceiro
mandato.

Médico pediatra. Em 1996 elegeuse vereador no Rio e dois anos
depois foi eleito para deputado
estadual, permanecendo na Alerj
por dois mandatos consecutivos.
Reeleito para exercer o terceiro
mandato.
Engenheiro civil. Foi um dos
fundadores do Sindicato dos
Engenheiros do Rio de Janeiro.
Conquista o sexto mandato
consecutivo na Câmara.

PT
Professor, teólogo, filósofo e
administrador. Reeleito para o
segundo mandato.

Foi presidente da Comissão
Especial do Combate ao
Preconceito. Conquista o segundo
mandato de vereador.

Formado em Administração de
empresas. Foi presidente da
Comissão Permanente de Turismo.
Reeleito para o segundo mandato.

PDT

Reimont

Marcelo Arar

Elton Babu

PP/PSL

PSDC
Dr. Jorge Manaia

Luiz Carlos Ramos

Carlos Bolsonaro

Leonel Brizola Neto

Dr. João Ricardo

Vera Lins

Foi vice-presidente da Comissão
de Administração e Assuntos
Ligados ao Servidor Público.
Reeleito para exercer o sexto
mandato.

Médico e professor
universitário. Reeleito para o
segundo mandato.

Membro dos diretórios
municipal, regional e nacional
do PDT. Reeleito para o segundo
mandato de vereador. Foi
vice-presidente da Casa e agora
eleito o 2º vice-presidente.

PRTB / PRB

Médico. Eleito para o segundo
mandato. Foi vice-presidente
na Comissão Permanente de
Esportes e Lazer.

Advogada. Foi presidente da
Comissão Permanente Municipal
da Defesa do Consumidor.
Reeleita para exercer o segundo
mandato.

PV

PRP/PSC
João Mendes
Formado em Economia.
Eleito deputado federal para
a legislatura entre 2003 e
2007. Reeleito para o segundo
mandato na Câmara Municipal.

Dr. Jairinho
Formado em Medicina. Foi
presidente da Comissão de
Educação e 1º Suplente da Mesa
Diretora. Volta à Câmara para
assumir o seu terceiro mandato.

Tânia Bastos

Dr. Eduardo Moura

Paulo Messina

Formado em Análise de
Sistemas. Reeleito para exercer
o segundo mandato.

PHS
Marcelo Piuí

Médico pediatra. Foi vicepresidente da Comissão de Defesa
da Mulher. Conquista o terceiro
mandato na Câmara Municipal.

Pedagoga. Atuou no Conselho
Tutelar e coordenou um CAS com
oito centros sociais. Reeleita para
o segundo mandato.

Laura Carneiro

Autora da lei que dispõe sobre
a assistência aos alunos com
dificuldade de aprendizagem nas
escolas da rede municipal. Eleita
para o terceiro mandato.

PR

Foi presidente da Comissão de
Obras Públicas e Infraestrutura.
Reeleito para o segundo mandato.

PSDB

PTC

PTB

Estudante de Ciências Aeronáuticas. Elegeu-se pela primeira
vez aos 17 anos de idade, em
2000, sendo o mais jovem
vereador na história do Brasil.
Reeleito para o quarto mandato.

Renato Moura

Empresário. Foi presidente
da Comissão Permanente de
Administração e Assuntos Ligados
ao Servidor Público. Reeleito para
o terceiro mandato.

Tereza Bergher

Professora. Foi subprefeita
de Copacabana. Reeleita para
exercer o terceiro mandato
consecutivo.

PTN
Verônica Costa

Volta à Câmara para exercer o
terceiro mandato.

Dr. Gilberto

Médico. Foi presidente da Comissão
Permanente de Abastecimento,
Indústria, Comércio e Agricultura.
Conquistou seu segundo mandato.
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Novos
PMDB
Alexandre Isquierdo

Rafael Aloísio Freitas

Thiago K. Ribeiro

Willian Coelho

Odontólogo. Foi subprefeito da região do
Grande Méier, administrador regional dos
bairros do Andaraí, Grajaú, Maracanã e Vila
Isabel. Conquistou o primeiro mandato
de vereador.

Administrador, pós-graduado em
gestão pública. Conquistou seu
primeiro mandato na Câmara
Municipal.

Formado em Direito. Presidente
da juventude do PMDB no Rio.
Conquistou seu primeiro mandato
na Câmara Municipal

Formado em Direito e empresário.
Conquistou seu primeiro mandato
na Câmara.

PSOL

PT
Jefferson Moura

Eliseu Kessler

Eduardão

Junior da Lucinha

Marcelo Queiroz

Advogado. Eleito para seu
primeiro mandato na Câmara.
Já atuava na política ao lado de
sua mãe, ex-vereadora e atual
deputada estadual, Lucinha.

Zico

Economista com curso de
extensão em finanças. Eleito
para o primeiro mandato na
Câmara Municipal.

Comerciante. Conquista o
primeiro mandato na Câmara
Municipal.

Revista TCMRJ

Bombeiro militar. Eleito para o
primeiro mandato na Câmara
Municipal.

DEM

PTB
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Marcio Garcia

Advogado. Um dos criadores
do movimento Ficha Limpa
e presidente da Juventude
Progressista. Conquista o primeiro
mandato na Câmara Municipal.

Átila A.Nunes
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Biólogo. Presidente regional do
PRTB-RJ. Eleito para o primeiro
mandato de vereador.

PR

PP

PSL

Jimmy Pereira

Arquiteto e urbanista, pósgraduado em Administração
Pública e Políticas e Estratégias
nas Relações Internacionais. Eleito
para o primeiro mandato.

Formado em Administração.
Eleito para o primeiro mandato
de vereador.

PSDB

Bacharel em Direito. Servidor
público estadual. Foi diretor-geral do
Sistema Penitenciário do Estado do
Rio de Janeiro. Conquista o primeiro
mandato na Câmara Municipal.

PRTB

PS

PSDC

Edson Zanata

Renato Cinco
Formado em Sociologia pela UFRJ
e militante nos movimentos sociais
brasileiros. Conquista o primeiro
mandato na Câmara Municipal.

Sociólogo. Servidor público
estadual concursado. Foi
professor da Escola de Contas e
Gestão. Eleito para o primeiro
mandato de vereador.

Cesar Maia

Economista. Foi prefeito da cidade
do Rio de Janeiro por doze anos,
secretário estadual de Fazenda,
exerceu dois mandatos de deputado
federal e agora é eleito para o primeiro
mandato na Câmara Municipal.

Vereadores mais votados
apresentam projetos para o
novo mandato
Rosa Fernandes, Cesar Maia e Chiquinho Brasão. Três dos cinco vereadores mais votados
no Rio, respondem à Revista TCMRJ perguntas sobre seus planos de atuação na Câmara,
projetos, desafios, expectativas e responsabilidades.
Confira:
•

De que modo será sua atuação como vereador(a)? Cite algum projeto que pretende
apresentar.

•

A Câmara Municipal está preparada para os desafios que a cidade do Rio de Janeiro vai
enfrentar nos próximos anos?

•

No que a Câmara Municipal tem contribuído para o crescimento da cidade?

•

O fato de ter sido um(a) dos vereadores(as) mais votados(as) lhe traz uma
responsabilidade maior?

•

Como a senhor (a) acredita que deva ser o relacionamento da Câmara dos Vereadores
com o prefeito?
Atuação como vereadora: Vou continuar
trabalhando do mesmo modo que tenho feito
ao longo de 20 anos de mandato. Atenta às
necessidades da população, presente nas
ruas, mantendo o cidadão como meu maior
colaborador, porque ninguém melhor do que
ele, com a sua sensibilidade, para nos dizer o
que está bom, o que está ruim, o que é mais
importante para o seu dia a dia. Afinal, saber
ouvir é fundamental. Quanto a projetos, a
criação de um Centro de Convivência para a
Terceira Idade é uma ideia que já apresentei
ao prefeito Eduardo Paes. E ele não só se
comprometeu a implementar o projeto
como ainda adiantou que o primeiro Centro
de Convivência para a Terceira Idade será
construído no bairro de Vista Alegre.

Rosa Fernandes

Campeã de votos, a
veterana Rosa Fernandes
chega ao seu sexto
mandato consecutivo,
ouvindo o cidadão.

Preparação para os desafios: Sem dúvida
a Câmara Municipal está preparada para
dar o suporte necessário ao prefeito nos
grandes eventos internacionais que a cidade
irá sediar.
Contribuição da Câmara: O vereador

consegue ter uma visão mais bairrista. Quando
você caminha pelas ruas sabe de perto as
necessidades da população. Na minha região,
tivemos resultados muito positivos através de
projetos, indicações e emendas no orçamento
que apresentei. Elas possibilitaram a valorização
da minha região e a melhoria na qualidade
de vida dos moradores. E o mesmo se aplica
à cidade como um todo. Portanto, a Câmara
Municipal tem, de fato, contribuído muito para
o crescimento da cidade.
Responsabilidade: Quanto mais expectativas
as pessoas colocam no seu trabalho, maior a sua
responsabilidade. Mas isso não me assusta. Isso
me orgulha e me estimula a dedicar meu tempo,
minha inteligência e meu coração ao trabalho,
em prol dessa cidade que tanto amo.

Relacionamento com o prefeito: Deve ser
de respeito recíproco, porque o Legislativo e
o Executivo têm como dever maior trabalhar
pelo progresso da cidade que juraram servir. E,
quando há respeito pelo papel de cada um, os
resultados são sempre melhores.
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Atuação como vereador: Durante a campanha defendi 10 pontos que vão ser as
minhas referências. A defesa dos servidores
municipais, a luta contra a especulação
imobiliária, e a luta contra a privatização da
saúde e da educação são três destaques.

Preparação para os desafios: O Poder
Legislativo está sempre preparado para
enfrentar desafios. O problema é quando
o Poder Executivo interfere em seus
trabalhos e, com seus instrumentos de
cooptação, trata o Poder Legislativo como
um departamento seu. Isso é - infelizmente
- muito comum no Brasil.

Cesar Maia
Eleito com 44.095 votos,
o ex prefeito Cesar Maia
continuará na defesa dos
servidores municipais.

Contribuição da Câmara: O direito público
(à diferença do direito privado), os atos
do Executivo são produto do que as leis
aprovadas pelo Legislativo, determinam
e autorizam. Nesse sentido, se o Rio vive
um ciclo positivo nos últimos quase 30
anos, desde a gestão do prefeito Marcelo

Atuação como vereador: Será, como sempre,
fiscalizando o erário, atuando em prol dos
contribuintes do município e demais populações,
elaborando leis para melhorar a situação do
nosso povo.
Pretendo apresentar um projeto para
determinar que o município coloque nos
cruzamentos das ruas, pequenos marcadores de
borracha nos sinais , para que os deficientes visuais
possam guiar-se, tanto para travessia quanto para
ouvirem se há automóveis transitando.

Chiquinho Brazão
Quinto vereador mais
votado, Chiquinho Brasão
vai para o terceiro mandato
consecutivo.
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Preparação para os desafios: Sim, a Câmara
está preparada para os desafios que a cidade
do Rio de Janeiro vai enfrentar nos próximos
anos, conforme parceria com o Executivo e a
fiscalização das grandiosas obras em andamento
na cidade, tais como transolímpica, transcarioca e
outras. No meu caso, um exemplo de contribuição
na legislatura passada, foi o requerimento de
comissão temporária para acompanhamento
e fiscalização da transolímpica, além de estar
sempre pronto para trabalhar, a qualquer dia
e hora.
Contribuição da Câmara: A Câmara Municipal
tem contribuído para o crescimento da cidade em
todos os aspectos, fiscalizando com rigor o erário,
Revista TCMRJ

Alencar, isso se deve ao trabalho dos
dois poderes.

Responsabilidade: O fato de ter sido
um dos vereadores mais votados
não me traz mais responsabilidade,
apenas uma experiência maior
e maior conhecimento interno
do Poder Executivo, que poderá
contribuir com o conjunto dos
vereadores em suas decisões, quando
isso se mostrar necessário.
Contribuição da Câmara: A Constituição
deixa bem claro isso: independência,
autonomia e harmonia, em defesa de
nosso povo e de nossa Cidade. Em
geral, no Brasil, o Poder Executivo
atropela a Constituição e pensa o Poder
Legislativo como um apêndice seu. Se
não for assim quem se beneficiará será
nossa Cidade Maravilhosa e nosso povo
extraordinário.

parceria com o executivo, apresentando e
aprovando excelentes projetos em prol da
sociedade, como a exemplo o plano diretor,
a zona portuária e muitos outros.
Responsabilidade: O fato de ter sido um
dos vereadores mais votados traz, sim,
uma responsabilidade maior. Quanto mais
se qualifica e se prepara para o trabalho,
em qualquer área, você passa a ser mais
cobrado. No meu caso é a mesma coisa,
tenho a honra de trabalhar muito para a
cidade e nossa população, fato que aprendi
quando criança. Meu falecido pai sempre
nos ensinou a trabalhar muito, que com o
trabalho vem a vitória.
Relacionamento com o prefeito: Acredito
que o relacionamento da Câmara dos
Vereadores com o prefeito deva ocorrer
com harmonia e respeito, devendo, ambos
os poderes, caminhar juntos, mas com
independência, não havendo interferências
entre as partes e, quando houver, nada
melhor que o diálogo para alcançar a
melhor decisão em prol do município e da
sociedade carioca.

E N T R E V I S T A

Prefeito Eduardo Paes
pretende ampliar planos e
projetos já implementados
Fotos: Beth Santos

Reeleito para o segundo
mandato à frente da Prefeitura
do Rio de Janeiro, com 64,6%
dos votos, Eduardo Paes foi
oficialmente diplomado pelo
Tribunal Regional Eleitoral dia
14 de dezembro, juntamente
com o vice-prefeito, Adilson
Pires, os 51 vereadores eleitos,
e seus 18 suplentes.
Em entrevista à Revista TCMRJ,
o prefeito avalia seu primeiro
mandato, fala dos seus
planos para o Rio, desafios,
prioridades e objetivos.

Que avaliação o senhor faz
de seu primeiro mandato como
prefeito do município do Rio de
Janeiro?
Fizemos muito no primeiro governo,
mas sabemos que ainda temos muitos
desafios pela frente. O trabalho precisa
ser constante e não pode parar. Vamos
trabalhar para unir cada vez mais a
cidade. Apostamos muito numa boa
gestão e governamos com planejamento
estratégico. Recuperamos a capacidade
de investir e utilizamos ferramentas
modernas e inovadoras que fazem a
Prefeitura do Rio hoje ser referência
da administração pública nacional.
Conseguimos retirar a prefeitura de
uma situação de quase falência das
finanças públicas. Hoje, temos elevado
grau de investimento das três principais

agências de rating do mundo.
Na educação, extinguimos a absurda
aprovação automática, avançamos no
Ideb e construímos um novo modelo de
Educação Infantil, com os Espaços de
Desenvolvimento Infantil (EDI). Na saúde,
dobramos o orçamento, construímos
70 Clínicas da Família, inauguramos
cinco novos hospitais e reformamos
81 postos de saúde, aumentando de
3,5% para 38% a cobertura de saúde
da família na cidade. No transporte,
começamos a implantar um processo
de integração na mobilidade urbana.
Até 2016, vamos ter quatro corredores
exclusivos para ônibus. Já inauguramos
o BRT Transoeste e vamos colocar para
funcionar outros três: Transbrasil,
Transolímpica e Transcarioca. Quando
todos os corredores já estiverem

inaugurados, 63% dos cariocas terão
acesso ao transporte de massa.
Outra grande revolução que estamos
fazendo é na Região Portuária. Estamos
reconstruindo uma região que há muito
tempo estava degradada e esquecida pelo
poder público. Até os Jogos Olímpicos, as
obras de revitalização serão concluídas
e vão transformar totalmente uma área
de cinco milhões de metros quadrados.
O mais importante é que o investimento
- R$ 8 bilhões - é proveniente da maior
parceria público privada do país. Ou seja,
não há dinheiro público sendo gasto.
A Prefeitura do Rio também é
campeã em todo o Brasil na produção
de apartamentos do Minha Casa, Minha
Vida. Foram mais de 55 mil unidades
contratadas na cidade e distribuídas
para a população carente. Até 2016, esse

Revista TCMRJ

n. 53 - Fevereiro 2013

51

RIO

número chegará a 100 mil. Além disso,
também queremos fazer com que, nos
próximos quatro anos, não tenhamos
nenhuma família vivendo em área de alto
risco, além também de levar urbanização
a mais de 156 mil domicílios com o
programa Morar Carioca.
Reerguemos a cidade que estava
completamente abandonada. Tiramos
do papel projetos há muito falados
e nunca executados, como o Bilhete
Único, a licitação das linhas de ônibus
e o fechamento do Aterro de Gramacho.
Estes foram alguns dos principais
projetos da nossa primeira gestão. A
partir de agora, temos que continuar
trabalhando para aperfeiçoá-los.

Quais os novos planos para a
cidade?
Queremos ampliar os programas e
projetos que já foram implementados
no primeiro mandato. Na saúde, vamos
continuar trabalhando para atingirmos
a meta de garantir atenção primária
para 70% da população com o Programa
Saúde da Família. Vamos entregar mais
70 Clínicas da Família e reformar mais 54
postos de saúde.
Na educação, iremos inaugurar
outros 120 Espaços de Desenvolvimento
Infantil (EDI) para se unirem aos quase
100 inaugurados no primeiro mandato.
Com isso, para os próximos anos, está
prevista a criação de 30 mil vagas para a
Educação Infantil. Desde 2009, mais de
24 mil novas vagas já foram oferecidas.
Uma das primeiras ações deste novo
mandato foi o lançamento da Fábrica
de Escolas. O projeto tem como objetivo
principal implantar o turno único em
pelo menos 35% da rede municipal de
ensino até 2016. Nossos alunos irão
estudar de segunda à sexta, das 8h às 15h.
Serão investidos cerca de R$ 2 bilhões na
construção de quase 300 novas unidades
educacionais.
Também queremos uma cidade
verde e sustentável para as próximas
gerações. Bandeira que levantamos com
afinco durante a realização da Rio +20.
Por isso, vamos plantar 500 mil novas
árvores em parques, praças e unidades
de conservação, além de reflorestar
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1.700 hectares em novas áreas. Queremos
também, até 2016, coletar 25% de todo
o lixo reciclável produzido na cidade
e alcançar 450 km de ciclovias. Com o
tratamento de esgoto da AP5 – Zona Oeste
-, queremos aumentar para 55% de coleta
de esgoto.
Precisamos continuar cuidando bem
desta cidade que tanto amamos. Por isso,
novas sete Unidades de Ordenamento
Público serão implantadas nos próximos
quatro anos e também recapearemos
cerca de 1.350 km de vias públicas no
Programa Asfalto Liso.
Vamos ampliar a construção das
Naves do Conhecimento, projeto que deu
muito certo no primeiro mandato. Até
2016, novas 40 Naves serão construídas.
Estes equipamentos serão instalados de
modo que a população encontre uma
Nave a cada 15 minutos ou num raio de
1,5 quilômetro. Queremos que os cariocas
tenham direito ao conhecimento e às
novas oportunidades que as inovações
tecnológicas oferecem.
Ainda temos muita coisa para fazer.
Por isso, não podemos nos acomodar
e achar que tudo está resolvido. O Rio
precisa continuar se transformando
sempre.
Entre esses novos planos e os que já
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estão em andamento, o senhor
apontaria alguma prioridade?
A saúde e a educação sempre foram e
continuarão sendo as nossas prioridades.
Nos últimos quatro anos, investimos e
trabalhamos muito, mas sabemos que
não podemos parar um só minuto. Além
disso, teremos quatro anos magníficos
pela frente. Vamos ter a oportunidade
de receber grandes eventos e fazer com
que eles deixem um legado para toda a
cidade em diferentes aspectos. Será um
tempo de muitas oportunidades. Vamos
trabalhar para que os primeiros Jogos
Olímpicos da América Latina signifiquem
um momento de virada e transformação
para o Rio e seus moradores. Vamos
mostrar ao mundo nossa capacidade de
cumprir prazos, atingir metas e organizar
eventos e, ao mesmo tempo, deixaremos
um legado efetivo que melhore a vida
dos cariocas, principalmente os mais
carentes. Vamos fazer intervenções em
infraestrutura, mobilidade e uma visão
estratégica para que o desenvolvimento
da cidade não se esgote com o fim das
competições.
O senhor pretende fazer alguma
modificação na estrutura de governo?
Fizemos alguns pequenos ajustes,
mas mantivemos a estrutura consolidada

no primeiro mandato. Criamos três
novas secretarias: a de Governo, e as
Especiais de Políticas para as Mulheres e
de Abastecimento e Segurança Alimentar.
Também estruturamos mais uma
subprefeitura, que cuidará da Grande
Bangu. No secretariado, as mudanças
foram pontuais e a base das principais
secretarias foi mantida.
Sabe-se da importância da reeleição
para dar continuidade aos projetos da
gestão anterior.

O senhor considera o segundo
mandato mais desafiador do que o
primeiro?
Com certeza, será muito mais
desafiador. Nosso primeiro mandato foi
marcado por um conjunto de ações que
eu chamo de mandamentos. E se esses
mandamentos foram transformadores
nos quatro primeiros anos, agora, eles
terão de ser muito mais. Hoje, a situação
que enfrentamos, a conjuntura e as
oportunidades são muito maiores. Nosso
time terá que entender que tudo o que
fizemos no primeiro mandato não pode
servir como motivo de acomodação. Pelo
contrário. Cada membro deste time precisa
ter uma inquietude permanente. Nestes
quatro primeiros anos, vimos o quanto
podemos fazer e transformar. Por isso,
temos que manter o ritmo e a seriedade do
nosso trabalho. Tenho a honra e a alegria
de estar definindo o rumo desta cidade
maravilhosa e compartilho isso com toda
a minha equipe. Precisamos encarar este
desafio de governar o Rio pela segunda
vez com orgulho.

Qual o seu principal objetivo?
Meu principal objetivo é chegar ao
fim desses oito anos à frente da cidade do
Rio de Janeiro com a sensação de dever
cumprido. Tenho a convicção de que recebi
uma cidade partida e em declínio. Agora,
estamos transformando e devolvendo
ao carioca o orgulho e a alegria de se
viver no Rio de Janeiro. Nosso governo
é marcado por muita transparência,
gestão, profissionalismo e, acima de
tudo, preocupação com o bem estar dos
cariocas. Queremos um Rio novo, um
Rio que caminhe em direção a um futuro
promissor.

“

Nosso time terá que entender que tudo
o que fizemos no primeiro mandato não pode
servir como motivo de acomodação.
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Novos secretários
municipais apresentam
seus planos para o Rio

secretarias
anos que têm para as
pl
os
e
br
so
RJ
M
TC
ta
o maior
Indagados pela Revis
es e o que consideram
ar
ul
tit
s
vo
no
os
o
sã
iços Públicos,
municipais das quais
de Conservação e Serv
s
io
ár
et
cr
se
os
s,
sta
us projetos
desafio de suas pa
banismo falam sobre se
Ur
e
s
te
or
sp
an
Tr
l,
cia
Desenvolvimento So
para a nova gestão.
54

Fevereiro 2013 - n. 53

Revista TCMRJ

Cidade mais integrada no que diz respeito aos
serviços de conservação
Marcus Belchior
Secretário Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SECONSERVA

A

ssumimos uma pasta muito
querida pela população
do Rio de Janeiro, porém
muito cobrada. O morador
quando encontra o asfalto perfeito
e as calçadas niveladas considera
que aquilo tudo é normal, obrigação
da prefeitura. Mas quando encontra
buracos, imediatamente questiona.
E o morador está coberto de razão.
Somos uma secretaria que trabalha
muito com esses serviços pequenos,
que são muito notados. Costumamos
dizer que somos os síndicos do Rio.
Por isso, estamos querendo construir
uma cidade mais integrada no que diz
respeito aos serviços de conservação.
Para garantir acesso a todos os serviços,
estamos projetando os Centros
de Conservação das Comunidades
(CECOCs), que estariam presentes nas
comunidades pacificadas. Também
estamos criando parâmetros para
a realização dos nossos serviços.
Hoje, por exemplo, não sabemos em
quanto tempo precisamos voltar
a determinado ponto para refazer
a pintura das faixas de pedestre.

Esse cronograma de serviços será
fundamental para que a gente possa
ter uma cidade com menos problemas
de conservação.
São muitos os desafios. Antes de listálos, preciso deixar claro que a Comlurb e
a Rioluz estão dentro da nossa estrutura.

Ambas são fundamentais para o bom
funcionamento do Rio. Acho que
aumentar a coleta seletiva, manter a
taxa de apagamento abaixo dos 2%,
conservar o asfalto e deixar sempre
limpas nossas redes de drenagem são
os principais desafios.

Transporte público de massa com qualidade
Carlos Osório
Secretário Municipal de Transportes - SMTR

A

meta que recebemos do
prefeito Eduardo Paes é levar
o transporte público no Rio
a um novo patamar. Hoje,

menos de 20% das viagens na cidade são
feitas por meio de transportes públicos
de alta capacidade. Nossa meta é chegar
a 2016 com mais de 60 % das viagens
em transportes de alta capacidade. Ou
seja, BRTs, trens e metrô. A mobilidade
urbana é o maior desafio que as megacidades enfrentam no século 21. Este

tema é particularmente complexo
no Rio de Janeiro, devido as nossas
características geográficas e à falta de
investimentos em infraestrutura de
transportes nas últimas décadas.
Pa ra ve n c e r m o s o d e s a f i o
da mobilidade precisaremos
obrigatoriamente oferecer ao carioca
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transporte público de massa com
qualidade, para assim, podermos dar
início à mudança de comportamento
no que diz respeito aos hábitos de
deslocamento dos nossos cidadãos.
Cada vez mais será necessário
substituir o uso de transporte
individual pelo transporte público.
Outro tema importante é fomentar
o uso da bicicleta como modal de
transporte para pequenas distâncias.
Outro desafio é o uso da inteligência
e tecnologia para melhorar a fluidez
e as operações de trânsito.

A grande aposta do Rio como
alternativa de transporte de alta
capacidade é o sistema de BRT. Vamos
implantar até 2016 quatro grandes
corredores de BRTs, atendendo a todas
as regiões da cidade e interligando este
novo sistema com as redes de metrô e
trem.
Com a implantação do sistema, em
2016 será possível reduzir em cerca de
1/3 a frota de ônibus da cidade, tirando,
aproximadamente três mil coletivos
das nossas vias. Além disso, teremos
significativas reduções no tempo de

deslocamento, oferecendo melhor
serviço e qualidade de vida aos
cidadãos de todas as regiões da cidade.
A Transoeste já é um exemplo disso,
garantindo deslocamento de Santa
Cruz à Barra da Tijuca em menos da
metade do tempo do que das antigas
linhas de ônibus convencionais. O
sistema de BRT está garantindo maior
velocidade no transporte coletivo
com redução de tempo de até 40%
nos grandes corredores, além de
um melhor ordenamento viário nos
trechos onde foi implantado.

Redução das desigualdades sociais
Adilson Pires
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social – SMDS

O

Rio vai avançar na
consolidação das
conquistas obtidas ao
longo dos últimos quatro
anos. Teremos um governo cada
vez mais participativo, no qual o
cidadão vem sempre em primeiro
lugar. O diálogo e o interesse público
prevalecem sobre rusgas políticas.
Como vice-prefeito, tenho em mente
a promoção da cidadania, com o
objetivo de reduzir as desigualdades
sociais. A qualidade de vida do
carioca é a grande prioridade do
prefeito Eduardo Paes. Desde 2009,
o Rio vem superando o longo período
de ostracismo e conseguiu retomar
seu papel de protagonista no cenário
nacional. O município vive hoje um
ciclo virtuoso, com investimentos
de peso em infraestrutura e sintonia
política entre as esferas de poder.
É preciso consolidar esses avanços,
através das parcerias com a sociedade
e os governos estadual e federal.
A Secretaria tem uma série de
desafios nos próximos quatro anos.
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Ela vai cuidar do combate à exclusão
social, a garantia de acesso às políticas
públicas essenciais para a vida como
educação, saúde, cultura, esporte e
lazer e habitação, e o desenvolvimento
de uma política de inclusão através de
atividades socioeducativas. A SMDS
tem ainda incumbência de criar uma
política de prevenção e combate à
dependência química. Esse desafio
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ganha importância ainda maior por
conta da epidemia de crack, que
tem avançado junto à população de
baixa renda. Ajudar na recuperação
dos dependentes é essencial, já
que o crack desestrutura os laços
familiares e põe em risco a vida de
crianças e adultos. A prefeitura vai
priorizar os esforços no combate a
esse mal.

Hora da virada do Rio
Maria Madalena Saint Martin de Astácio
Secretária Municipal de Urbanismo – SMU

U

m dos temas mais relevantes
da gestão do prefeito Eduardo
Paes é a recuperação da
área central do Rio de
Janeiro. Resgatar o Centro histórico e
urbano significa recuperar o coração da
cidade. Quando se transforma o Centro,
revitaliza-se a cidade inteira. Neste
sentido, dois grandes projetos merecem
destaque: o Porto Maravilha e a Cidade
Nova. Trazer grandes empreendimentos
e expandir estas áreas e seu entorno
fortalecerá o papel da cidade no contexto
nacional e internacional.
No que tange à Cidade Nova,
atualmente, técnicos da Secretaria de
Urbanismo estão estudando a área
para fazer a revisão da legislação com
vistas a permitir sua revitalização. É
fundamental conciliar a proteção com o
desenvolvimento, recuperando Área de
Proteção do Ambiente Cultural - APAC- e
a Vila Operária.
Estão sendo feitos ainda novos
Planos de Estruturação Urbana –
PEU’s, que são legislações urbanísticas
desenvolvidas especificamente para
bairros, visando sua reestruturação
urbana. Um grande exemplo é o bairro
de S. Cristóvão cujo PEU possibilitou
uma nova dinâmica local. As áreas para
os novos PEU’s serão, prioritariamente,
aquelas beneficiadas pela implantação
dos novos corredores de BRT.
Outro esforço importante é revisão
de quatro grandes instrumentos
previstos pelo Plano Diretor: a Lei de Uso
e Ocupação do Solo, o Código de Obras
e Edificações, a Lei de Parcelamento
do Solo e o Código de Licenciamento e
Fiscalização que serão encaminhados à
Câmara para sua apreciação e discussão.
São legislações de grande importância
para o município e que vão permitir
que o arcabouço legal no que se refere

Centro do Rio

às questões urbanísticas da cidade esteja
pronto para os desafios dos próximos
anos.
Além disso, estão sendo desenvolvidos
projetos urbanos que, em articulação às
diretrizes de planejamento urbano,
serão relevantes para a dinamização
dos bairros, retomada das centralidades
locais e redução das áreas degradadas.
Cabe ressaltar ainda que estes desafios se
articulam ainda com os grandes eventos
que a cidade sediará e que proporcionarão
um legado tanto urbano como social.
Neste contexto, estamos acompanhando
também os licenciamentos de hotéis que
possibilitarão que o Rio alcance outro
patamar no que se refere ao turismo.
O maior desafio da Secretaria
Municipal de Urbanismo é promover o
desenvolvimento urbano do Rio de forma
equilibrada e harmônica com a paisagem,
o meio ambiente e o patrimônio histórico
e cultural, riquezas de valor inestimável.
O crescimento da cidade tem estreita
relação com o trabalho executado em
diferentes frentes pela Secretaria de
Urbanismo, seja no desenvolvimento
de novas legislações urbanísticas, na
análise criteriosa do licenciamento de
construções e na concepção de projetos
urbanos de impacto para o local de
sua implantação. Estar à frente deste

processo é um grande orgulho.
O Plano Diretor é um bom exemplo
disso. Sancionado pelo prefeito
Eduardo Paes em fevereiro de 2011, é
um documento que trouxe o conceito
de desenvolvimento sustentável
como alavanca para o crescimento
da cidade. Este conceito imprime a
marca, a identidade do município.
Toda legislação urbanística é planejada
pensando na paisagem natural do
Rio. E é a preservação desta paisagem
natural que pode atrair o turismo para
a cidade maravilhosa. Além disso, a
política urbana expressa no Plano
tem ainda como bases a função social
da propriedade, a prevalência do
interesse público sobre o particular
e o atendimento às necessidades
dos cidadãos quanto à moradia, à
qualidade de vida e à justiça social.
Outro aspecto que merece destaque
é a aprimoramento da política de
habitação, contemplando tanto a
regularização urbanística e fundiária
de assentamentos irregulares,
quanto a provisão de novas soluções
habitacionais. Logo, o Plano Diretor
considera os diversos aspectos que
compõem a política urbana municipal,
sendo um novo marco para a cidade.
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Evolução dos principais
indicadores segundo parâmetros
da Lei de Responsabilidade Fiscal
na Prefeitura do Rio de Janeiro
Descrever de forma resumida a evolução dos
resultados das finanças municipais do Rio de Janeiro,
traduzindo algumas informações apresentadas nos
últimos cinco anos, é o objetivo deste artigo do
controlador-geral do município do Rio de Janeiro,
Antonio César Lins Cavalcanti. Para tal, foi traçado
um comparativo em valores nominais dos principais
indicadores, a partir da leitura do Relatório Resumido
de Execução Orçamentária (RREO) e do Relatório de
Gestão Fiscal (RGF).

Antonio César Lins Cavalcanti
Controlador-Geral do município do Rio de Janeiro

A

Lei Complementar n° 101, de 4
de maio de 2000, denominada
Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), representa um
instrumento para auxiliar os governantes
a gerir os recursos públicos.
Parâmetros específicos, relativos à
gestão da receita e da despesa públicas,
ao endividamento, e à gestão do
patrimônio público, permitem comparar
o desempenho de diferentes entes,
bem como acompanhar sua evolução
orçamentária e financeira ao longo do
tempo, fornecendo um paralelo entre
os parâmetros legais estabelecidos e os
resultados efetivamente alcançados e
demonstrados.
A LRF possui como pilares o controle,
a responsabilidade e a transparência, o
que denota a preocupação do legislador
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com o equilíbrio fiscal.
A transparência materializa-se
pela obrigatoriedade de publicação de
diversos relatórios, tais como o Relatório
Resumido de Execução Orçamentária
(RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal
(RGF), com periodicidade bimestral e
quadrimestral, respectivamente, que
se constituem em uma ferramenta
eficiente para avaliação dos resultados
alcançados pela gestão fiscal de cada ente,
particularmente quando comparados
aos parâmetros estabelecidos pela Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Na Prefeitura da cidade do Rio de
Janeiro, a responsabilidade institucional
pela elaboração destes importantes
demonstrativos é da Controladoria-Geral
do Município, dentre as atribuições da
contadoria Geral, que os disponibiliza
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na internet por intermédio de sua página
(www.rio.rj.gov.br/web/cgm) e do portal
de transparência da prefeitura (www.
transparenciacarioca.rio.gov.br).
Infelizmente, a interpretação destes
demonstrativos ainda não é tarefa
simples. Em geral, o mero cidadão, mesmo
com acesso a todos os demonstrativos,
não é capaz de traduzir os diversos
nomes técnicos e o emaranhado de
tabelas que compõem o conjunto dos
demonstrativos.
O objetivo deste artigo é descrever
de forma resumida a evolução dos
resultados das finanças municipais do
Rio de Janeiro, traduzindo algumas
informações apresentadas nos últimos
cinco anos (2008 a 2012). Para isso,
traçamos um comparativo em valores
nominais dos principais indicadores, a

Foto: Ivan Gorito/Arquivo TCMRJ

partir da leitura do RREO e do RGF.
O balanço orçamentário integrante
do RREO demonstra que a receita
total arrecadada cresceu, em valores
históricos, cerca de 79,72% nos últimos
cinco anos, tendo saltado de R$10,956
bilhões em 2008 para R$19,689
bilhões em 2012. O crescimento da
arrecadação ocorreu tanto entre as
receitas correntes, como de capital
(que aumentaram 74,16% e 281,55%,
respectivamente), porém permaneceu
inalterado o ranking das principais
fontes de arrecadação, encabeçado
pelas receitas tributárias, seguidas pelas
transferências correntes.
Já as despesas realizadas aumentaram
86,98% no mesmo período, saindo de
R$11,151 bilhões em 2008 para alcançar
R$20,850 bilhões em 2012.
Cabe destacar que a evolução das
despesas e receitas é muito superior à
inflação acumulada no período, medida
pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – IBGE por intermédio
do IPCA-E, que atingiu o patamar de
24,21%.
O gráfico 1 a seguir demonstra o
comportamento das receitas e despesas
totais no último quinquênio.

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Gráfico 1: Evolução da Receita e Despesa entre 2008 e 2012
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Nota-se que nos anos de 2009 e 2010, a receita arrecadada superou a despesa realizada, o que possibilitou que nos exercícios
seguintes ocorresse o efeito inverso.
Importante frisar que todos os exercícios apresentaram aumento em relação ao ano anterior e, ainda, acima da inflação, com
exceção das receitas de capital, conforme demonstrado na tabela 1, apresentada a seguir.
Tabela 1: Incremento Anual da Arrecadação e IPCA-E

Arrecadação Total
Receita Corrente

Receita de Capital
IPCA-E

Como pode ser observado, merecem
destaque, em termos de variação da
arrecadação sobre o ano anterior,
os exercícios de 2010 e 2011. Como
consequência do crescimento da receita,
a aplicação de recursos, principalmente
quanto aos investimentos, tiveram um
incremento de 293,91%, em relação a
2008, superando o montante de R$ 3,321
bilhões em 2012.
No que se refere ao resultado
primário, que corresponde à diferença
entre as receitas e despesas não
financeiras, ou seja, desconsidera,
rendimentos de aplicações financeiras,
operações de crédito, amortizações de
empréstimos ativos e passivos, alienação
de bens, juros e encargos da dívida, e a
concessão de empréstimos, e também
possui anexo próprio no Relatório
Resumido de Execução Orçamentária, o
exercício de 2009 apresentou o melhor
índice ao alcançar o superávit de R$1,357
bilhão, seguido de novo resultado
positivo em 2010 (R$ 896 milhões), o
que suportou os resultados negativos
nos anos seguintes.
Ainda na leitura do balanço
orçamentário, é possível identificar
que as despesas com pessoal e
encargos sociais cresceram 56,94%.
Apesar desse aumento, o indicador
caiu, principalmente em virtude do
crescimento da receita corrente líquida,
que pulou de R$ 9,666 bilhões em 2008
para R$ 16,042 em 2012.
Pelos parâmetros para
estabelecimento do limite com despesas
de pessoal determinados pela LRF – que
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2009

2010

2011

2012

7,59%

382,44%

-8,48%

-19,68%

6,49%
6,46%
4,18%

30,65%
20,86%
5,79%

16,91%
19,73%
6,55%

não consideram apenas a classificação
orçamentária neste grupo de despesas-,
a despesa com pessoal (apenas do
Poder Executivo) representou, em 2012,
40,69% da receita corrente líquida,
enquanto esta relação em 2008 era de
48,69%.
Vo l t a n d o à re c e i t a c o r re n te
líquida, esta também é utilizada como
parâmetro para a dívida consolidada
líquida (equivalente à dívida consolidada,
deduzidas as disponibilidades de caixa, as
aplicações financeiras, e os demais ativos
financeiros). Neste caso, a relação entre
a dívida consolidada líquida e a receita
corrente líquida saiu de 48,04% em 2008
para 54,27% em 2012. Ainda assim, bem
distante do limite de 120% imposto pela
Resolução do Senado Federal.
A dívida consolidada cresceu de
R$8,685 bilhões em 2008 para R$11,386
bilhões no encerramento de 2012. Porém,
ao deduzirmos as disponibilidades de
caixa e os demais haveres financeiros,
a dívida consolidada líquida alcança os
patamares de R$ 4,644 bilhões em 2008
e R$ 8,687 bilhões em 2012, ou seja,
crescimento de cerca de 87,06%.
Como reflexo do fluxo orçamentário
e extraorçamentário, conjugado com
os saldos financeiros anteriores,
temos a disponibilidade líquida de
caixa, resultante do confronto entre
as disponibilidades e as obrigações
financeiras. Neste quesito, a
disponibilidade de caixa bruta de 2008
alcançou o valor de R$ 3,949 bilhões,
dos quais R$ 2,002 pertenciam ao
regime de previdência, equivalente
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10,49%
13,05%
5,77%

a 50,69% da disponibilidade total.
Estas disponibilidades faziam frente
a obrigações financeiras no montante
de R$ 1,596 bilhão, resultando em uma
disponibilidade de caixa líquida de
R$2,353 bilhões.
Entretanto, quando considerados
apenas os valores que não estão
re l a c i o n a d o s c o m o re g i m e d e
previdência, a disponibilidade de caixa
líquida encontrada no encerramento de
2008 cai para R$ 601 milhões.
Este quadro evolui até o final de
2012, quando a disponibilidade de
caixa bruta atingiu R$ 5,434 bilhões,
dos quais R$ 1,310 bilhão pertencentes
ao regime de previdência. Enquanto as
obrigações financeiras alcançaram um
total de R$ 2,673 bilhões, resultando
numa disponibilidade de caixa líquida
de R$ 2,761 bilhões, sendo R$ 1,652
bilhão proveniente do caixa do Tesouro
Municipal, equivalente a 59,81% do total
da disponibilidade líquida, e R$ 1,109
oriundos do fundo de previdência.
Estes são apenas alguns dos principais
indicadores e resultados que podem ser
obtidos nos Relatórios Resumidos de
Execução Orçamentária e Relatórios de
Gestão Fiscal da Prefeitura da Cidade
do Rio de Janeiro, acompanhando a
evolução dos demonstrativos, e que nos
permite identificar a situação financeira
da Prefeitura como tendo obtido
crescimento representativo ao longo
dos últimos cinco anos. Este crescimento
possibilita maiores investimentos e
melhoria no nível de serviços para a
população carioca.

A RT I G O

Novos gestores municipais:
a crise, o dever e o devir
Para o vice-presidente da Atricon, Valdecir
Fernandes Pascoal, os tribunais de contas não
podem ignorar a conjuntura de crise fiscal
dos municípios, devendo adotar uma posição
de parceria e diálogo com os novos gestores,
especialmente aqueles que demonstrarem
uma atitude responsável diante deste grave
momento.

Valdecir Fernandes Pascoal
Conselheiro vice-presidente do TCE/PE e da Atricon

A

rigor, nada de novo sob o sol.
Ciclos econômicos de baixo
crescimento da renda, da
produção e do emprego, como
o que ocorre atualmente no Brasil, são
inerentes ao sistema capitalista. Na
verdade, já vivenciamos, em passado
não tão distante, conjunturas muito
mais traumáticas e agudas, mas o fato é
que os efeitos da atual crise impactam
negativamente o setor privado e, em
especial, a sustentabilidade fiscal dos
estados e municípios brasileiros.
Sem esquecer dos nossos próprios
entraves e gargalos históricos- a exemplo
dos que encontramos na educação,
na infraestrutura, na burocracia, na
carga tributária, nos desvios éticos, no
anacronismo do ordenamento político-eleitoral –, a atual crise financeira é
resultado, em grande medida, da crise
global que assola especialmente os
EUA, a Europa e a China, nossos mais
importantes parceiros comerciais.
O efeito globalizado da crise fica mais

evidente se fizermos uma analogia com
o chamado “efeito borboleta” – conceito
desenvolvido pelo filósofo e matemático
americano Edward Lorenz para explicar
a “teoria do caos”. Se um industrial
chinês cancela uma importação de soja
ou de minério de ferro de um fornecedor
brasileiro, isso pode gerar, por exemplo,
uma queda de renda e emprego no
Brasil, uma queda da arrecadação
de nossos tributos, uma queda dos
repasses constitucionais tributários
(FPE e FPM) do governo federal aos
estados e municípios, a necessidade de
os municípios ajustarem suas contas,
afastando servidores e cancelando novos
investimentos.
Mas os efeitos negativos não param
por aí. Seguindo a cartilha de índole
“keynesiana”, a política anticíclica adotada
pelo governo federal, com o objetivo de
reaquecer a economia – via desoneração
do IPI e da Cide-combustíveis, por
exemplo –, reforça, em curto prazo,
a queda no montante das referidas

transferências, fomentando ainda mais o
desequilíbrio fiscal dos municípios. Dois
dados econômico-financeiros atestam
a crise e seus efeitos: o PIB só crescerá
em torno de 1% em 2012 e a perda de
receitas dos municípios neste ano atingiu
o vultoso valor de 25 bilhões de reais,
segundo dados da Confederação Nacional
dos Municípios.
Diante deste cenário complexo, é
inconteste que os governantes municipais
(e também os estaduais, igualmente
atingidos pela crise) tragam à tona o
debate sobre um novo federalismo fiscal,
ou seja, sobre uma forma mais justa e
equânime de repartição do bolo tributário
nacional. Acrescente-se que um novo
federalismo fiscal não se faz necessário
apenas em razão da atual crise. O pecado
original remonta à própria criação
da federação brasileira, cujos entes
surgiram a partir de um Estado unitário
e tradicionalmente centralizador. O
centralismo fiscal sempre foi uma marca
da nossa federação. As competências
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tributárias dos governos estaduais e
municipais nunca foram suficientes
para assegurar-lhes a verdadeira
autonomia financeira, característica
agravada, a partir dos anos noventa,
pela criação de contribuições sociais
e econômicas – tributos arrecadados
pelo governo federal não transferidos
automaticamente para os demais
entes –, o que acabou gerando uma
crescente dependência, especialmente
dos pequenos e médios municípios,
das receitas de convênios repassadas
discricionária e politicamente pelo
governo federal.
Vai daí que a luta política e institucional
por um novo pacto federativo, por todos
os motivos, históricos e contemporâneos,
revela-se legítima, necessária e urgente.
Nada obstante, o tempo das discussões
e dos consensos políticos dificilmente
coincide com o tempo social, econômico
e fiscal. Basta lembrar a dificuldade
de aprovação até mesmo de pequenas
reformas tributárias, da regulamentação
dos critérios de rateio do FPE, como
determinado pelo STF, e de todos os
debates e controvérsias políticas e
jurídicas sobre a divisão dos royalties
do pré-sal.
Sabendo-se que um novo pacto
federal não será concretizado em curto ou
médio prazos caberá aos novos gestores
municipais enfrentarem os enormes
desafios com medidas corajosas e
inovadoras. Urge, em primeiro lugar, fazer
o dever de casa, que pode ser traduzido
numa palavra atitude: responsabilidade.
Num contexto de crise, algumas medidas
imediatas devem ser tomadas, como por
exemplo: (a) passar um “pente fino” nos
contratos em andamento, rescindindo
os que estiverem em desacordo com a
lei e repactuando os preços de outros
que se revelem acima do mercado e
(b) racionalizar o gasto, escolhendo as
reais prioridades dos cidadãos à luz
dos preceitos da LRF (não se revela uma
atitude responsável, neste momento, por
exemplo, manter o nível de gastos com
festividades e shows ou iniciar novas
obras sem a conclusão de outras em
andamento).
Passado esse período inicial,
outras ações estruturadoras devem
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“

A luta política e
institucional por
um novo pacto
federativo, por
todos os motivos,
históricos e
contemporâneos,
revela-se legítima,
necessária e
urgente.

”

ser tomadas, como, por exemplo: (a)
instituir e cobrar efetivamente os
impostos locais (ISS, IPTU...), o que
não costuma acontecer nos pequenos
e médios municípios; (b) implementar
um planejamento estratégico de
médio e longo prazos, com definição
de políticas públicas prioritárias,
indicadores, metas, responsabilidades
e monitoramento sistemático; (c)
estruturar e profissionalizar o sistema
de controle interno municipal e instituir
uma procuradoria jurídica pública; (d)
incentivar a economia local por meio do
cumprimento da lei das micro e pequenas
empresas e, por fim, (e) estabelecer uma
relação transparente com os cidadãos,
a partir do fiel cumprimento da lei de
acesso à informação e dos regramentos
da nova contabilidade pública nacional.
Os tribunais de contas, além do
seu precípuo papel constitucional de
guardião da república e da democracia,
especialmente quando examina, previne
e julga periodicamente a regularidade
da aplicação dos recursos públicos, não
podem ignorar essa conjuntura de crise
fiscal dos municípios. Como já é da sua
tradição, os tribunais devem adotar
uma posição de parceria e diálogo
com os novos gestores, especialmente
aqueles que demonstrarem uma atitude
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responsável diante deste grave momento.
Os seus membros, o corpo técnico
e, particularmente, as suas escolas
de contas devem não só se colocar à
disposição para ajudar os novos gestores,
mas serem proativos com a realização
de seminários e a disponibilização de
cursos específicos focados nos temas
mais importantes para o atual momento
das administrações municipais.
Dizer que crise é, ao mesmo tempo,
oportunidade já virou lugar-comum.
Mas é pura verdade. Os problemas e
os desafios são grandes, mas, a cada
novo período de gestão, como o que se
iniciou no último janeiro, as esperanças
de superação desses obstáculos são
renovadas. A máquina da democracia,
que, a cada quatro anos, produz esses
novos ciclos de esperanças, é a mola-mestra indutora deste eterno estado de
devir, desta perene e natural perspectiva
de mudanças, ainda que, em muitos
casos, os gestores tenham sido reeleitos.
Heráclito, filósofo pré-socrático, na
defesa do eterno estado de devir, já dizia
que “Um homem não entra no mesmo
rio duas vezes. Da segunda vez, nem
ele nem o rio serão os mesmos”. Não
interrompamos, pois, o curso normal
do rio do nosso destino: novos gestores,
novas gestões, novas esperanças.

Uma licitação sustentável
Como é imposto ao Poder Público e à coletividade, nos
termos do art. 225 da CF/88, o dever de defender e
preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado
para as presentes e futuras gerações, por ser um bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, o processo de licitação também deve respeitar os
princípios relativos à boa qualidade de vida, sustenta
o conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes, em seu
artigo.
Antonio Carlos Flores de Moraes
Conselheiro do TCMRJ
Professor do Departamento de Direito da PUC-RIO
Doutor em Direito pela Universidade de Salamanca - Espanha

A

desconfiança nas instituições
brasileiras, somada à falta de
crença na probidade moral das
pessoas teve como consequência
a aprovação de uma lei de licitações, em
1993, sem qualquer comprometimento
com a qualidade dos serviços públicos,
caracterizando-se por uma visão
economicista, descompromissada com
o resultado da aplicação dos recursos
governamentais, que deveria estar
sempre direcionado para a melhoria de
vida do povo brasileiro.
O texto da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, reflete o período histórico em
que estávamos vivendo, traumatizados
ainda pelo processo de impeachment de
um presidente da República, que não
solucionou o problema de corrupção
entre nós. Nesta mesma ocasião, estourou
o chamado esquema dos “Anões do
Orçamento”1, abalando mais ainda a
confiança no homem público brasileiro.
Este citado dispositivo legal faz uma

separação completa entre o sujeito de
direito e suas obrigações, preocupandose apenas com o custo da obra ou
do serviço, esquecendo-se do velho
ditado popular: “O barato sai caro”.
Inexiste qualquer obrigação legal do
vencedor da licitação em praticar atos
em prol da sociedade brasileira, fazendo
com que os recursos recebidos sirvam
para resguardar o meio ambiente,
como também garantir o emprego das
pessoas, permitindo, assim, um real
desenvolvimento socioeconômico com
melhor distribuição de renda e qualidade
de vida de nossa população.
A primeira mudança desta concepção
da Administração Pública veio com a
Lei n° 12.349, de 15 de dezembro de
2010, quando deu nova redação ao
art. 3° da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, prevendo que a licitação
“destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia,
a seleção da proposta mais vantajosa

para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável
e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos
da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes
são correlatos”.
Assim, a licitação visa garantir
também o desenvolvimento nacional
sustentável, prevendo ainda a nova lei de
dezembro de 2010 que “nos processos de
licitação previstos no caput, poderá ser
estabelecido margem de preferência para
produtos manufaturados e para serviços
nacionais que atendam a normas técnicas
brasileiras” (§ 5°, do art. 3° da Lei nº
8.666, de 1993).
Esta margem de preferência será
estabelecida com base em estudos
revistos periodicamente, em prazo
superior a 5 (cinco) anos, que levem

1. Os “Anões do Orçamento” foram descobertos em outubro de 1993, a partir das denúncias do economista José Carlos Alves dos Santos, integrante da
quadrilha e chefe da assessoria técnica da Comissão do Orçamento do Congresso. As revelações levaram à realização de uma CPI no Congresso Nacional
que durante três meses esmiuçou o esquema de propinas montado por deputados que atuavam na comissão. Foram 18 acusados. Seis foram cassados,
oito absolvidos e quatro preferiram renunciar para fugir da punição e da inelegibilidade. O rastreamento das contas bancárias acabou derrubando o
presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro (PMDB), o líder do PMDB, deputado Genebaldo Corrêa (BA) e o deputado baiano João Alves de Almeida (falecido
em 2004), suposto chefe do esquema. Alves lavava o dinheiro comprando cartões de loteria premiados. Havia dois esquemas fraudulentos. No primeiro,
parlamentares faziam emendas remetendo dinheiro para entidades filantrópicas ligadas a parentes e laranjas. Mas o principal eram os acertos com
grandes empreiteiras para a inclusão de verbas orçamentárias para grandes obras, em troca de polpudas comissões.
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em consideração, entre outras coisas,
a geração de emprego e renda e o
desenvolvimento e inovação tecnológica
realizados no País (§ 6°, do art. 3° da Lei
nº 8.666, de 1993).
Uma consequência que salta aos
olhos decorrente das novidades trazidas
pela Lei n° 12.349, de 2010, foi permitir
que o tribunal de contas deixe de ser
uma instituição meramente policialesca,
preocupado apenas no eventual sobre
preço da obra ou do serviço pactuado, o
que o fazia concentrar toda a sua ação em
pesquisar esses valores, deixando assim
de focar sua atenção nos resultados
objetivados pelo contrato administrativo.
Essa atividade de controle de preços
deveria ser exercida exclusivamente pelo
controle interno, cabendo ao controle
externo verificar se os recursos públicos
estão sendo gastos com o objetivo de
construir uma sociedade sustentável.
Esta é uma preocupação que deve ser
adotada de forma imediata, inclusive em

UMA NOVA VISÃO DE DESENVOLVIMENTO

possível satisfazer às necessidades
básicas, elevar o nível da vida de
todos, obter ecossistemas melhor
protegidos e gerenciados e construir
um futuro mais próspero e seguro. São
metas que nação alguma pode atingir
sozinha; juntos, porém, podemos - em
uma associação mundial em prol do
desenvolvimento sustentável.
Assim, “também o combate à
pobreza e às desigualdades têm grande
importância para o alcance de uma
sociedade sustentável. É essencial que
se atinja um patamar mínimo global
de difusão de informações capazes de
inserir todos os países e populações
num contexto de esforços em prol do
meio ambiente. Para isso, devem ser
criadas formas de financiamento capazes
de erradicar a miséria, garantindo
que os países em desenvolvimento,
em muitos casos detentores de largas
fontes naturais, possam prosseguir com
respeito ao meio ambiente”.2

ntender os dias atuais da
história da humanidade
significa redefinir conceitos,
palavras e mesmo o método
de análise dos índices econômicos,
antes voltados apenas para medir a
produção de um país, sem levar em conta
a qualidade de vida e a própria felicidade
das pessoas. Analisar o século XXI com os
mesmos critérios adotados na segunda
metade do século passado faz com que
o comentarista se baseie em dados
falaciosos que somente serviram, no
passado, como propaganda política.
Crescer a um índice de 9% (nove por
cento) ao ano, que nos anos 50 do século
XX seria a glória de um governante, não
traduz nada nos dias de hoje, porque em
si mesmo não significa qualidade de vida.
Tal expressão seria chamada no final
do século XIX por Eduardo Prado como
ilusão gráfica, porque parece dizer muita
coisa, mas em si mesma nada significa.
Assim, para concluir se tal crescimento

melhora de fato a qualidade de vida,
torna-se necessário perguntar: 1) Qual
é o grau de liberdade das pessoas nesse
tipo de sociedade? 2) Como o meio
ambiente tem sido respeitado nesse
processo de crescimento econômico? 3)
Qual é o nível da qualidade de vida das
pessoas que compõem essa sociedade?
Estas três perguntas explicam as
razões da Organização das Nações
Unidas – ONU basear as suas análises
não só levando em consideração os
índices do Produto Interno Bruto – PIB,
mas também os números do Índice de
Desenvolvimento Humano – IDH. Nesta
segunda fase, a ONU examina também o
grau de educação e expectativa de vida
de uma população para medir o real
desenvolvimento de uma determinada
sociedade.
Não precisamos ir longe para
comprovar a exatidão da decisão da
ONU, bastando nos deter na realidade
nacional brasileira. Torna-se, então

necessário responder às seguintes
perguntas: 1) Quantos momentos de
grande crescimento econômico tiveram
em nossa história? 2) Esses momentos
significaram uma melhora na qualidade
de vida para a nossa população? 3) Por
que esses momentos não se sustentaram?
4) Por que, ao contrário, esses momentos
de crescimento econômico geraram
crises maiores em nosso país, criando
uma instabilidade social e política?
Pa ra i n i c i a r u m a a n á l i s e , é
aconselhável recordarmos os nossos
três grandes autores clássicos que
propiciaram uma nova forma de
examinar a nossa formação social
brasileira. Refiro-me a Gilberto Freyre3,
Sérgio Buarque de Holanda 4 e Raymundo
Faoro 5 , que ao romperem com o
historismo oficial passaram a utilizar
as técnicas sociológicas, que levavam
em consideração o comportamento
das pessoas em determinado contexto
social.

E

respeito ao próprio texto aprovado pela
Conferência das Nações Unidas para o
Meio Ambiente e o Desenvolvimento
(CNUMAD), realizada entre 3 e 14 de
junho de 1992 no Rio de Janeiro. O
objetivo principal dessa reunião de cúpula
mundial era buscar meios de conciliar o
desenvolvimento socioeconômico com a
conservação e proteção dos ecossistemas
da Terra, e logo em seu preâmbulo inicia
afirmando:
A humanidade se encontra em um
momento de definição histórica.
Defrontamo-nos com a perpetuação
das disparidades existentes entre
as nações e no interior delas, o
agravamento da pobreza, da fome,
das doenças e do analfabetismo, e
com a deterioração contínua dos
ecossistemas de que depende nosso
bem-estar. Não obstante, caso se
integrem as preocupações relativas
a meio ambiente e desenvolvimento
e a elas se dedique mais atenção, será

2. MOREIRA DA COSTA, Marcelo Ladeira, O Protocolo de Quioto – Perspectivas e implicações jurídicas IN Direito e Meio Ambiente – reflexões atuais,
organizadores Gracielle Carrijo Vilela e Marina Rievers. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, pág. 303.
3. FREYRE, Gilberto, Sobrados e Mocambos. Rio: Record, 1990.
4. HOLANDA, Sérgio Buarque de, Raízes do Brasil. Rio: Cia da Letras, 2002.
5. FAORO, Raymundo, Os Donos do Poder. Rio: Ed. Globo, 7ªedição, 1987.
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Assim, após escrever o seu livro Casa
Grande e Senzala, quando examina a
formação rural brasileira, Gilberto Freyre
passa a estudar a formação de nossas
cidades, utilizando a metáfora da casa
e da rua para concluir que o sobrado, a
casa do senhor rural na cidade, é uma
espécie de prolongamento material da
personalidade do senhor. Sua relação com
a rua, essa espécie arquetípica e primitiva
de espaço público, é de desprezo, a rua
é o lixo da casa, representa o perigo, o
escuro, era simplesmente a não casa,
uma ausência.
Comentando a obra de Freyre, Jessé
Souza6 afirma que:
O “sadomasoquismo” socialmente
condicionado pela inexistência de
instituições intermediárias e pela
ausência de códigos morais consensuais,
típico do complexo rural Casa-Grande
e Senzala, muda inicialmente, apenas
de “habitação”. Seu conteúdo, no
entanto, aquilo que o determina como
conceito para Gilberto Freyre, ou seja,
o seu visceral não reconhecimento
da alteridade permanece.
A passagem do sistema “Casa-grande
e senzala” para o sistema “Sobrado e
mocambo” fragmenta, estilhaça em mil
pedaços uma unidade antes orgânica.
Esses fragmentos espalham-se agora
por toda a parte, completando-se mal
e acentuando conflitos e oposições.
Da casa-grande e senzala, depois
sobrados e mocambos, e, talvez, hoje
em dia, bairros burgueses e favelas, as
acomodações e complementaridades
ficam cada vez mais raras.
Sérgio Buarque de Holanda, cujo
livro Raízes do Brasil está a completar
setenta anos da primeira edição, retrata
a falta de limites na formação das cidades
brasileiras, qualificando o português
como semeador, diferentemente do
espanhol que chamava de ladrilheiro.
Este tentou trazer para as Américas a
forma de vida europeia, desrespeitando,
muitas vezes, as culturas locais. O
português, por seu turno, preferia se
adaptar à natureza, semeando-a sem
procurar fazer grandes alterações.

Surgindo o homem cordial brasileiro,
aquele que vive em grupos e age
apenas com o coração sem grandes
racionalidades, passa-se a analisar se
“vale a pena” elaborar algumas regras de
conduta, criando os limites necessários
para o convívio social. E, o pior surge,
porque sem limites as regras são ditadas
pelos mais fortes sociais, passando
a vigorar o tradicional princípio: Aos
amigos tudo, aos inimigos no mínimo os
rigores da lei.
Raymundo Faoro, em Donos do Poder,
aplica com perfeição a metodologia
weberiana e explica como os estamentos
sociais são distanciados entre nós,
formando-se grupos que impedem a
democratização da sociedade e maior
participação de diversos setores no
poder nacional. Caracteriza-se neste
momento a exclusão social e a formação
de uma elite que volta seus olhos apenas
para Europa, ficando de costas para
a realidade nacional. Há, portanto,
uma completa insensibilidade com os
problemas de nossa sociedade.
Esses três clássicos possibilitam a
explicação do porquê o Brasil passou
no século XX por diversos momentos de
crescimento econômico e nenhum deles
se sustentou, ou pelo menos possibilitou
uma maior inclusão social de todos os
segmentos. Ao contrário, os problemas
se acumularam e a grande exclusão social
criou um clima propício ao crescimento
da criminalidade.
Assim, nos primeiros cinquenta anos
do século passado, o Brasil manteve
a sua estrutura agrária, baseada no
latifúndio, cuja produção destinava-se
à exportação. O primeiro grande abalo
da economia nacional ocorre no final
dos anos vinte, quando ocorre o grande
crack da Bolsa de Valores americana e o
comércio internacional sofre uma grande
redução, prejudicando basicamente os
exportadores de matéria-prima, como
era o caso brasileiro.
O modelo econômico da República
Velha não se sustenta e eclode a Revolução
de 1930. A esperança de melhora ganha
corpo na sociedade brasileira e os

primeiros passos da industrialização
brasileira começam a ser dados. A
radicalização ideológica na Europa,
somada ao desagrado que as medidas
governamentais criaram à elite cafeeira
paulista, levou à queda do governo de
Getúlio Vargas em 1945 e à tentativa
de retornar com Dutra ao modelo agroexportador, ou seja, a economia como um
todo baseada no café.
O retorno de Getúlio, em 1951, significa
o início do processo de substituição das
exportações, seguindo o modelo elaborado
pela CEPAL – Comissão Econômica para a
América Latina, organismo integrante da
ONU. Dos anos 50 até o final da década de
70 do século XX, o Brasil atravessa uma
época de graves crises políticas, mas de
grande crescimento econômico, chegando
a alcançar o grau de oitava economia do
mundo industrializado.7
Esse processo ocorrido sem um
planejamento estratégico, que poderia
possibilitar a sua sustentabilidade,
criou um êxodo rural imensurável e,
em consequência, um crescimento das
cidades sem qualquer controle. Surgem
as favelas e a desigualdade social fica
visível a olho nu, exatamente porque
está localizada numa única concentração
urbana. Antes as propriedades rurais
esparsas em todo o território nacional
escondiam a pobreza da visão da maioria
das pessoas.
O crescimento econômico de então,
além de excluir uma grande quantidade de
pessoas dos ganhos obtidos, concentrou
a renda em mãos de poucos segmentos
sociais. A diferença entre o sobrado e
mocambos como apresentado por Gilberto
Freyre fica flagrante, tornando mais
marcante ainda a contradição existente
entre a casa e a rua. A democracia social
somente era conhecida no carnaval e
no futebol, quando as regras da rua
imperavam.
Politicamente organizado em forma
de uma ditadura militar, de março
de 1964 a março de 1985, o modelo
econômico novamente não se sustenta,
principalmente porque o mercado
financeiro internacional se fecha por dois

6. SOUZA, Jessé, A construção social da subcidadania. Belo Horizonte: UFMG. Rio de Janeiro: IUPERJ, 2003.
7. Segundo a Economist Intelligence Unit (EIU), empresa de consultoria e pesquisa ligada à revista The Economist, o Brasil já se tornou, no ano de 2011, a
sexta maior economia do mundo, ou seja, o sexto maior produto interno bruto medido em dólares à taxa de câmbio corrente.
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motivos básicos: a inflação americana
(aumento da taxa de juros) e por causa do
aumento do preço do petróleo (crise no
Oriente Médio). Estes dois eventos elevam
os juros internacionais a patamares
jamais conhecidos e as economias, como
a brasileira, baseadas em empréstimos
externos, falem literalmente.
Falidas economicamente, as ditaduras
não se sustentam e os ventos democráticos
começam a soprar na América Latina, que
seguiu o exemplo europeu com a queda do
autoritarismo na Grécia, em Portugal e na
Espanha. Mais uma vez, constata-se que
o modelo econômico adotado em nosso
país não se sustentou. São restabelecidas
as liberdades democráticas no Brasil com
a promulgação da Constituição em 5 de
outubro de 1988, chamada por Ulysses
Guimarães como a Constituição Cidadã.
Mas, ela por si só não foi capaz de
trazer um novo modelo econômico
sustentável. Óbvio que não teve sucesso
imediato! Ao chegar-se à última década
do século passado, as graves crises
ocorridas na economia mundial geraram
um enfraquecimento do chamado Estado
do Bem-estar Social, pois os governos não
possuíam mais recursos próprios para
sozinhos melhorar a qualidade de vida
dos cidadãos.
Esse novo modelo é abraçado em
nosso país por um grande número de
economistas como a grande solução
de todos os problemas nacionais.
Palavras novas surgiram no jargão
da Administração Pública, tais como:
globalização, privatização, eficiência,
agências reguladoras etc. Procurava-se
trazer para a Administração Pública
expressões vitoriosas na área privada.
Três grandes dramas surgiram entre
nós de forma imediata: 1) O primeiro foi
o fato do Estado brasileiro jamais ter sido
um modelo de Bem-estar Social como
conhecido na Europa. Lá a Previdência
Social ganhou contornos jamais
conhecidos entre nós, possibilitando que
a crise de desemprego naquele Continente
não fosse tão desesperadora como entre

nós; 2) A educação universal e a medicina
socializada europeia permitiram que a
renda das pessoas fosse destinada mais
para o consumo, impedindo a recessão
econômica; 3) Os modelos de eficiência e
de agências reguladoras se basearam mais
no modelo anglosaxão, onde a estrutura
democrática não só política como social,
ganhou contornos tais que o controle do
governo por parte da sociedade é muito
grande. Assim, a eficiência não é resultado
da privatização, mas sim do controle
social das empresas antes administradas
pelo Estado.
Depois de tantas experiências
fracassadas, a sociedade brasileira não
pode se dar ao luxo de ter um novo
modelo econômico que não se sustenta,
principalmente por procurar importar
soluções que exigem, antes de tudo, a
construção de um alicerce democrático
sólido capaz de suportar todos os abalos
criados por eventuais crises no futuro.
É necessário, portanto, solidificar-se
entre nós uma verdadeira democracia
substantiva baseada na realidade
nacional.
Assim, o primeiro passo a ser adotado
é colocar em prática o texto constitucional
brasileiro, dando vida aos princípios ali
estabelecidos. Cabe lembrar, como o fez
Jorge Miranda 8, homenageado professor
catedrático das Faculdades de Direito da
Universidade de Lisboa e da Universidade
Católica Portuguesa, que “os princípios
não se colocam além ou acima do Direito
(ou do próprio Direito positivo); também
eles – numa visão ampla superadora de
concepções positivistas, literalistas e
absolutizantes das fontes legais – fazem
parte do complexo ordenamental. Não se
contrapõem às normas, contrapõem-se
tão somente aos preceitos; as normas
jurídicas é que se dividem em ‘normasprincípios’ e ‘normas-disposições’ [...]
Eles (os princípios) exercem uma ação
imediata enquanto diretamente aplicáveis
ou diretamente capazes de conformarem
as relações político-constitucionais. E
exercem também uma ação mediata tanto

num plano integrativo e construtivo como
num plano essencialmente prospectivo.
Por certo, os princípios, muito mais
que os preceitos, admitem ou postulam
concretizações, densificações, realizações
variáveis. Nem por isso o operador
jurídico pode deixar de os ter em conta,
de os tomar como pontos firmes de
referência, de os interpretar segundo
os critérios próprios da hermenêutica e
de, em consequência, lhes dar o devido
cumprimento”.
No caso da Constituição de 1988,
além dos princípios próprios para a
Administração Pública, estabelecidos no
seu art. 37 9,o art. 225 cria um novo capaz
de tutelar os valores ambientais, que, sem
dúvida, devem servir de alicerce para o
desenvolvimento sustentado brasileiro.
Assim, o art. 225 estabelece in verbis:
Art. 225 – Todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e
à coletividade o dever de defendê-lo
e preserva-lo para as presentes e
futuras gerações.
Na simples leitura deste artigo pode-se
compreender porque deve ser considerado
como alicerce do futuro: é criado um Direito
Público Subjetivo de se ter direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado.
Ora, se há Direito subjetivo de alguém,
ocorre como reflexo a obrigação objetiva
do Poder Público: defender e preservar o
meio ambiente para as presentes e futuras
gerações.
Passa a surgir a constitucionalização
da proteção ao meio ambiente, passando
a sociedade a exigir que o “Estado
construísse mecanismos que garantissem
melhores condições de vida a todos os
indivíduos, cobrando do poder público
o desenvolvimento de instrumentos
que facilitassem a resolução de conflitos
dos mais variados cunhos: comunitário,
étnico, sexual ou nacional”. 10
Surge assim uma nova geração
de direitos fundamentais, decorrente

8. MIRANDA, Jorge, Manual de Direito Constitucional, Coimbra Editora, Coimbra, 1997.
9. 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: ...
10. PINHEIRO PEDRO, Antônio Fernando, Aspectos ideológicos do meio ambiente IN Direito ambiental: enfoques variados, Bruno Campos Silva – organizador. São Paulo: Lemos & Cruz, 2004, pág. 20.
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da conscientização “de um mundo
partido entre nações desenvolvidas e
subdesenvolvidas ou em fase de precário
desenvolvimento” que propiciou a busca
de “uma outra dimensão dos direitos
fundamentais, até então desconhecida.
Trata-se daquela que se assenta sobre
a fraternidade, conforme assinala Karel
Vasak.”11/12
Bonavides comenta ainda que “a
teoria, com Vasak e outros, já identificou

cinco direitos da fraternidade, ou
seja, da terceira geração13: o direito
ao desenvolvimento, o direito à paz,
o direito ao meio ambiente, o direito
de propriedade sobre o patrimônio
comum da humanidade e o direito de
comunicação”.14
Essa expressão de fraternidade
para caracterizar a terceira geração dos
direitos fundamentais não é usada por
Etiene-Richard Mbaya, jusfilósofo de

O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO

Colônia, formulador do chamado “direito
ao desenvolvimento”, que prefere utilizar
“solidariedade”. Em sua Aula Inaugural
dos cursos dos Direitos do Homem,
em 1972, Mbaya utilizou como tema
o direito ao desenvolvimento, que foi
reconhecido pela Comissão dos Direitos
Humanos das Nações Unidas, em 1977.
Este mesmo órgão da ONU, durante
a 3ª reunião em 1980, incluiu na sua
Resolução Final. 15

A

por Mbaya,16 determinando a regência
dos seguintes:
I. Independência nacional;
II. Prevalência dos direitos
humanos;
III. Autodeterminação dos povos;
IV. Não-intervenção;
V. Igualdade entre os Estados;
VI. Defesa da paz;
VII. Solução pacífica dos conflitos;
VIII. Repúdio ao terrorismo e ao
racismo;
IX. Cooperação entre os povos para
o progresso da humanidade;
X. Concessão de asilo político.
A l é m d e d ive r s a s g a ra n t i a s
estabelecidas no art. 5º, cabe destacar
a definição dada de direitos sociais pelo
art. 6º da CF/88:
Art. 6º - São direitos sociais a educação,
a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer,
a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição.
Esses artigos devem ser

interpretados de acordo com o método
“hermenêutico-concretizante”, que
deu a postura para a elaboração de
um catálogo dos princípios tópicos da
interpretação constitucional. Canotilho
explica que “a elaboração (indutiva)
de um catálogo de tópicos relevantes
para a interpretação constitucional está
relacionada com a necessidade sentida
pela doutrina e práxis jurídicas de
encontrar princípios tópicos auxiliares
da tarefa interpretativa: (1) relevantes
para a decisão (= resolução) do problema
prático (princípio da relevância); (2)
metodicamente operativos no campo
do direito constitucional, articulando
direito constitucional formal e material,
princípios jurídicofuncionais (ex.:
princípio da interpretação conforme
a Constituição) e princípios jurídicosmeteriais (ex.: princípio da unidade da
Constituição, princípio da efetividade
dos direitos fundamentais); (3)
constitucionalmente praticáveis, isto é,
susceptíveis de serem esgrimidos na
discussão de problemas constitucionais

Constituição brasileira de 1988
tem entre seus fundamentos “a
dignidade da pessoa humana” e
“os valores sociais do trabalho
e da livre iniciativa” (art. 1º, III e IV). Os
objetivos fundamentais de nossa República
claramente reconhecem a terceira geração
dos direitos fundamentais, considerandoos constituídos por:
I. Construir uma sociedade livre,
justa e solidária;
II. Garantir o desenvolvimento
nacional;
III. Erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir
as desigualdades sociais e
regionais;
IV. Promover o bem de todos,
sem preconceitos de origem,
ra ç a , s exo , c o r, i d a d e e
quaisquer outras formas de
discriminação.
Nas relações internacionais,
inclusive, o Brasil adota também o
princípio da solidariedade defendido

11. Vasak é um checo-francês, oficial internacional e professor universitário. Vasak nasceu na Checoslováquia e, mais tarde mudou-se para França para
estudar Direito. Ele decidiu permanecer lá após a invasão soviética a seu país em 1968. Ele adquiriu cidadania francesa e trabalhou para diversos departamentos do Conselho da Europa. Em 1969, tornou-se o primeiro secretário-geral do Instituto Internacional de Direitos Humanos, em Estrasburgo, cargo
que ocupou até 1980. Ele atuou como diretor da Divisão de Direitos Humanos e Paz e depois como assessor jurídico UNESCO e Organização Mundial do
Turismo. Vasak editou um livro de 1982 denominado As Dimensões Internacional dos Direitos Humanos (ISBN 0-313-23394-2).
12. BONAVIDES, Paulo, Curso de Direito Constitucional (13ª edição, revista e atualizada, 2ª tiragem). São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2003, pág.
569.
13. De acordo com a Aula Inaugural de Vasak, em 1979, dos cursos do Instituto Internacional dos Direitos do Homem, em Estrasburgo, nos deparamos
hoje com direitos da primeira, da segunda e da terceira geração, a saber, direitos da liberdade, da igualdade e da fraternidade.
14. BONAVIDES, Paulo, ob.cit., pág. 569.
15. IDEM, pág. 570.
16. No atual estádio de desenvolvimento, o princípio da solidariedade, segundo Mbaya, exprime-se de três maneiras:
1) O dever de todo Estado particular de levar em conta, nos seus atos, os interesses de outros estados (ou de seus súditos);
2) Ajuda recíproca (bilateral ou multilateral), de caráter financeiro ou de outra natureza, para a superação das dificuldades econômicas (inclusive de auxílio técnico aos países subdesenvolvidos e estabelecimento de preferências de comércio em favor desses países, a fim de liquidar
deficits);
3) Uma coordenação sistemática de política econômica.
17. CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 2000, pág. 1096.
18. IDEM, pág. 1097.
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dentro da “base de compromisso”
cristalizada nas normas constitucionais
(princípio da praticabilidade)”.17
O primeiro princípio do catálogo
é justamente o “da unidade da
Constituição”, que “obriga o intérprete
a considerar a Constituição na sua
globalidade e a procurar harmonizar
os espaços de tensão existentes entre
as normas constitucionais a concretizar
[...] daí que o intérprete deva sempre
considerar as normas constitucionais
não como normas isoladas e dispersas,
mas sim como preceitos integrados num
sistema interno unitário de normas e
princípios”.18
Assim sendo, a norma contida no
art. 22, XXVII19 deve ser interpretada
em conjunto com os antes citados,
acrescidos também dos princípios

esposados nos arts. 170 20 , 193 21 e
225 22. Por tais razões, não se pode,
nem se deve, fazer uma interpretação
economicista do inciso XXI, do art.
37,23 quando o texto estabelece que o
processo de licitação “somente permitirá
as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações”.
Como é imposto ao Poder Público e
à coletividade, nos termos do art. 225 da
CF/88, o dever de defender e preservar
o meio ambiente ecologicamente
equilibrado, para as presentes e futuras
gerações, por ser um bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade
de vida, o processo de licitação também
deve respeitar os princípios relativos à
boa qualidade de vida.
Além do mais, o § 2º do art.5º da

CF/88 estabelece que “os direitos e
garantias expressos nesta Constituição
não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados,
ou dos tratados internacionais em que
a República Federativa do Brasil seja
parte”. (negrito nosso) Esses “tratados e
convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados, em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois
turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, serão equivalentes
às emendas constitucionais” (art. 5º,
§ 3º).
Consequentemente, o texto da Agenda
21 deve ser integralmente respeitado,24
principalmente por ter sido um dos
principais resultados da conferência
Eco-92 ou Rio-92, ocorrida exatamente
entre nós na cidade do Rio de Janeiro, em

19. Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
..............
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União,
estados, Distrito Federal e municípios, obedecidos o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos
do art. 173, § 1º, III.
20. Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditamos da justiça social, observados os seguintes princípios: ...
21. Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
22. Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
23. 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:
..........
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas
da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações. (Regulamento)
24. Os temas fundamentais da Agenda 21 estão tratados em 40 capítulos organizados em um preâmbulo e quatro seções:
1.
Preâmbulo.
Seção I. Dimensões sociais e econômicas
2.
Cooperação internacional para acelerar o desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento e das políticas internas conexas
3.
Luta contra a pobreza
4.
Evolução das modalidades de consumo
5.
Dinâmica demográfica e sustentabilidade
6.
Proteção e fomento da saúde humana
7.
Fomento do desenvolvimento sustentável dos recursos humanos
8.
Integração do meio ambiente e o desenvolvimento na tomada de decisões.
Seção II . Conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento
9.
Proteção da atmosfera
10. Enfoque integrado do planejamento e da ordenação dos recursos das terras
11. Luta contra o desmatamento
12. Ordenação dos ecossistemas frágeis: luta contra a desertificação e a seca
13. Ordenação dos ecossistemas frágeis: desenvolvimento sustentável das zonas montanhosas
14. Fomento da agricultura e do desenvolvimento rural sustentável
15. Conservação da diversidade biológica
16. Gestão ecologicamente racional da biotecnologia
17. Proteção dos oceanos e dos mares de todo tipo, incluídos os mares fechados e semifechados e as zonas costeiras, e o uso racional e o
desenvolvimento de seus recursos vivos
18. Proteção da qualidade dos recursos de água doce: aplicação de critérios integrados para o aproveitamento, ordenação e uso dos recursos de
água doce
19. Gestão ecologicamente racional dos produtos químicos tóxicos, incluída a prevenção do tráfico internacional ilícito de produtos tóxicos e
perigosos
20. Gestão ecologicamente racional dos rejeitos perigosos, incluída a prevenção do tráfico internacional ilícito de rejeitos perigosos
21. Gestão ecologicamente racional dos rejeitos sólidos e questões relacionadas com as matérias fecais
22. Gestão inócua e ecologicamente racional dos rejeitos radioativos
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1992. Neste documento está estabelecida
a importância da reflexão de todos,
governos e sociedades, sobre a forma de
cooperação no estudo de soluções para
os problemas sócio-ambientais.
Cada país deve desenvolver a
sua própria Agenda 21 e no Brasil
as discussões são coordenadas pela
Comissão de Políticas de Desenvolvimento
Sustentável e da Agenda 21 Nacional
(CPDS). As ações prioritárias da Agenda

21 brasileira são os programas de inclusão
social (com o acesso de toda a população
à educação, saúde e distribuição de
renda), a sustentabilidade urbana e rural,
a preservação dos recursos naturais
e minerais e a ética política para o
planejamento rumo ao desenvolvimento
sustentável.25
Cabe ressaltar que após a reunião
ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, de
3 a 14 de junho de 1992, a Conferência

das Nações Unidas para Meio Ambiente
e Desenvolvimento apresentou a
declaração final, proclamando vinte e
sete princípios,26 destacando-se logo
o primeiro quando ficou estabelecido
que “os seres humanos constituem o
centro das preocupações relacionadas
com o desenvolvimento sustentável. Têm
direito a uma vida saudável e produtiva
em harmonia com a natureza”.

Seção III. Fortalecimento do papel dos grupos principais
Preâmbulo
Medidas mundiais em favor da mulher para atingir um desenvolvimento sustentável e equitativo
A infância e a juventude no desenvolvimento sustentável
Reconhecimento e fortalecimento do papel das populações indígenas e suas comunidades
Fortalecimento do papel das organizações não governamentais associadas na busca de um desenvolvimento sustentável
Iniciativas das autoridades locais em apoio ao Programa 21
Fortalecimento do papel dos trabalhadores e seus sindicatos
Fortalecimento do papel do comércio e da indústria
A comunidade científica e tecnológica
Fortalecimento do papel dos agricultores
Seção IV. Meios de execução
33. Recursos e mecanismos de financiamento
34. Transferência de tecnologia ecologicamente racional, cooperação e aumento da capacidade
35. A ciência para o desenvolvimento sustentável
36. Fomento da educação, a capacitação e a conscientização
37. Mecanismos nacionais e cooperação internacional para aumentar a capacidade nacional nos países em desenvolvimento
38. Acordos institucionais internacionais
39. Instrumentos e mecanismos jurídicos internacionais
40. Informação para a adoção de decisões
25. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, as atividades da Agenda 21 brasileira estão sendo desenvolvidas de forma descentralizada, buscando
o fortalecimento da sociedade e do poder local e reforçando que a Agenda 21 só se realiza quando há participação das pessoas, avançando, dessa forma,
na construção de uma democracia participativa no Brasil. Em 2004, através do Decreto Presidencial de 3 de fevereiro de 2004, houve uma ampliação
da CPDS. Foi criada, no âmbito da Câmara de Políticas dos Recursos Naturais, do Conselho de Governo, a nova constituição da CPDS se deu por meio de
Decreto Presidencial de 03 de fevereiro de 2004. Os novos membros que incluem 15 ministérios, a ANAMMA e a ABEMA e 17 da sociedade civil tomaram
posse no dia 1º de junho de 2004. A primeira reunião da nova composição aconteceu no dia 1º de julho, e a segunda, em 15 de setembro de 2004. Nestes
últimos cinco anos, foram efetivadas parcerias e convênios com o Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, Ministério da
Cultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério da Integração Nacional, Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Ministério de Minas e Energia; Fórum Brasileiro das ONGs para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento; CONFEA/CREA, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do Nordeste e prefeituras brasileiras.
26. DECLARAÇÃO DO RIO DE JANEIRO SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
A Conferência das Nações Unidas para Meio Ambiente e Desenvolvimento
Tendo-se reunido no Rio de Janeiro de 03 a 14 de junho de 1992,
Reafirmando a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Humano, aprovada em Estocolmo em 16 de junho de 1972, e tratando de
basear-se nela,
Com o objetivo de estabelecer uma aliança mundial nova e equitativa mediante a criação de novos níveis de cooperação entre os estados, os setores chave
das sociedades e as pessoas,
Procurando alcançar acordos internacionais em que se respeitem os interesses de todos e se proteja a integridade do sistema ambiental e de desenvolvimento mundial,
Reconhecendo a natureza integral e interdependente da Terra, nosso lugar,
Proclama que:
PRINCÍPIO 1
Os seres humanos constituem o centro das preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva
em harmonia com a Natureza.
PRINCÍPIO 2
Os Estados, de conformidade com a Carta das Nações Unidas e os princípios da Lei Internacional, possuem o direito soberano de explorar seus próprios
recursos segundo suas próprias políticas ambientais e de desenvolvimento, e a responsabilidade de velar para que as atividades realizadas dentro de sua
jurisdição ou sob seu controle não causem danos ao meio ambiente de outros Estados ou de zonas que estejam fora dos limites da jurisdição nacional.
PRINCÍPIO 3
O direito ao desenvolvimento deve exercer-se de forma tal que responda equitativamente às necessidades de desenvolvimento e ambientais das gerações presentes e futuras.
PRINCÍPIO 4
A fim de alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção do meio ambiente deverá constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e não
poderá considerar-se de forma isolada.
PRINCÍPIO 5
Todos os Estados e todas as pessoas deverão cooperar na tarefa essencial de erradicar a pobreza como requisito indispensável do desenvolvimento
sustentável, a fim de reduzir as disparidades nos níveis de vida e responder melhor às necessidades da maioria dos povos do mundo.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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VIDA SAUDÁVEL E PRODUTIVA EM HARMONIA COM A NATUREZA

O

capítulo 3 da Conferência das
Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento
considera a pobreza como “um
problema complexo e multidimensional,
com origem ao mesmo tempo na área
nacional e na área internacional. Não
é possível encontrar uma solução
uniforme, com aplicação universal para o
combate à pobreza. Antes, é fundamental

para a solução desse problema que se
desenvolvam programas específicos para
cada país, com atividades internacionais
de apoio às nacionais e com um processo
paralelo de criação de um ambiente
internacional de apoio. A erradicação da
pobreza e da fome, maior equidade na
distribuição da renda e desenvolvimento
de recursos humanos: esses desafios
continuam sendo consideráveis em

toda parte. O combate à pobreza é uma
responsabilidade conjunta de todos os
países”.
Entre nós, a erradicação da pobreza,
além dos programas governamentais,
como o Bolsa Família, deve ser
conseguido evitando uma excessiva e
rápida rotatividade da mão de obra, bem
como respeitando o direito ao trabalho.
Este direito, como direito fundamental

PRINCÍPIO 6
A situação e as necessidades especiais dos países em desenvolvimento, em particular os países menos adiantados e os mais vulneráveis do ponto de
viste ambiental, deverão receber prioridade especial. Nas medidas internacionais que se adotem, com respeito ao meio ambiente e ao desenvolvimento,
também se deveriam ter em conta os interesses e as necessidades de todos os países.
PRINCÍPIO 7
Os Estados deverão cooperar com o espírito de solidariedade mundial para conservar, proteger e restabelecer a saúde e a integridade do ecossistema da
Terra. Tendo em vista que tenham contribuído notadamente para a degradação do meio ambiente mundial, os Estados têm responsabilidades comuns,
mas diferenciadas. Os países desenvolvidos reconhecem a responsabilidade que lhes cabe na busca internacional do desenvolvimento sustentável, em
vista das pressões que suas sociedades exercem no meio ambiente mundial e das tecnologias e dos recursos financeiros de que dispõem.
PRINCÍPIO 8
Para alcançar o desenvolvimento sustentável e uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas, os Estados deveriam reduzir e eliminar os sistemas
de produção e consumo não sustentados e fomentar políticas demográficas apropriadas.
PRINCÍPIO 9
Os Estados deveriam cooperar para reforçar a criação de capacidades endógenas para obter um desenvolvimento sustentável, aumentando o saber
científico mediante o intercâmbio de conhecimentos científicos e tecnológicos, intensificando o desenvolvimento, a adaptação, a difusão e a transferência de tecnologias, entre estas, tecnologias novas e inovadoras.
PRINCÍPIO 10
O melhor modo de tratar as questões ambientais é com a participação de todos os cidadãos interessados, em vários níveis. No plano nacional, toda
pessoa deverá ter acesso adequado à informação sobre o ambiente de que dispõem as autoridades públicas, incluída a informação sobre os materiais
e as atividades que oferecem perigo em suas comunidades, assim como a oportunidade de participar dos processos de adoção de decisões. Os Estados
deverão facilitar e fomentar a sensibilização e a participação do público, colocando a informação à disposição de todos. Deverá ser proporcionado acesso
efetivo aos procedimentos judiciais e administrativos, entre os quais o ressarcimento de danos e os recursos pertinentes.
PRINCÍPIO 11
Os Estados deverão promulgar leis eficazes sobre o meio ambiente. As normas ambientais e os objetivos e prioridades em matérias de regulamentação
do meio ambiente deveriam refletir o contexto ambiental e de desenvolvimento às quais se aplicam. As normas por alguns países podem resultar inadequadas e representar um custo social e econômico injustificado para outro países, em particular, os países em desenvolvimento.
PRINCÍPIO 12
Os Estados deveriam cooperar para promover um sistema econômico internacional favorável e aberto que levará ao crescimento econômico e ao desenvolvimento sustentável de todos os países, a fim de abordar de forma melhor os problemas de degradação ambiental. As medidas de política comercial
para fins ambientais não deveriam constituir um meio de discriminação arbitrária ou injustificável nem uma restrição velada do comércio internacional.
Deveriam ser evitadas medidas unilaterais para solucionar os problemas ambientais que se produzem fora da jurisdição do país importador. As medidas
destinadas a tratar os problemas ambientais transfronteiriços ou mundiais deveriam, à medida do possível, basear-se em um consenso internacional.
PRINCÍPIO 13
Os Estados deverão desenvolver a legislação nacional relativa à responsabilidade e à indenização referente às vítimas da contaminação e outros danos
ambientais. Os Estados deverão cooperar de maneira inteligente e mais decidida no preparo de novas leis internacionais sobre responsabilidade e
indenização pelos efeitos adversos dos danos ambientais causados pelas atividades realizadas dentro de sua jurisdição, ou sob seu controle, em zonas
situadas fora de sua jurisdição.
PRINCÍPIO 14
Os Estados deveriam cooperar efetivamente para desestimular ou evitar o deslocamento e a transferência a outros Estados de quaisquer atividades e
substâncias que causem degradação ambiental grave ou se considerem nocivas à saúde humana.
PRINCÍPIO 15
Com o fim de proteger o meio ambiente, os Estados deverão aplicar amplamente o critério de precaução conforme suas capacidades. Quando houver
perigo de dano grave ou irreversível, a falta de certeza científica absoluta não deverá ser utilizada como razão para se adiar a adoção de medidas eficazes
em função dos custos para impedir a degradação do meio ambiente.
PRINCÍPIO 16
As autoridades nacionais deveriam procurar fomentar a internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em conta o
critério de que o que contamina deveria, em princípio, arcar com os custos da contaminação, tendo devidamente em conta o interesse público e sem
distorcer o comércio nem as inversões internacionais.
PRINCÍPIO 17
Deverá empreender-se uma avaliação do impacto ambiental, em termos de instrumento nacional, a despeito de qualquer atividade proposta que
provavelmente produza um impacto negativo considerável no meio ambiente e que esteja sujeito à decisão de uma autoridade nacional competente.
PRINCÍPIO 18
Os Estados deverão notificar imediatamente os outros Estados sobre os desastres naturais e outras situações de emergência que possam produzir efeitos
nocivos súbitos no meio ambiente desses Estados. A comunidade internacional deverá fazer todo o possível para ajudar os Estados que sejam afetados.
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da pessoa humana, significa a faculdade
que possui cada homem de poder exercer
uma atividade útil a si, à sua família e à
sociedade, mediante justa remuneração.
Sendo o trabalho um prolongamento da
própria personalidade, que se projeta
no grupo em que vive o indivíduo,
vinculando-o, pela própria divisão
do trabalho social, aos demais que a
compõem, representa esse direito, por
si só, a raiz da própria existência do
homem, pelo que lhe proporciona ou
lhe pode proporcionar de subsistência,
de liberdade, de autoafirmação e de
dignidade. O direito ao trabalho é a
possibilidade de vir a participar cada
um da produção de todos, recebendo, em
troca, a remuneração que lhe é devida.
O direito ao trabalho, como direito
público subjetivo, positivo, do tipo
social, é um instituto inteiramente
moderno, melhor dizendo, atual. Na
segunda metade do século passado, esse
direito já estava consagrado, tendo a
ONU, inclusive, aprovado este tema nos
Pactos de Direitos Políticos e Civis e de
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,
em 16 de dezembro de 1966. Em 11
de dezembro de 1969, a Assembleia
da ONU aprovou a Resolução nº 2.542,
estabelecendo, em seu art. 6º, que “o

desenvolvimento social exige que a cada
um, seja assegurado o direito ao trabalho
e à livre escolha de seu trabalho”.
Assim, exatamente por receber
dinheiro público, o licitante deve respeitar, como condição para a sua qualificação técnica, o princípio do direito
ao trabalho, demonstrando que participa do esforço social de erradicação
da pobreza no país. Receber dinheiro
público, originado dos impostos arrecadados da população, não pode ser possível se o licitante for ao mesmo tempo
réu nas ações trabalhistas, exatamente
por gerar despesas para o estado que
lhe proporciona ganhos e lucros cada
vez maiores.
Na maioria dos países que influenciaram a nossa forma de vida e a nossa
formação jurídica, como a Itália, Espanha, Portugal e Alemanha, não há tanta
facilidade para despedir um empregado
e pagar uma indenização tarifária (40%
sobre os depósitos na conta vinculada
do FGTS), como é o caso brasileiro. Na
França, por exemplo, caso o empregador não aceite a reintegração no emprego proposta pelo juiz, arcará com pesada indenização. Na Espanha, a Lei nº 8,
de 10 de março de 1980, determina que
a despedida seja feita por causas obje-

tivas. Há necessidade do empregador
efetuar a comunicação prévia dos motivos da dispensa, bem como do aviso aos
representantes sindicais. Em Portugal,
por sua vez, o art. 53 da Constituição
de 1976 estabelece ser “garantida aos
trabalhadores a segurança no emprego,
sendo proibidos os despedimentos sem
justa causa ou por motivos políticos ou
ideológicos”. Na Alemanha, a proteção
do emprego é estabelecida de forma
singela e objetiva, estando previsto legalmente que “só é lícita a despedida
socialmente justificada”.
No Brasil, afora as chamadas estabilidades provisórias ou temporárias,
como o caso da gestante, do líder sindical, do integrante da CIPA – Comissão
Interna de Prevenção de Acidente, do
acidentado, basta o empregador depositar mais quarenta por cento na conta
vinculada do empregado para despedílo. É muito fácil e muito barato. É necessário que se coloque em prática o disposto na Convenção da OIT nº 158 que
impede a despedida arbitrária.
A definição do que venha a ser despedida arbitrária prevista no inciso I, do
art. 7º da CF/88,27 está feita no art. 165
da CLT, ao estabelecer que “os titulares
da representação dos empregados nas

PRINCÍPIO 19
Os Estados deverão proporcionar a informação pertinente e notificar previamente e de forma oportuna os Estados que possam se ver afetados por atividades passíveis de ter consideráveis efeitos ambientais nocivos transfronteiriços, e deverão celebrar consultas com estes Estados em data antecipada.
PRINCÍPIO 20
As mulheres desempenham um papel fundamental na ordenação do meio ambiente e no desenvolvimento. É, portanto, imprescindível contar com sua
plena participação para chegar ao desenvolvimento sustentável.
PRINCÍPIO 21
Devem ser mobilizados a criatividade, os ideais e o valor dos jovens do mundo para forjar uma aliança mundial orientada para obter o desenvolvimento
sustentável e assegurar um futuro melhor para todos.
PRINCÍPIO 22
Os povos indígenas e suas comunidades, assim como outras comunidades locais, desempenham um papel fundamental na ordenação do meio ambiente
e no desenvolvimento devido a seus conhecimentos e práticas tradicionais. Os Estados deveriam reconhecer e prestar o apoio devido a sua identidade,
cultura e interesses e velar pelos que participarão efetivamente na obtenção do desenvolvimento sustentável.
PRINCÍPIO 23
Devem proteger-se o meio ambiente e os recursos naturais dos povos submetidos à opressão, dominação e ocupação.
PRINCÍPIO 24
A guerra é, por definição, inimiga do desenvolvimento sustentável. Em consequência, os Estados deverão respeitar o direito internacional proporcionando proteção ao meio ambiente em épocas de conflito armado, e cooperar para seu posterior melhoramento, conforme for necessário.
PRINCÍPIO 25
A paz, o desenvolvimento e a proteção do meio ambiente são interdependentes e inseparáveis.
PRINCÍPIO 26
Os Estados deverão resolver todas as suas controvérsias sobre o meio ambiente por meios pacíficos e com a coordenação da Carta das Nações Unidas.
PRINCÍPIO 27
Os Estados e os povos deveriam cooperar de boa fé e com espírito de solidariedade na aplicação dos princípios consagrados nesta declaração e no posterior desenvolvimento do direito internacional na esfera do desenvolvimento sustentável.
27. Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
I – relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;
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CIPAs não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que
não se fundar em motivo disciplinar,
técnico, econômico ou financeiro”.
(negrito nosso)
Assim, não existe fundamento na
afirmação de que a ratificação da Convenção nº 158 significará um retorno às
regras da estabilidade prevista na velha
CLT e canceladas pela Lei 8.036, de 11
de maio de 1990, que regula o FGTS. Em
primeiro lugar, esse documento internacional estabelece garantias de emprego,
dificultando a despedida, embora não a
impeça em qualquer hipótese: pode se
basear em justa causa ou em motivo
técnico, econômico ou financeiro.
Nestes casos, sendo a denúncia contratual motivada, quem recebe dinheiro público deve considerar em vigor as
normas implícitas na Constituição Federal, como é o caso do inciso I do art.
7º, já citado, e o XXI, que trata do aviso
prévio.28 Este último inciso prevê um
aviso prévio proporcional ao tempo de
serviço, sendo agora fixado um limite
de 90 (noventa) dias.
Em segundo lugar, deve oferecer ao
empregado a participação em curso ou
programa de qualificação profissional,
de dois a cinco meses, conforme estabelece o art. 476-A, da CLT. Durante esse
período o empregador poderá conceder
ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial, tendo o empregado direito
também aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador.
Além das citadas hipóteses de despedimento (por motivo disciplinar,
técnico, econômico ou financeiro), a
própria Convenção da OIT nº 158 autoriza a exclusão de suas disposições
das seguintes categorias das pessoas
empregadas:
a) Os trabalhadores de um contrato de
duração determinada ou para realizar uma determinada tarefa;
b) Os trabalhadores que estejam num
período de experiência ou que não
tenham o tempo de serviço exigido,
sempre que, em qualquer um dos ca-

“

A higiene e segurança do trabalho atinge
todas as pessoas componentes da sociedade,
direta ou indiretamente.

sos, a duração tenha sido fixada previamente e for razoável;
c) Os trabalhadores contratados em caráter ocasional durante um período
de curta duração.
Constata-se assim que a presente
proposta não visa transformar a natureza jurídica do contrato de trabalho,
transformando-o em uma espécie de
direito real, equiparando o emprego a
uma propriedade do empregado. Visa
apenas impedir que o trabalhador seja
tratado como coisa, numa visão puramente economicista do tema.
Essa questão foi analisada já a longo tempo por Evaristo de Moraes Filho,
em conferência realizada no Seminário de Direito do Trabalho, promovido
pela Comissão de Legislação Social, da
Câmara de Deputados, Brasília, em novembro de 1972, quando comentou que
não se deve cercear as forças da produção econômica, neste momento de
intensa e incoercível mudança tecnológica, mas exija-se um mínimo de boa-fé
na execução dos contratos, princípio
este que vem desde o Direito Romano
em sua conceituação teórica. Vencido

”

certo prazo, efetivado o empregado,
devem cessar as dispensas imotivadas,
arbitrárias ou caprochosas.29
Prosseguindo, o catedrático em Direito do Trabalho da Faculdade Nacional
de Direito da Universidade do Brasil e
Membro da Academia Brasileira de Letras comenta que andam certos os que
advogam um plano geral de valorização
dos trabalhadores, no sentido de lhes
elevar o nível técnico e profissional, tornando-os qualificados ou especializados,
tirando-os da vala comum da ignorância
e do despreparo. Quanto mais baixa a
qualificação profissional mais elevado
o índice de flutuação profissional e de
desemprego. Por um que vai, numerosos
outros se apresentam, todos na faixa do
salário mínimo. Por isso, não pode mais
o Direito do Trabalho atual manter-se
numa redoma de romantismo e de slogans demagógicos; deve partir para a
valorização do homem, salvando-o e
dignificando-o dentro desta civilização
tecnológica na qual fomos condenados a
viver e da qual não há recuos possíveis,
sob pena de permanecermos no subdesenvolvimento e na miséria.

28. A Lei nº 12.506, de 11 de outubro de 2011, aumentou o período do aviso prévio em 3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa,
até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.
29. MORAES FILHO, Evaristo, Temas atuais de trabalho e previdência. São Paulo: LTr, 1976, pág. 79.
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MEIO AMBIENTE PRESERVADO PARA A FUTURA GERAÇÃO

O

art. 225 da CF/88 estabelece
que a nossa obrigação de defender e preservar o direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é em relação a presente e futuras gerações. Logo após, o
texto constitucional preocupa-se em assegurar a efetividade desse direito e impõe ao Poder Público a incumbência de
preservar, definir, exigir, controlar, promover e proteger uma série de questões
(incisos I a VII do § 1º, art. 225).
A forma em que o texto constitucional foi elaborado, prevendo várias obrigações para o Poder Público, bem como
para outras entidades que explorem
recursos minerais e usinas nucleares,
além da proteção da Floresta Amazônica, faz-nos lembrar da análise comparativa entre as normas sobre proteção do
meio ambiente no Brasil e na Alemanha
feita por Andreas Joachim Krell, quando
comenta que o sistema germânico exige
a “exequibilidade das normas jurídicas
– inclusive as constitucionais – e, por
isso, recusa normas de conteúdo utópico que ultrapassam, por muito, a realidade administrativa e econômica”.30
Trennepohl comenta que “nossa
Carta Política Fundamental, em sua
base principiológica, estabelece alguns
preceitos que estão longe da realidade,
muito mais por questões de vontade
política que por falta de exiquibilidade,
principalmente no que respeita à obrigação de recuperar os danos causados
ao meio ambiente, preconizada pelo
art. 225, § 3º, em que é muito deficiente
a atuação do Poder Público”.31
Sobre a efetividade das normas
constitucionais, Luís Roberto Barroso
opina que para a sua concretização é

necessário que existam pressupostos
assim resumidos:
1) A Constituição, sem prejuízo de sua
vocação prospectiva e transformadora, deve conter-se em limites de razoabilidade no regramento das relações
de que cuida, para não comprometer o
seu caráter de instrumento normativo
da realidade social;
2) As normas constitucionais têm sempre eficácia jurídica, são imperativas e
sua inobservância espontânea enseja
aplicação coativa;
3) As normas constitucionais devem estruturar-se e ordenar-se de tal forma
que possibilitem a pronta identificação da posição jurídica em que investem os jurisdicionados;
4) Tais posições devem ser resguardadas
por instrumentos de tutela adequados,
aptos à sua realização prática.32
Assim, para a aplicação das normas
constitucionais de forma correta deve-se
levar em conta especialmente que “el desarrollo social es el objetivo de la actividad humana. La actividad económica es
un instrumento para el desarrollo social.
Y la protección del medio ambiente, para
garantizar los parámetros biosféricos
que nos permitan vivir dignamente a
nosostros y a las futuras generaciones, es
un requisito de base científica y aplicación ética”.33
Como o Brasil constitui-se num
Estado Democrático de Direito, a sua
Constituição deve resguardar sempre o
desenvolvimento social, respeitando o
valor do trabalho, bem como defendendo a qualidade de vida da atual e das
futuras gerações. Sacrificar o meio ambiente, prossegue Loperena Rota, “para
lograr un mayor desarrollo económico

es decisión propia de quien no conoce
la problemática ambiental. No hay, seamos serios, contradicción entre ecologia
y economia. Van de la mano. Consumir
recursos no renovables, contaminar los
rios y los mares, sacrificar la biodiversidad o la atmósfera son préstamos que tomamos de nuestros nietos sin su consentimiento. Pero que habrán de pagar, con
mucha austeridad personal en sus vidas,
si quieren recuperar las condiciones de
habitabilidad de su país o de la Tierra,
em general. Sacrificar el medio ambiente
podría tener lógica si nos comprometemos a devolverlo al estado que se necesita en un plazo razonable. Pongamos que
devolvemos la deuda a los veinte años,
como la hipotecarias actuales, la contabilidad de nuestros parámetros económicos cambiaría sustancialmente”.34
Além do mais, como já escrevi antes,
“restrito a debates entre os sindicatos,
advogados trabalhistas e empregadores, o ambiente de trabalho passou a ser
matéria de preocupação de toda comunidade mundial, simplesmente porque
a poluição causada pela produção industrial não mais se restringe aos locais
de trabalho, iniciando-se aí, isto sim,
uma destruição de longo alcance”.35
Assim, de uma relação privatista,
entre empregado e empregador, o desrespeito às normas trabalhistas pode
atingir toda a sociedade, prejudicando
o meio ambiente externo da empresa,
como consequência do descumprimento dos preceitos protetores da higiene
do trabalho. Assim, uma licitante
de obras ou serviços públicos deve
demonstrar o seu fiel cumprimento do
estabelecido entre os arts. 154 a 201 da
CLT, que protege o trabalhador contra

30. KRELL, Andreas Joachim, Ordem Jurídica e meio ambiente na Alemanha e no Brasil IN Revista de Direito Ambiental, vol. 31. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2003, pág. 180 apud Curt Trennepohl, Infrações contra o Meio Ambiente – Multas, Sanções e Processo Administrativo (2ª edição). Belo
Horizonte: Editora Fórum, 2009, pág. 28.
31. TRENNEPOHL, Curt, Infrações contra o Meio Ambiente – Multas, Sanções e Processo Administrativo (2ª edição). Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009,
pág. 28-29.
32. BARROSO, Luís Roberto, O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, pág. 86.
33. LOPERENA ROTA, Demetrio, El Derecho al desarrollo sostenible in El derecho a un medio ambiente adecuado, Antonio Embid Irujo (Director).
Madrid: IUSTEL, 2008, pág. 73.
34. IBIDEM.
35. FLORES DE MORAES, Antonio Carlos, Higiene do Trabalho: uma questão ecológica, IN Direito, Estado e Sociedade, Revista do Departamento de
Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro nº 2, janeiro/julho 1993, pág. 5.
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os agentes nocivos à sua saúde (insalubridade) ou atividades com explosivos
e inflamáveis (periculosidade).
A higiene e segurança do trabalho
atinge todas as pessoas componentes
da sociedade, direta ou indiretamente,
porque, em primeiro lugar, pode a
própria pessoa individualmente ser
vítima de um acidente ou doença decorrente do trabalho e, em segundo lugar,
o ambiente insalubre ou perigoso gera
também graves consequências para a
Seguridade Social, onerando-a em excesso.
Estas preocupações decorrem do
surgimento de uma nova ideologia global: um formidável humanismo, “cujo
determinismo histórico não é apenas
intuído como os demais credos filosóficos, mas é principalmente sentido, visualizado e palpável. Enquanto as ideologias precedentes seduziram o homem
pela razão, pela fé ou pela emoção, o
credo subjuga-o pelos sentidos: pela
visão dos rios assoreados e pela desertificação das florestas; pela audição dos
decibéis ensurdecedores; pelo olfato do
monóxido de carbono e dos odores nauseantes dos centros urbanos e industriais; pelo sabor acre da água clorificada,
das verduras com agrotóxicos e dos alimentos enlatados e conservados à custa
da química cancerígena; pela sensação
do calor insuportável e das mudanças
climáticas, não raro catastróficas, que
provocam o esquentamento do planeta
e do degelo das calotas polares. E isto
para não falar do pânico total diante
do epílogo da existência, por força da
guerra química e da hecatombe nuclear,
turbinada factível após a chacina de Nagasaki e Hiroshima”.36
Essa nova ideologia arregimenta os
esforços e preocupações permanentes
de cada ser e de cada célula social, arrebatando, “a um só tempo e num mesmo
feixe de responsabilidades, todas as
perspectivas da expressão individual
e coletiva, desde o indivíduo à família,
das vilas às megalópoles, do Estado nacional aos blocos políticos-econômicos,

“

... o meio ambiente somente será
considerado equilibrado com a soluçaõ da
“poluição social”.

”

36. SIQUEIRA CASTRO, Carlos Roberto, O Direito Ambiental e o Novo Humanismo Ecológico IN Direito, Estado e Sociedade, Revista do Departamento de
Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro nº 2, janeiro/julho 1993, págs 13-14.
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dos continentes a todos os confins do
planeta. Em verdade, nada escapa à
abrangência ecológica que perpassa todos os matizes do comportamento social e a inteireza da paisagem terrestre,
projetando-se desde as profundezas do
solo e dos mares ao desconhecido das
galáxias”.37
Entre nós, o primeiro texto legal,
que admitiu essa nova ideologia, foi a
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981,
trazendo uma visão basicamente ambiental e dispondo sobre os mecanismos
de formulação e aplicação de uma Política Nacional do Meio Ambiente, os quais
teriam como objetivo a preservação e a
melhoria da qualidade de vida, visando
assegurar “condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses
da segurança nacional e à proteção da

A

palavra Ecologia é originária
no grego “oikos”, que significa
casa, e “logos”, estudo. Então,
quando o cientista alemão
Ernst Haeckel utilizou, em 1869, pela
primeira vez este termo, o fez no sentido de estudar a casa, ou melhor, o lugar
onde se vive, para designar a pesquisa
das relações entre os seres vivos e o
ambiente em que habitam, além da distribuição e abundância dos seres vivos
no planeta Terra.
Neste um século e meio que nos
separa, entre o lançamento da ideia
ecológica feita por Ernst Haeckel 41 e
hoje, houve uma crescente preocupação com o tema, mas apenas no último
quarto do Século XX foi que a consciência do problema do aquecimento terrestre motivou a realização de diversas
conferências internacionais, a partir de

dignidade da vida humana, declarando
o meio ambiente patrimônio público
de uso coletivo, e estabelecendo a
obrigação governamental de manter o
equilíbrio ecológico”.38
É necessário ressaltar que as leis
anteriores, como as de números 4.771
de 1965, 6.453 de 1977 e 6.803 de
1980, ainda tinham visões basicamente
economicistas, mais preocupadas
em regular a utilização dos recursos
naturais “para que não faltassem para
o consumo imediato ou como insumos
na produção de bens de consumo”.39 A
lei de 1981 consagrou os princípios do
novo humanismo ao impor o concurso
da sociedade civil na preservação do
meio ambiente, que somente será considerado equilibrado com a solução da
“poluição social”, o que envolve a pro-

moção de políticas públicas voltadas
para uma melhor distribuição de renda
entre a população.
Como comenta Siqueira Castro,40
“a proposta de desenvolvimento integrado e distributivo da riqueza nacional, ao lado da perseguição das igualdades, tanto internas quanto externas,
erige-se em questão metafísica para a
organização social e política, eis que,
aí, a proteção ambiental significa melhor qualidade de vida, o que vale dizer,
melhor salário, melhor habitação, melhor escola e melhor saúde e, em consequência, menos criminalidade, menos
orfandade social e menos desilusão diante do mundo, o que não deixa de ser
sinônimo de mais esperanças, de mais
fraternidade e, (por que não?) de paz”.

1979. Nesta ocasião, com a realização
da Conferência Mundial sobre o Clima
em Genebra, começou a consagração do
princípio de ser necessário administrar
a poluição atmosférica, sem dificultar o
crescimento econômico.
Diversos encontros internacionais
ocorreram até que o Comitê Intergovernamental de Negociação – CIN, criado
em 1990, reuniu-se pela primeira vez,
em 1991, na cidade de Washington.
Afinal, em 1992, foi adotada a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a
Mudança do Clima, após a assinatura
por chefes de Estado de 154 (cento e
cinquenta e quatro) países (incluindo
a União Europeia), por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente, ocorrida no Rio de Janeiro,
em junho de 1992.
Assim, a Convenção-Quadro das Na-

ções Unidas sobre a Mudança do Clima
entrou em vigor em 21 de março de
1994, estabelecendo “objetivos a alcançar de forma relativamente genérica,
não determinando qualquer tipo de coercibilidade por incumprimento de condutas, enquadrando-se no designado
soft law”.42 Essa convenção caracterizase como fruto da evolução do Direito
Ambiental Internacional e traz “consigo
todos os princípios fundadores desse
ramo da ciência jurídica. Entende-se ser
esse instrumento político melhor capacitado para reverter os efeitos danosos do aquecimento do planeta...”.43
Quanto a eventuais críticas às
posições norte-americanas e chinesas,
parece que o clima de esperança decorrente do encontro de Copenhague, a
Conferência sobre Mudanças Climáticas
das Nações Unidas (COP 15), iniciado na

CONCLUSÃO: CUIDAR BEM DA CASA

37. IDEM, pág. 13.
38. TRENNEPOHL, Curt, ob.cit., pág. 31.
39. IBIDEM.
40. SIQUEIRA CASTRO, Carlos Roberto, ob.cit., pág. 22.
41. Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (Potsdam, 16 de Fevereiro de 1834 - Jena, 9 de Agosto de 1919), foi um naturalista alemão que ajudou a
popularizar o trabalho de Charles Darwin e um dos grandes expoentes do cientismo positivista.
42. NEVES, Helena Telino, O Protocolo de Quioto: histórico e recentes desenvolvimentos IN Direito e Meio Ambiente – reflexões atuais organizadores Gracielle Carrijo Vilela, Marina Rievers. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, pág. 53.
43. MOREIRA DA COSTA, Marcelo Ladeira, ob.cit., pág. 309.
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manhã do dia 7 de dezembro de 2009,
transformar-se-á em realidade, com
novos compromissos dessas nações, os
quais foram assumidos após a apresentação das metas brasileiras.44
Nesta reunião de Copenhague, a
ONU vincula discussão sobre clima
aos direitos humanos. Segundo matéria jornalística,45 o aquecimento global
pode colocar em risco a integridade dos
mais pobres, porque o acesso à comida,
água potável, saneamento e saúde estaria em risco. Vinte relatores especiais
das Nações Unidas afirmaram que em
Copenhague serão discutidos também
“os direitos humanos”.
“Um resultado frágil nas negociações sobre a mudança climática seria
uma séria ameaça aos direitos humanos”, diz o texto dos relatores diante da
reunião de Copenhague. “O aumento do
nível do mar, o aumento da temperatura
do oceano e os eventos meteorológicos
extremos têm e seguirão tendo envolvimento direto e indireto nos direitos humanos”, acrescenta o documento.

Comprova-se assim que “o combate à pobreza e às desigualdades tem
grande importância para o alcance
de uma sociedade sustentável”.46 Esta
desigualdade é sentida em minha cidade do Rio de Janeiro, onde a favela é
o melhor exemplo da falta de planejamento urbanístico e estratégico entre
nós, comprovando-se, assim, o grau do
descaso como o meio ambiente é tratado e o descompromisso de parte da
sociedade com o problema da exclusão
social. A existência da favela também
explica o por quê que todos os modelos
econômicos adotados pelo Brasil não se
sustentaram. Não se sustentaram exatamente porque tais modelos não consideraram o ser humano como o centro
de sua preocupação, tendo como resultado imediato a exclusão de um grande
número de pessoas dos bens materiais
produzidos.
O desenvolvimento sustentado,
ao contrário de todas as políticas até
então praticadas entre nós, visa transformar o ser humano como o fim de

todas as ações públicas, incluindo-o em
todo o processo de seu planejamento
e execução. Os meios para obtenção
desse fim exigirão atitudes eficientes
para que a Administração Pública seja
eficaz. E, para a consecução desse objetivo – desenvolvimento sustentado
– será necessário, entre outras coisas,
que a licitação de obras e serviços observe também tais princípios, exigindo
como condição essencial para uma empresa participar que cumpra com suas
obrigações sociais, respeitando o meio
ambiente, nele incluído também o seu
empregado como membro integrante
da sociedade.
Este deverá ser o novo lema do Século XXI: o dinheiro público não pode ser
gasto com empresa descompromissada
em suas obrigações sociais, agredindo
o meio ambiente e não preservando o
emprego das pessoas trabalhadoras.
Assim, a visão e a interpretação da Lei
nº 8.666, de 1993, deve ser feita em
consonância e harmonizada com os
princípios constitucionais.

44. Este clima de esperança é demonstrado na reportagem publicada pelo site G1, pesquisada no dia 7-12-2009, disponível em http://g1.globo.com/
Sites/Especiais/Noticias/0,,MUL1404914-17816,00-REPRESENTANTE+DA+ONU+ESPERA+QUE+COP+SEJA +PONTO +DE+VIRADA.html:
Representante da ONU espera que COP 15 seja ‘ponto de virada’
Momento de compromisso é sem precedentes, disse Yvo de Boer.
Conferência internacional sobre mudança climática começa na segunda (7).
Dennis Barbosa Do G1, em Copenhague
A conferência internacional sobre mudanças climáticas (COP 15) precisa ser um ponto de “virada”, defendeu neste domingo (6) o secretário-executivo da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança Climática, Yvo de Boer. “Nunca em 17 anos de negociações climáticas tantas nações assumiram compromissos firmes juntas. É sem precedentes”, disse. A reunião começa nesta segunda-feira (7) em Copenhague.
Segundo o secretário, as partes envolvidas nas negociações devem “ focar num resultado que possa levar a ações imediatas”. “É urgente fazer o planejamento andar e as ações andarem”.
De Boer destacou que o novo acordo internacional sobre mudanças climáticas deve representar um avanço em relação ao Protocolo de Kyoto, “que inclua os EUA e que engaje os países em desenvolvimento”. Pelo acordo climático vigente – ao qual os EUA
não aderiram – os países em desenvolvimento não têm metas de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa.
De Boer se mostrou animado com a decisão do presidente americano Barack Obama em vir a Copenhague somente na próxima semana, e não nesta quarta-feira, como havia sido anunciado. A expectativa é de que Obama esteja na Dinamarca para o encerramento da conferência, num momento em que as decisões mais importantes devem ser tomadas. “Obama disse desde o início que,
se tiver a impressão de que as pessoas estão negociando aqui com boa-fé, ele quer ser parte das negociações”, apontou De Boer.
O secretário-executivo não espera que as discordâncias entre as 193 delegações de países levem a que alguma parte abandone as negociações. “O que faz
este processo complexo e satisfatório é que no fim do dia precisamos sair com um acordo com que todos concordem”, apontou.
Vazamento de e-mails
Perguntado sobre se acredita que o vazamento de e-mails trocados por pesquisadores da Universidade de East Anglia, na Grã-Bretanha, e de outras instituições, afeta a credibilidade do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU (IPCC, sigla em inglês), o secretário-executivo apontou
que ele se baseia em informações científicas produzidas por milhares de cientistas e que as checam entre si.
“Não acredito que haja qualquer processo que não seja sério e transparente [no IPCC]”, disse. O assunto ainda será abordado pelo IPCC quando a COP
15 começar, concluiu.
45. Pesquisado em 7-12-2009 e disponível em http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1403336-5603,00-ONU+VINCULA+DISCUSSAO+SOBRE+C
LIMA+EM+COPENHAGUE+AOS+ DIREITOS+ HUMANOS.html
46. MOREIRA DA COSTA, Marcelo Ladeira, ob.cit., pág. 303.
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Um Modelo de Estágios
para avaliar Transparência
Organizacional
Para construção do Modelo de Maturidade em Transparência, foi definido pelo
grupo de trabalho um método para elaboração do mesmo. Este método, além
de definir as práticas a serem realizadas para construção do modelo, especificou
também um metamodelo que define os conceitos que devem fazer parte do modelo
e seus relacionamentos.
Claudia Cappelli
Professora adjunta da UNIRIO
DSc. em Ciências - Informática - PUC-Rio

Julio Leite
Professor da PUC-Rio
Doutorado pela University of California
Irvine - Estados Unidos

Vanessa Nunes
Doutoranda - Programa de Engenharia de
Sistemas COPPE/UFRJ
Sócia da SE7Ti - Tecnologia e Inovação

Asterio Tanaka
Professor associado da UNIRIO
Ph.D. Computer and Information Sciences
pelo Georgia Institute of Technology Atlanta - EUA
Gleison Santos
Professor adjunto da UNIRIO
DSc. em Engenharia de Sistemas pela
COPPE/UFRJ

A

s organizações têm sido
fortemente cobradas na
sua capacidade de oferecer
transparência sobre seu
funcionamento, desempenho e resultados
(FUNG, GRAHAM e WEILD, 2007).
No caso das organizações públicas,
a intenção é estimulá-las para uma
administração voltada para o cidadão
e não somente preocupada com os seus
processos internos. No contexto público,
o acesso à informação está criando
uma sociedade mais democrática com

Renata Araújo
Professora associada da UNIRIO
DSc. em Engenharia de Sistemas pela
COPPE/UFRJ

Priscila Engiel
Doutoranda - Informática da PUC-Rio
MsC em Sistemas de Informação pela
UNIRIO

1. Introdução
cidadãos participativos, podendo
compreender e utilizar a informação
que lhes está acessível (HARRISON
et al., 2011). No contexto privado, as
organizações têm observado que a
prática da transparência traz vantagens
competitivas e de relação com seus
clientes, em um mundo cada vez mais
aberto e colaborativo (TAPSCOTT e
TICOLL, 2003).
No Brasil, foi criada a Lei de Acesso
à Informação (Lei nº 12.527, 2011) (Lei
nº 131, 2009) que tem feito com que

haja uma crescente disponibilização de
informações sobre as organizações em
seus sítios institucionais, denominada de
transparência ativa. Uma consequência
disso é, por exemplo, a implementação
da Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto
nº 6.932, 2009), que se tornou uma
ferramenta obrigatória para órgãos do
Poder Executivo Federal que prestam
atendimento direto ao público. O conceito
de transparência, a princípio, parece ser
uma ideia simples. No entanto, requer,
para sua prática, um aprofundamento de
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sua semântica, a existência de métodos
que possibilitem estabelecê-la de forma
eficiente e sistemática nas organizações
e instrumentos que permitam verificar
que a forma como é estabelecida em
determinada organização atende tanto
à estratégia da organização como às
necessidades da sociedade (HARRISON
et al., 2011).
Cappelli (2009) definiu o conceito
de transparência organizacional como
sendo um conjunto de aspectos que
sugerem a existência de políticas, as quais
permitem fornecer aos interessados
informações segundo características
gerais de: acesso, uso, apresentação,
entendimento e auditabilidade. No
entanto, a implantação do conceito de
transparência é de difícil consecução em
organizações. Na prática, o que se observa
é a tentativa da aplicação do conceito
de transparência de forma limitada,
procurando seguir as práticas sugeridas
pelos instrumentos regulatórios. Essa
tentativa se faz com pouca estruturação
interna das organizações para que
ofereçam acesso às informações de
forma sistemática e ampliada e com

poucos resultados de uso e de retorno
em benefícios por parte da sociedade.
Em diferentes áreas do
conhecimento humano, modelos de
maturidade (com uso de estágios)
vêm sendo propostos como forma de
institucionalizar práticas e realizar
avaliações (CAPPELLI, 2009). Nolan
(1979) publicou, na Harvard Business
Review, um modelo de estágios,
que tornou-se marco nos estudos
organizacionais, definindo seis estágios
de maturidade que uma organização
poderia estar na adoção de tecnologia
da informação. Na década de 80, o
Software Engineering Institute da
Carnegie Mellon University criou um
modelo voltado para a Engenharia de
Software: o Capability Maturity Model
(CMM), hoje renovado para o Capability
Maturity Model Integration (CMMI),
uma referência mundial. O CMMI foi
desenvolvido para avaliar a maturidade
ou capacidade dos processos de
desenvolvimento de software das
organizações, e organiza conjuntos de
práticas de engenharia de software por
áreas de conhecimento para melhoria

de processos de desenvolvimento
(CMU-SEI, 2010).
A estruturação por níveis promove
a ideia de uma sequência entre a
institucionalização das práticas, de
modo que a organização possa atingir
o mais alto grau de maturidade através
de institucionalizações gradativas.
No Brasil, desenvolveu-se um modelo
adaptado às características nacionais
para medir os diferentes estágios de
maturidade na construção de software
através do Programa MPS.BR (Melhoria
de Processo do Software Brasileiro) (MRMPS-SW, 2012). Este modelo também
vem sendo utilizado como elemento para
pontuação no contexto de contratações
governamentais.
Neste artigo apresentaremos como
um modelo de estágios pode ajudar
gestores na implantação de programas
de transparência. Este modelo foi
pensado de forma flexível levando
em consideração diferentes contextos
organizacionais. Além disso, o modelo
de estágio tem múltiplas dimensões,
visando atender às interdependências de
características da transparência.

transparência em cinco níveis ou estágios
(Tabela 1).
Cada nível de maturidade reúne
características que, quando aplicadas
conjuntamente às informações que se
deseja tornar transparente, fazem com
que a organização alcance o objetivo
definido pelo nível, quer seja ser divulgada,

compreendida, confiável ou participativa.
O nível 1 não possui características
definidas e serve para classificar toda e
qualquer organização que não tenha o
conjunto mínimo de características de
transparência para ser classificada no
nível imediatamente acima (ou seja, o Nível
2 – Divulgada).

2. Os benefícios de um modelo de maturidade em transparência organizacional baseado em estágios

O

Modelo de Maturidade em
Transparência Organizacional
define um caminho evolutivo
para a implantação de
características de transparência em
organizações, bem como estipula itens
para a avaliação desta implementação.
O Modelo organiza as características de

Tabela 1- Nível do modelo em maturidade em transparência

Nível

Descrição

Nível 1 - Opaca

A organização disponibiliza a informação de forma não sistemática ao ambiente
externo

Nível 3 - Compreendida

A organização disponibiliza e fornece acesso à informação ao ambiente externo com
qualidade e entendimento

Nível 2 - Divulgada
Nível 4 - Confiável

Nível 5 - Participativa
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A organização disponibiliza e fornece acesso à informação ao ambiente externo
A organização permite a auditoria pelo ambiente externo das informações
disponibilizadas.

A organização possibilita o diálogo com o ambiente externo sobre as informações
disponibilizadas.
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O modelo também define práticas para a
implantação de cada característica (acesso,
uso, apresentação, entendimento e
auditabilidade) em cada nível. As práticas
ajudam as organizações a definir o que
deve nortear políticas internas para que
se tornem aderentes às características
de transparência. A implantação de
procedimentos organizacionais que
implementem as práticas determina
a elaboração de produtos específicos,
também sugeridos pelo modelo. Além de
descrever um caminho para a implantação
da transparência, o modelo também
pretende ser utilizado como referência

S

(UNIRIO) em colaboração com a PUCRio. Sua construção engloba a definição
s e m â n t i c a e a e s t r u t u ra ç ã o d e
características e suas implementações,
para cada nível, e a sua aplicação em
projetos piloto para validação.
No estágio atual do projeto, foi
realizada a caracterização do nível 2,
que define os alicerces para que uma
organização saia da ‘opacidade’ para
alcançar a capacidade de ser ‘divulgada’.
As características deste nível e sua
estrutura são apresentadas na seção a
seguir.

o método e o processo de avaliação
aplicáveis aos Modelos de Referência
do MPS para Software (MR-MPS-SW,
2012), e Serviços (MR-MPS-SV, 2012),
e o SCAMPI (Standard CMMI Appraisal
Method for Process Improvement) (SEI,
2012), que é utilizado em avaliações do
CMMI. Em ambos os casos, a descrição
do modelo de maturidade serve de
modelo de referência para o processo
de avaliação por definir os requisitos

exigidos de cada modelo.
No caso do Modelo de Maturidade
em Transparência, seu modelo de
avaliação também está sendo construído
em paralelo à construção dos Níveis
de Maturidade. A construção do
Modelo de Avaliação de Maturidade em
Transparência Organizacional procura
alicerces nos modelos de avaliação
citados anteriormente.

que define os conceitos que devem fazer
parte do modelo e seus relacionamentos.
Em seguida, os níveis foram definidos e,
o nível 2, detalhado e testado através de
um projeto piloto.

construção de modelos de maturidade
(Steenbergen et al, 2010) (Pöppelbuß
e Pöppelbuß, 2011) (Mettler, 2009), o
Modelo de Maturidade em Transparência
está sendo elaborado seguindo o
processo representado na Figura 1.

2. O MODELO DE AVALIAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA

egundo as práticas estabelecidas
para implantação de modelos de
maturidade, sempre existe um
modelo de avaliação atrelado
a ele, dada a necessidade eminente
de avaliar a implantação das práticas
definidas no modelo. Como exemplo
de modelos de avaliação e maturidade
relacionados podem-se citar o Método de
Avaliação do MPS.BR (MA-MPS) (SOFTEX,
2012) (MA-MPS, 2012), que descreve

P

para a avaliação do estágio de maturidade
da transparência em organizações.
Instrumentos de avaliação baseados
no modelo permitirão determinar se
as práticas e produtos esperados por
sua execução são evidenciados na
organização, atestando o alcance das
características em um determinado
nível.
A construção do Modelo de Maturidade
em Transparência Organizacional é um
projeto que está sendo desenvolvido
pelo Núcleo de Pesquisa e Inovação
em Ciberdemocracia1, da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro

3. A Construção do Modelo de Maturidade para Transparência

ara construção do Modelo de
Maturidade em Transparência,
foi definido pelo grupo de
trabalho um método para
elaboração do mesmo. Este método,
além de definir as práticas a serem
realizadas para construção do modelo
,especificou também um metamodelo

a) O processo de construção adotado
Com base na literatura sobre

Figura 1 – Processo de construção do modelo de maturidade em transparência
1 http://www2.unirio.br/unirio/ccet/paginadociberdem
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A primeira etapa consiste na
identificação do escopo do modelo a
ser criado. Além de decidir o tipo do
modelo (maturidade em transparência),
foi necessário também definir o tópico
onde o modelo seria aplicado, podendo
ser na organização como um todo ou
em um setor específico. Além disso, foi
necessário definir a audiência do modelo,
se seria focado em processo, tecnologia
ou em ambos. Também foi necessário
definir a forma de disseminação do
modelo, se seria acessível para todos
ou exclusivo a um determinado grupo.
E por fim, a definição se o modelo será
descritivo (propósito de uso, contendo
práticas para o estabelecimento do
modelo) ou prescritivo (descrevendo
como alcançar o nível desejado). No
caso do Modelo de Maturidade em
Transparência, o domínio escolhido
focará na organização como um todo,
englobando tanto tecnologia quanto
processo, tornando o processo acessível
a todos. O modelo pode ser caracterizado
como descritivo, pois tem um propósito
de uso, contendo práticas para o
estabelecimento do nível.
A segunda etapa é a especificação
do modelo que consiste na definição
dos níveis do modelo de maturidade, na

definição do metamodelo e na definição
do conteúdo do modelo em maturidade.
Atualmente, os níveis e o metamodelo do
Modelo de Maturidade em Transparência
já foram definidos. Porém, a definição do
conteúdo só englobou até agora o nível
2, já possuindo todos os elementos do
metamodelo. Os níveis seguintes estão
em elaboração.
A terceira etapa é a especificação
dos instrumentos, que engloba o
desenvolvimento dos instrumentos de
avaliação e o método de avaliação. Esta
etapa está estreitamente ligada com a
construção do Modelo de Avaliação em
Transparência.
A quarta etapa é a realização do
piloto. Esta etapa consiste em realizar
um projeto piloto para o modelo de
maturidade e para o instrumento
de avaliação. Esta etapa ainda não
foi realizada, pois necessita que o
instrumento de avaliação seja criado.
Assim, foi realizado o piloto parcialmente
para esse nível, e deu-se continuidade às
etapas seguintes.
A quinta etapa é a aplicação do
modelo, que consiste em planejar a
aplicação do modelo e dos instrumentos,
treinar os participantes, aplicar o modelo
em maturidade e os instrumentos

propostos em um cenário organizacional,
comunicar os resultados da aplicação do
modelo e dos instrumentos, efetuar
as ações corretivas no modelo e nos
instrumentos.
Por fim, mas ortogonalmente, evoluise o modelo, realizando a análise das
melhorias identificadas, construindo
base de lições aprendidas, mantendo
as diferentes versões do modelo e as
alterações necessárias. Esta fase poderá
ocorrer diversas vezes depois de cada
aplicação do modelo em organizações
diferentes.

b) O Metamodelo
Para o desenvolvimento do Modelo
de Maturidade em Transparência foi
construído um metamodelo ou modelo
conceitual (HEUSER, 2008), apresentado
na Figura 2, que representa os conceitos
que compõem cada um dos níveis do
modelo (UNIRIO, 2012). O modelo abaixo
é utilizado no desenho de sistemas de
informática e pretende, de uma maneira
abstrata, mostrar relacionamentos entre
componentes de algo a ser mais bem
compreendido. No caso, o metamodelo
procura definir os componentes do
modelo de transparência e como eles se
relacionam.

Figura 2 – Metamodelo de Maturidade em Transparência
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Cada Nível de Maturidade possui um
ou mais objetivos (Tabela 1), é composto
de uma ou mais características (acesso,
uso, apresentação, entendimento e
auditabilidade) e é aplicado a um ou
mais “objetos” (partes da organização,
setores, processos) na organização.
O Objetivo descreve o propósito do
nível de maturidade e está relacionado
a um nível de maturidade e pode ser
desdobrado em outros objetivos.
O Objeto descreve o contexto ao
qual se aplica o nível de maturidade,
e pode ser aplicado, no mínimo, a um
nível de maturidade. Por exemplo,
pode-se ter como objeto o orçamento
da organização.
A Característica define a qualidade
que contribui para atingir o nível de
maturidade. Por exemplo, o uso de
um relatório disponível na internet
terá uma qualidade de acesso maior
do que se o mesmo for apenas
impresso. Uma característica, como
por exemplo, portabilidade (uma
característica relacionada a acesso),
pode, em alguns casos, interferir na
disponibilidade (uma característica
relacionada a acesso) como em casos
onde a informação é disponível em
ambientes móveis (celulares). Com

isso, queremos dizer que, ao ter mais
portabilidade, pode-se, em alguns
casos, interferir negativamente em
disponibilidade. Essas interações
entre qualidades são um dos pontos
mais difíceis de determinação na
implantação de transparência. Essas
interações, chamadas de correlações, são
fundamentais no estudo aprofundado
de características de qualidade, como
por exemplo, segurança (CUNHA, 2007)
(CAPPELLI 2010).
A Prática descreve um elemento que
contribui para a implementação de uma
determinada característica. Por exemplo,
na Tabela 3, mostra-se que “Definir a
política de sigilo da organização” é uma
prática da característica de publicidade
(uma característica relacionada a
acesso). Uma característica pode ser
implementada através de uma ou mais
práticas. Uma prática pode contribuir
para mais de uma característica, pode ser
composta de outras práticas e pode gerar
um ou mais produtos de trabalho.
O Produto de trabalho define o que é
gerado pela realização das práticas. No
caso exemplificado acima, um produto
de trabalho é a “Política de Sigilo da
Organização” (vide Tabela 4).

Tabela 2- Características do nível 2

Característica

Descrição

Publicidade

Capacidade de se tornar público.

Operabilidade

Capacidade de estar operacional.

Disponibilidade
Portabilidade
Clareza

Atualidade

Integridade

Verificabilidade

Rastreabilidade
Acurácia

c) O nível 2 – Divulgada
O Nível 2 do Modelo de Maturidade
em Transparência tem como foco as
características e práticas que garantam
às organizações principalmente a
capacidade de permitir o acesso às suas
informações (Acessibilidade, na estrutura
de Cappelli (2009)). As capacidades de
uso, apresentação, entendimento e
auditabilidade são também consideradas,
porém com menor enfoque, com o intuito
de dotar a informação divulgada de
qualidade, entendimento e formatação
mínimas.
Um estudo das principais normas
regulatórias brasileiras relativas à
transparência, como a Lei da Transparência
(LEI 131, 2009), a Lei de Acesso à
Informação (LEI 12.527, 2011), o Decreto
n 7.724/2012 (que regulamenta a Lei
12.527/2011) e o Decreto 6.932/2009
(que diz respeito à simplificação do
atendimento público prestado ao cidadão),
foi também realizado para a construção
do Nível 2. As diretrizes encontradas
nestes instrumentos regulatórios
também apontam para que o foco inicial
de preocupação das organizações esteja
em garantir o acesso à informação. As
características que compõem o Nível 2 são
descritas na Tabela 2.

Capacidade de ser utilizado no momento que for necessário.
Capacidade de ser utilizado em diferentes ambientes.
Capacidade de nitidez e compreensão.
Capacidade de estar no estado atual.
Capacidade de ser sem lacunas.

Capacidade de identificar se o que está sendo feito é o que deve ser feito.

Capacidade de seguir o desenvolvimento de uma ação ou construção de uma informação, suas mudanças
e justificativas.
Capacidade de processamento isento de erros sistemáticos.
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Para cada característica foram estabelecidas práticas para auxiliar na sua implantação nas organizações, como demonstrado
na Tabela 3:

Tabela 3 - Práticas do nível 2

Característica

Prática

Publicidade

Definir a política de sigilo da organização.

Disponibilidade

Classificar informações quanto ao grau de sigilo com base em critérios legais.
Divulgar informações.

Garantir a existência de mecanismos que disponibilizem informações de acordo com a
política de sigilo.
Disponibilizar as informações nos locais e canais de divulgação da informação.
Estabelecer canais de atendimento.

Identificar mecanismos de contingência para acesso à informação.
Portabilidade

Operabilidade

Estabelecer mecanismos de auxílio à busca de informações.

Permitir o acesso às informações em diferentes formatos, conforme adequado.
Permitir o acesso através de diferentes canais de comunicação.

Permitir o acesso às informações nos formatos definidos, incluindo os formatos abertos.
Definir os requisitos básicos de operação da organização.
Prover os requisitos básicos de operação da organização.
Definir Políticas de Interoperabilidade de Informação.

Implementar os padrões de interoperabilidade de informações.

Clareza

Definir normas de apresentação de informação adequada ao público alvo.

Atualidade
Integridade
Detalhamento

Verificabilidade

Rastreabilidade
Acurácia

82

Implementar as normas de apresentação das informações da organização.

Permitir a identificação do período de geração e publicação das informações.
Registrar a periodicidade de atualização das informações.
Identificar as fontes das informações.

Definir a metainformação das informações disponibilizadas pela organização.
Definir a estrutura utilizada para descrever as informações.

Divulgar o modelo conceitual da informação (a estrutura utilizada para descrever as
informações).
Identificar a fonte e o responsável pela informação.

Capacidade de processamento isento de erros sistemáticos.
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Para cada prática foi criada uma descrição e definidos produtos de trabalhos que são gerados com a implementação daquela
prática. Como exemplo, na Tabela 4 são apresentadas as práticas, descrições e produtos de trabalho para a característica de
publicidade.

Tabela 4 - práticas, descrição e produtos de trabalho de publicidade

Característica

PUBLICIDADE

Prática

Descrição

Produto de trabalho

Definir a política de
sigilo da organização

As informações são consideradas passíveis
de publicação quando o cidadão pode ter
acesso à informação. As informações são
consideradas sigilosas quando o acesso
tem restrições, requerendo medidas
de salvaguarda (medidas de proteção e
segurança para a custódia e disseminação
da informação).

Política de sigilo da organização

Definir os locais e os canais de
comunicação das informações que devem
ser divulgadas pela organização.

(i)Lista de locais para
comunicação
(ii)Lista de meios de
comunicação

Classificar
informações
quanto ao grau de
sigilo com base em
critérios legais.
Divulgar
informações

d) A primeira avaliação do nivel 2
Um projeto piloto para avaliação
do nível 2 do Modelo foi realizado
na UNIRIO. Esta universidade, que é
uma organização pública, possui uma
Biblioteca Central, aberta tanto ao
público interno da universidade - alunos
e professores - como ao público externo
à universidade - a comunidade do Rio
de Janeiro. O projeto teve como objetivo
verificar a viabilidade de: i) identificar
se a organização gera os produtos (ou
similares) indicados pelas práticas do
nível 2; ii) identificar que práticas a
organização realiza para geração dos
produtos indicados; iii) identificar
se o conjunto de produtos de cada
característica do nível 2 é suficiente para
atingir a prática no nível estabelecido, e
iv) identificar a avaliação dos envolvidos
com os processos analisados a respeito
do resultado obtido.
O escopo (o objeto do modelo

A organização apoiada na política de
sigilo da informação deve determinar que
grupos de pessoas podem acessar quais
tipos de classificação da informação; essa
classificação deve ser baseada em critérios
definidos pela própria organização, com
base na legislação.

“

Em geral, as
organizações
se preocupam
com aspectos
de reputação
quando estes
podem ser
medidos.

”

Informações classificadas
segundo a política de sigilo

conceitual descrito na Figura 2) de
análise incluiu os seguintes processos
de prestação de serviços: (i) Adquirir
documentos digitais; (ii) Adquirir
documentos em papel; (iii) Adquirir
documentos através de doação; (iv)
Realizar processamento técnico de livro;
(v) Realizar consulta de documentos;
(vi) Realizar consulta especializada; (vii)
Realizar empréstimo de documentos;
(viii) Realizar devolução de documentos;
(ix) Descartar documentos; (x)
Disponibilizar cópias de documentos via
BIREME (sistema da biblioteca regional
de medicina); e (xi) Disponibilizar cópias
de documentos via COMUT (sistema
que permite a obtenção de cópias
de documentos técnico-científicos
disponíveis nos acervos das principais
bibliotecas brasileiras e em serviços de
informação internacionais).
Como resultado da aplicação,
concluiu-se que a biblioteca da
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UNIRIO não se enquadra no nível 2 em
maturidade em transparência. Para que
a biblioteca fosse considerada nível
2, seria necessário que ela cumprisse
todas as práticas definidas como
nível 2, e foi observado o não cumprimento de diversas práticas, como por
exemplo a biblioteca não possui política
de sigilo ( prática de publicidade); a

biblioteca não possui mecanismos de
contingência para acesso à informação
(prática de disponibilidade); a biblioteca
não define normas de escrita (prática
de clareza). Porém, na execução do
projeto piloto, foi possível definir
algumas melhorias para os processos da
biblioteca, que, ao serem implementadas,
poderão caracterizá-la como nível 2.

Com a aplicação do projeto piloto,
foi possível identificar melhorias na
descrição das práticas e produtos de
trabalho, como na elaboração da planilha
de verificação das práticas e produtos
de trabalho (que pode ser usada como
insumo para o modelo de avaliação do
nível 2) e no processo de execução do
piloto ou da avaliação do nível 2.

para o atendimento do objetivo do nível
do modelo de maturidade proposto.
Também será necessário verificar
entre as características da transparência
organizacional (CAPPELLI, 2009)
que ainda não apareceram em níveis
anteriores, se são necessárias ao
nível em questão. Se esta necessidade
for identificada, para cada nova
característica identificada será
necessário criar práticas relacionadas

ao objetivo do nível.
Acredita-se que no nível 5 outros
trabalhos devam ser usados como
base para a criação de práticas,
principalmente trabalhos que têm
relação com democracia eletrônica
(SILVA, 2005) e trabalhos relacionados
a colaboração (SERRANO, 2011)
(MAGDALENO, ARAUJO e WERNER,
2011) (FUKS, PIMENTEL, 2012), já que
esse nível almeja a participação.

4. O processo de construção dos próximos níveis

O

modelo de maturidade em
transparência é um modelo
em estágios, o que significa
que, para se atingir o nível 3,
primeiramente deve ser atingido o nível 2
e assim por diante. Por isso, os próximos
níveis vão herdar as características e
práticas dos níveis anteriores, sendo
necessário verificar se há necessidade
para esse novo nível de criar novas
práticas para características já existentes,

5. CONCLUSÃO

N

este artigo, divulgamos os
avanços alcançados rumo a
um modelo de maturidade de
transparência organizacional.
Fornecemos conhecimento para que
uma organização alcance, de maneira
planificada, um estágio inicial de
maturidade rumo à transparência.
Entende-se que, estando no nível 2 do
modelo (Divulgada), uma organização
já está em conformidade com a recente
legislação brasileira concernente à
transparência e acesso à informação.
Estamos cientes que são muitos os
obstáculos para alcançar transparência,
mas certamente, tendo-se um guia

geral, esse caminho tende a tornar-se
menos penoso. A falta de maturidade
atualmente observada, após a vigência
da Lei de Acesso à Informação, tende a
se atenuar com a adoção “de facto” de um
modelo de maturidade de transparência
organizacional. Em geral, as organizações
se preocupam com aspectos de reputação
quando estes podem ser medidos,
segundo a lógica de que “não se pode
controlar o que não se pode medir”.
Por isso, o trabalho do nosso grupo
interdisciplinar e interinstitucional
está e estará procurando avançar na
construção desse modelo, de forma a
contribuir de maneira eficaz no sentido

da construção de organizações cada
vez mais transparentes, como forma
de alcançarmos uma sociedade mais
comprometida e participativa.
Nossos próximos passos são a
construção dos Níveis 3, 4 e 5 do Modelo
de Maturidade em Transparência
Organizacional. A fim de validar as
práticas dos próximos níveis, será
necessária a avaliação com projetos reais
em organizações, a exemplo do que foi
feito na Biblioteca Central da UNIRIO
para o nível 2. Para isto, contamos com a
disposição e a disponibilidade de órgãos
públicos ou empresas, para participação
no projeto.

REFERÊNCIAS
CAPPELLI, C. (2009), Uma Abordagem
para Transparência em Processos
Organizacionais Utilizando Aspectos.
Rio de Janeiro, 2009. 328 p. Tese
de Doutorado – Departamento de

84

Fevereiro 2013 - n. 53

Informática, Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.

CAPPELLI C.; CUNHA H.; GONZALEZBAIXAULI B.; LEITE J.C.S.P. (2010),

Revista TCMRJ

Transparency versus security: early
analysis of antagonistic requirements.
In Proceedings of the 2010 ACM
Symposium on Applied Computing (SAC
‘10). ACM, New York, NY, USA, 298-

305. DOI=10.1145/1774088.1774151
h t t p : / / d o i . a c m .
org/10.1145/1774088.1774151

CUNHA, H. S., (2007), Uso de estratégias
orientadas a metas para modelagem de
requisitos de segurança, Dissertação de
Mestrado, Departamento de Informática,
PUC-Rio (http://www.maxwell.lambda.
ele.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao
=resultado&nrSeq=10995@1)
DECRETO Nº 6.932 (2009), Provê a
simplificação dos processos de prestação
de serviço ao cidadãos <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2009/Decreto/D6932.htm> .
Acessado em19/02/2012.

FUNG, A. (2007); GRAHAM, M.; Weil D.
Full Disclosure: the Perils and Promise
of Transparency. Cambridge University
Press, Londres, UK.
FUKS. H.; PIMENTEL, M., (2012),
Sistemas Colaborativos. Editora Elsevier,
1a. Edição.

HRDINOVÁ, J.; PARDO, T. (2011). Open
Government and E-Government:
Democratic Challenges from a Public
Value Perspective. In: Proceedings of
the 12th Annual International Digital
Government Research Conference. pp.
1-9.
HEUSER, C. A. (2008), Projeto de Banco
de Dados, Volume 4 da Série Livros
Didáticos Informática UFRGS, 6ªedição,
Ed.Bookman.
HOLZNER B.; HOLZNER L., (2006),
Transparency in Global Change: The
Vanguard of the Open Society. University
of Pittsburgh Press; 1 edition.

LEI 12.527, de 18 de Novembro de 2011 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm.
Acessado em 01/02/2013.
LEI 131 – Disponibilização em tempo real
de informações - https://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp131.htm.

Acessado em 22/10/2012.

MAGDALENO, A. M.; ARAUJO, R. M.,
WERNER, C. M. L. (2011) A Roadmap
to the Collaboration Maturity Model
(CollabMM) Evolution, Proceedings of
the 2011 15th International Conference
on Computer Supported Cooperative
Work in Design.

METTLER T (2009) A design science
research perspective on maturity models
in information systems. Working Paper,
Institute of Information Management,
University of St. Gallen, St. Gallen.
MA-MPS - Guia de Avaliação MPS (2012)
http://www.softex.br/mpsbr/_guias/
guias/MPSBR_Guia_de_Avaliacao_2012.
pdf Acessado em 30/01/2013.

MR-MPS-SW - Guia Geral MPS de
Software (2012) http://www.softex.
br/mpsbr/_guias/guias/MPS.BR_Guia_
Geral_Software_2012.pdf Acessado em
30/01/2013.
MR-MPS-SV - Guia Geral MPS de
Serviços (2012) http://www.softex.
br/mpsbr/_guias/guias/MPS.BR_Guia_
Geral_Servicos_2012.pdf Acessado em
30/01/2012

NOLAN, R. L. (1973) “Managing the
computer resource: a stage hypothesis”.
ACM. Pp. 399-405. http://dl.acm.org/
citation.cfm?id=362284. Acessado em
31/01/2013.

NOLAN, R. L., (1979) “Managing The Crisis
In Data Processing”. Harvard Business
pp 115–126.
http://www.comp.dit.ie/rfitzpatrick/
Business%20Perspectives%20slides/
Conceptual%20Business%20Models/
Managing%20the%20crises%20in%20
data%20processing%20-%20Nolan.pdf
Acessado em 31/01/2013.

management. In: Proceedings of the 19th
European Conference on Information
Systems (ECIS). Helsinki, Finland.

SEI. (2012) Software Engineering
Instituite. Carnegie Mellon University.
http://www.sei.cmu.edu/cmmi/.
Acessado em 06/11/2012.

SERRANO, M., LEITE, J. C. S. P..
(2011). A Rich Traceability Model for
Social Interactions. In Proceedings
of the 6th International Workshop
on Traceability in Emerging Forms
of Software Engineering (TEFSE
‘11). ACM, New York, NY, USA, 6366. DOI=10.1145/1987856.1987871
http://doi.acm.org/10.1145/
1987856.1987871.
SILVA, S.; (2005) Graus de participação
democrática no uso da internet pelos
governos das capitais brasileiras. Opinião
Pública vXI, n2, pp450-469.

SOFTEX. (2012).
http://www.softex.
br/mpsbr/_guias/guias/MPSBR_Guia_
de_Avaliacao_2012.pdf. Acessado em
11/12/2012.
STEENBERGEN, M; BRINKKEMPER, S.,
WEERD, I.; BEKKERS, W (2010) The
design of focus area maturity models,
Proceeding DESRIST’10 Proceedings
of the 5th international conference on
Global Perspectives on Design Science
Research, pp 317-332.

TAPSCOTT D.; Ticoll D. (2003) “The
Naked Corporation: How the Age
of Transparency Will Revolutionize
Business”, Free Press, 1 edição
UNIRIO. (2012) http://www2.unirio.
br/unirio/ccet/unirio-cgu/produtosgerados. Acessado em 11/12/2012.

PÖPPELBUß, J.; RÖGLINGER, M.(2011),
What makes a useful maturity model?
A framework of general design
principles for maturity models and
its demonstration in business process

Revista TCMRJ

n. 53 - Fevereiro 2013

85

A RT I G O

Breves considerações acerca
da arbitragem e os princípios
da Administração Pública

No entender do advogado Bernardo Bichara Faria
Coelho, a maior eficiência que a opção pela arbitragem
traz para a Administração Pública, além do ponto de
vista econômico, é que esta pode ser analisada sob
diferentes prismas: a eficiência na solução de conflitos;
eficiência na atuação administrativa; eficiência no
controle da eficiência das parcerias entre Estado e
particular, e a eficiência da gestão dessas parcerias.
Bernardo Bichara Faria Coelho
Advogado
Pós-graduando em Direito do Estado e Regulação pela
Fundação Getúlio Vargas – FGV

O

I – Introdução

s meios de solução privada
de conflitos não são uma
novidade para a ordem
jurídica, ao contrário, as
manifestações mais remotas do Direito
puderam ser constatadas a partir de
tais mecanismos1. Nada obstante, foi
o recurso à jurisdição estatal o meio
de solução de conflitos que ao longo
da história fez carreira em todo o
mundo, tornando-se absolutamente
hegemônico. Conquanto nunca tenham
desaparecido, as formas privadas de
resolução de disputas sempre foram
relegadas a um plano menos que
subsidiário, quase excepcional, senão
excêntrico.
Diante da nova ordem mundial
instaurada no final do século XX, e que
ainda se descortina em nossos dias,
revelando-se cada vez mais complexa,

tem-se algumas constatações que,
independentemente de serem boas ou
ruins, são, antes, inevitáveis. Ei-las: 1 - A
economia rege, de alguma forma, mais
ou menos intensa, salvo raras exceções,
quase todas as relações estabelecidas
entre pessoas físicas ou jurídicas; 2 – As
atividades econômicas praticamente
não mais encontram limites materiais ao
seu desenvolvimento; 3 – As negociações
econômicas não mais se sujeitam aos
obstáculos impostos pela distância
entre os contratantes e, cada vez mais,
também não admitem impedimentos
oriundos do tempo (“time is money!”);
4 – Tanto as atividades quanto as
negociações econômicas revestem-se de
crescente complexidade; 5 – Os limites
a todo este processo de reorganização
da nova ordem mundial são os Direitos
Humanos.

Devido às enumeradas transformações, a arbitragem deixou de
ser um instituto puramente jurídico
para servir como um instrumento da
economia. O velho modelo de justiça
estatal está em vias de entrar em
colapso. Por conta disso, a possibilidade
de utilização de um mecanismo que
possa dar fim a uma controvérsia sem
necessidade de recurso ao Judiciário
torna-se um precioso instrumento da
economia, eis que através dele é possível
poupar gastos vultosos que o recurso à
jurisdição estatal acaba por gerar. Em
razão desta circunstância, a arbitragem
passou a desfrutar da preferência dos
agentes econômicos2, que, além de tais
vantagens, também vislumbraram nela
um mecanismo mais adequado à nova
dinâmica da economia, porquanto sua
maior flexibilidade atende à necessidade

1. A propósito, leia-se: MARTINS. Pedro A. Batista. Arbitragem através dos Tempos. Obstáculos e Preconceitos à sua Implementação no Brasil. Disponível
na internet em<www.batistamartins.com.br>. Acesso em 06 de fevereiro de 2012.
2. SOUTO, Marcos Juruena Villela. Arbitragem em Contratos Firmados por Empresas Estatais. In: Direito Administrativo em Debate. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2004. p. 449/450.
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de partes contratantes, por vezes,
tão díspares, poderem, elas mesmas,
determinar regras que melhor regulem
suas transações.
Ademais, ela veio responder a uma
perplexidade, qual seja, a da indevida
intromissão estatal em questões
que veiculam interesses puramente
individuais, violando um direito
fundamental, sem nada proteger3? É
dizer, por que cercear o direito das
partes de regular seus próprios ajustes,
impondo-lhes a observância de uma
normativa pré-definida, quando não há
risco de violação a direitos de outrem,
tampouco a direitos indisponíveis
dos envolvidos? Em suma, por que
continuar submetendo questões acerca

de direitos patrimoniais disponíveis
a uma jurisdição estatal morosa, não
especializada, limitada à aplicação de
determinada legislação e que não atende
à vontade das partes4?
Todas essas constatações levaram ao
renascimento da arbitragem, que passou
a influenciar diretamente a economia dos
contratos, tornando-se uma vantagem
economicamente apreciável e de alta
relevância. Mas, o que a Administração
Pública tem a ver com isso?
Ora bem, é de sabença comum que,
atualmente, é de todo impossível que o
Estado responda sozinho às inúmeras
demandas sociais que lhe são postas. A
consecução dos fins para os quais o Estado
foi criado depende, fundamentalmente,

do estabelecimento de parcerias entre o
mesmo e a sociedade5. Portanto, o Estado
precisa do auxílio da sociedade e para
consegui-lo deve conduzir-se de molde
não só a respeitar os agentes sociais,
como também a atraí-los oferecendolhes oportunidades interessantes
de negociação com a Administração
Pública, inclusive, equiparando-se,
quando possível, ao particular. Destarte,
uma das mais expressivas condutas que
a Administração Pública pode tomar
alvitrando essa aproximação com
os agentes econômicos particulares
é a aceitação da participação em
arbitragens com o fito de solucionar
eventuais controvérsias oriundas
dessas avenças.

II.1-Arbitragem, Legalidade
Administrativa e Juridicidade

aplicado aos indivíduos em geral, a
quem é dado fazer tudo quanto a lei
não vede. Nesse sentido, a decisão da
Administração Pública de vincular-se a
um procedimento arbitral reclamaria,
imprescindivelmente, a existência de
uma lei contendo tal previsão em que se
pudesse fundar.
Diante disso, parte da doutrina
– mais expressiva no passado, mas
que ainda se faz presente – esposa
o entendimento de que é preciso
que a lei autorize, especificamente, a
Administração Pública a participar de

arbitragens. Contra dita opinião, outra
banda da doutrina aduz que a exigência
de observância da legalidade resta
satisfeita pela dicção do artigo 1º da
Lei nº 9.307/96, que autoriza qualquer
pessoa capaz de contratar a participar de
arbitragem; sendo certo que não se pode
questionar a capacidade que o Estado
detém de fazê-lo6.
Não parece exagerado afirmar que
antes mesmo da previsão contida no
artigo 1º da Lei nº 9.307/96 já era
possível a qualquer pessoa, inclusive
à Administração Pública, pactuar

II – Princípios da Administração Pública que recomendam a opção pela arbitragem

A Legalidade, insculpida no artigo
37 da Constituição de 1988, também
chamada legalidade administrativa, é
um princípio que na história recente tem
sido invocado com frequência por parte
da doutrina refratária à possibilidade de
a Administração Pública participar de
arbitragens. O argumento funda-se na
máxima de que àquela cabe apenas agir
conforme a lei determine ou autorize,
um comando exatamente inverso ao

3. A nosso sentir, é preciso ter em mente que o recurso pleno à jurisdição estatal, constituído em garantia fundamental, constante do art. 5º, XXXV da
CRFB/88, desvela um direito a benefício dos cidadãos e não um dever. De fato a jurisdição estatal deve sempre ser oferecida ao particular, ou a ele imposta sempre que em tela haja um direito indisponível. Entretanto, no que toca a direitos patrimoniais disponíveis, não se vislumbra razão para impor a
submissão de litígios que a eles se refiram à jurisdição estatal. Do contrário, em nome da suposta necessidade de um direito não fundamental, estar-se-ia
ferindo a autonomia da vontade, esta sim revestida de jusfundamentalidade. Imaginar que todo interesse particular qualificar-se-ia como manifestação
do direito à liberdade, longe de protegê-lo, vulnera-o, por esvaziar-lhe na sua dimensão moral. Cabe aqui invocar o magistério de Daniel Sarmento, para
quem “(...) nem todo interesse particular pode ser qualificado como direito fundamental. Direitos fundamentais são apenas alguns interesses especialmente
relevantes, relacionados à proteção e à promoção da dignidade humana, que, pela sua elevada significação, foram postos pela Constituição acima do poder
das instâncias deliberativas ordinárias. Há, assim, interesses privados que constituem direitos fundamentais, mas há outros interesses particulares que não
recebem da ordem jurídica proteção tão reforçada.”. SARMENTO, Daniel. Interesses Públicos vs. Interesses Privados na Perspectiva da Teoria e da Filosofia
Constitucional. In:Livres e Iguais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 89.
4. Da pena firme de Marcos Juruena resta assentado que: “De fato, considerando-se que o princípio da livre iniciativa tem como um de seus corolários o
princípio da subsidiariedade, se as partes não dependem de uma atuação estatal para solucionarem seus conflitos e retornarem a uma situação de equilíbrio,
não é legítimo ao Poder Público substituir impositivamente tal vontade privada pela vontade estatal.”. SOUTO, Marcos Juruena Villela. Arbitragem em Contratos Firmados por Empresas Estatais. In: Direito Administrativo em Debate. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 456.
5. Oportuno relembrar que o novo modelo de Estado é norteado pelo princípio da subsidiariedade, segundo o qual o Estado só deve atuar diretamente
nos setores em que a sociedade não tenha condições de fazê-lo e que sejam essenciais. Nesse sentido é o escólio de Diogo de Figueiredo: “A subsidiariedade prescreve o escalonamento de atribuições entre entes ou órgãos, em função da complexidade do atendimento dos interesses das sociedades. Cabe,
assim, primariamente aos indivíduos decidirem e agirem no que se refira aos seus respectivos e inerentes interesses individuais, e, apenas secundária e sucessivamente, aos entes e órgãos, sociais e políticos, instituídos para tomar decisões sobre interesses coletivos.”. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de
Direito Administrativo. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p.96.
6. Veja-se, por todos: PINTO, José Emílio Nunes. A Arbitrabilidade de Controvérsias nos Contratos com o Estado e as Empresas Estatais. Disponível na
Internet: <http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em 03.02.12.
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arbitragens com base na mera capacidade
genérica para contrair obrigações
conferida às pessoas físicas e jurídicas7.
Isso porque a Lei nº 9.307/96 não foi
editada com o escopo de permitir a
arbitragem, mas apenas de normatizar a
sua utilização e conferir ao laudo arbitral
maiores garantias, como a de configurar
título executivo judicial e a de ser dotado
de definitividade8.
E n t e n d a - s e b e m . Po r s e r a
arbitragem fruto da autonomia da
vontade, independentemente de
qualquer previsão legal específica,
as partes de um contrato sempre
puderam prevê-la em suas avenças9,
determinando que a decisão dela
advinda seria obrigatória para ambas.
Sem embargo dessa possibilidade,
havia inúmeros entraves à arbitragem
tais como a posição da jurisprudência
sobre a cláusula compromissória não
dispensar o compromisso arbitral,
bem assim a exigência de que o laudo
arbitral tivesse de ser homologado

pelo Judiciário 10. Em virtude de tais
circunstâncias, a Lei de Arbitragem não
foi despicienda, porquanto a partir dela o
instituto passou a representar exercício
da jurisdição11, o que lhe legou uma
série de características que o reforçam,
sobretudo, pela desnecessidade de
homologação judicial do laudo arbitral
e pela impossibilidade de reapreciação
pelo Judiciário12. Contudo, ainda que não
possuísse a cogência que hoje dispõe, a
arbitragem fazia-se possível13.
Sem embargo de tais considerações,
é de se consignar que, desde que o
Supremo Tribunal Federal declarou
a constitucionalidade da Lei de
Arbitragem14, iniciou-se um processo
acelerado e crescente de incentivo à
utilização deste meio alternativo de
solução de controvérsias, no bojo do
qual foram editadas várias leis com a
previsão expressa da possibilidade de
a Administração Pública lançar mão
da arbitragem para dirimir conflitos
decorrentes de contratos em que tome

parte. Buscou-se, sobretudo, suplantar
essas discussões bizantinas sobre qual
deveria ser o fundamento para tal
atuação estatal, assegurando-se que o
Estado não fosse tolhido por questões
de somenos importância. Deveras, o
que há de relevante é a inexistência
de qualquer óbice ontológico a vedar
a utilização de arbitragem pelo Estado
e não o modo adequado de autorizála. Assim é que, hoje, há normas
específicas contemplando tal hipótese,
por exemplo: o artigo 23-A da Lei Federal
nº 8.987/9515; artigo 11, inciso III da Lei
Federal nº 11.109/04; artigo 43, inciso X
da Lei Federal nº 9.478/97 e artigo 93,
inciso XV da Lei Federal nº 9.472/97.
Convém ressaltar, ademais, que
atualmente a doutrina publicista,
s o b i n f l u ê n c i a d o p ro c e s s o d e
constitucionalização do Direito
Administrativo, vem preferindo a
utilização do termo juridicidade ao
vocábulo legalidade16. Tal substituição
não visa a atender meramente a uma

7. Em sentido semelhante ao exposto é a lição de Gustavo Binenbojm: “A execução de tarefas públicas, mediante celebração de contratos com particulares,
pressupõe o reconhecimento de um conjunto de poderes à Administração, como condição para a otimização do dispêndio de recursos e alcance dos fins
perseguidos. Em uma palavra: o poder de pactuar arbitragem é implícito ao poder de contratar, restando atendida a legalidade quando a solução arbitral
se afigura, a juízo do administrador, como aquela que realiza, da forma mais eficiente, o de dever de bem administrar.” BINENBOJM, Gustavo. As Parcerias
Público-Privadas (PPPs) e a Constituição. In: Temas de Direito Administrativo e Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 138/139.
8. Tais são as previsões constantes do artigo 31 da Lei nº 9.307/96, que dispõe: “A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos
efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo”; e do artigo 475-N, IV do CPC/73, que preceitua: “São títulos executivos judiciais: IV – a sentença arbitral”.
9. É exatamente isso que ocorre com os demais meios alternativos de solução de controvérsias como a mediação e os dispute boards, que não estão
amparados em previsão legal expressa.
10. CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.p. 4/5.
11. CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. p.26/27.Conquanto haja divergência na doutrina processual civil, essa é a opinião de ilustres processualistas. Por Todos: DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 10 ª ed.
Salvador. Jus Podium: 2008. p. 81. Importa registrar a posição peculiar de Selma Lemes para quem a natureza jurídica da arbitragem seria um híbrido de
contrato e jurisdição, pois, em cada etapa da arbitragem, uma dessas feições avultaria mais nítida que a outra. A propósito, leia-se: LEMES. Selma Maria
Ferreira. Arbitragem. Princípios Jurídicos Fundamentais. Direito Brasileiro e Comparado. Disponível na internet em <www.selmalemes.com.br>. Acesso
em 05 de fevereiro de 2012.
12. A única possibilidade que a Lei de Arbitragem prevê de reapreciação da decisão arbitral pelo Judiciário é em caso de vício de nulidade desta. Essa
a inteligência do artigo 33 da mencionada lei que estatui: “A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a decretação da
nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta Lei”.
13. A ausência das indigitadas características não era óbice à configuração do instituto da arbitragem. Aliás,ao analisar o histórico deste instituto através
do direito positivo pátrio, Pedro Batista Martins, nos dá conta de que já a Constituição Imperial de 1824 previa a utilização do mesmo. O que também
ocorreu em diversos diplomas infraconstitucionais, dentre eles o Código Civil de 1916 e os Códigos de Processo Civil de 1939 e de 1973. Sobre o tema,
recorra-se a:MARTINS. Pedro A. Batista. Arbitragem através dos Tempos. Obstáculos e Preconceitos à sua Implementação no Brasil. Disponível na internet
em <www.batistamartins.com.br>. Acesso em 06 de fevereiro de 2012.
14. Durante o julgamento da SE 5.206, foi argüido, pelo ministro Moreira Alves, um incidente de inconstitucionalidade da Lei de Arbitragem, sob o argumento de que esta estaria a violar o princípio do livre acesso à justiça. Somente em 2001 esse julgamento foi concluído, e por 7 votos a 4, placitou-se a
constitucionalidade da Lei nº 9.307/96.
15. O art. 23-A foi introduzido pela Lei nº 11.196/05. Diogo de Figueiredo, defensor de longa data da utilização da arbitragem pela Administração Pública, entendia que o inciso XV do artigo 23 da Lei Federal nº 8.987/95, ao referir-se a soluções amigáveis de controvérsias, já servia de fundamento para
esta atuação estatal. Confira-se, a propósito: MOREIRA NETO. Diogo de Figueiredo. A Arbitragem nos Contratos Administrativos. In: Revista de Direito
Administrativo, nº 209, jul/set, 1997. p. 88/90.
16. Tem-se como exemplificativa desse novo paradigma, a dicção do art. 20, § 3º da Lei Fundamental de Bonn, que preceitua: “O poder legislativo está
submetido à ordem constitucional; os poderes executivo e judiciário obedecem à lei e ao direito”. Nessa trilha, Daniel Sarmento ensina que: “É verdade,
contudo, que no contexto atual de superação do legiscentrismo, a vinculação do administrador à lei foi substituída pela sua subordinação ao ordenamento
jurídico como um todo, no qual despontam, com importância capital, a Constituição e seus princípios. Assim, a exigência de lei formal para autorização da
ação administrativa foi mitigada, admitindo-se hoje que a própria Constituição, pela força normativa que desfruta, pode fundamentar a atuação da Administração, independentemente de mediação legislativa. Entende-se, assim, que a Administração Pública encontra-se vinculada não apenas à lei, mas antes a
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questão linguística, mas semântica. Já
não vivemos mais sob o império da lei,
seja porque se passou a reconhecer a
primazia da Constituição, seja porque
se escancarou a insuficiência da lei
formal para conter todo o Direito, que
se encontra espraiado por diversas
fontes normativas17. A tônica dos dias
correntes é a da observância pela
Administração Pública do Direito como
um todo, com especial atenção às
normas constitucionais e, dentre elas,
aos princípios e direitos fundamentais.
Nesse passo, cumpre atentar
para a circunstância de a atuação da
Administração Pública não mais estar
integralmente contida na lei. Reconhecese, hoje, que é possível, e mesmo
recomendável, em dadas ocasiões, que o
Estado busque o fundamento de validade
de suas ações fora ou além da lei18. Para
o que ora interessa, é bem de ver que a
participação do Estado em arbitragens
atende aos preceitos de inúmeros
princípios norteadores da Administração
Pública (conforme se demonstrará a
seguir) e não vai de encontro a nenhuma
previsão legal que vede tal conduta. De
tal sorte que, ainda que não houvesse leis
específicas autorizando a contratação da
arbitragem em determinados contratos
em que a Administração Pública tome
parte, ou mesmo que inexistisse a Lei
Federal nº 9.307/96, parece que seria
de todo possível ao Estado assumir tal
postura19.

Portanto, já não mais se justifica
prosseguir na discussão sobre uma
possível incompatibilidade entre o
princípio da legalidade e a arbitrabilidade
subjetiva do Estado, seja porque
ela, deveras, inexiste, seja porque o
próprio legislador, a despeito de não ser
necessário, com o intuito de pacificar a
questão, editou inúmeras leis contendo
a previsão da utilização da Arbitragem
pela Administração Pública, ou mesmo
pela consciência de que a juridicidade
se pauta preponderantemente por
princípios e não tanto pela lei formal.
II.2 – Arbitragem e Consensualidade

O Estado, enquanto instituição,
desde a sua origem, assumiu diversos
perfis. Do seu advento até os dias atuais,
já se revestiu de caráter absolutista,
liberal, intervencionista e agora ensaia
os primeiros passos na assunção de
uma feição gerencial. Todas essas
transformações a que foi submetido
parecem demonstrar que, ao longo da
história, o Estado jamais logrou alcançar
o fim para o qual foi criado - ao menos,
segundo o que a teoria política nos dá
conta-, que seria garantir o bem estar
da sociedade, de quem, por meio de
um contrato social, recebeu poderes.
Abstraindo-se a questão do Estado
Absolutista, que só era Estado na forma20,
é bem de ver que, em sua evolução, o
Estado foi derrotado ao assumir postura

minimalista, permitindo que a sociedade
seguisse, desgovernada, o rumo da
barbárie. Em reação a tal situação, impôs-se de forma contundente, tomando
para si a direção integral dos rumos da
sociedade, comportamento diante do
qual, igualmente, sucumbiu. Parece,
então, que almejando o ponto ótimo,
o Estado iniciou uma reestruturação
com vistas a evitar os radicalismos. O
comedimento venceu o extremismo.
Restou patente a impossibilidade de
a sociedade trilhar sem rumo seus
próprios caminhos, da mesma forma que
não se duvidou do fracasso da tentativa
estatal de espraiar os tentáculos do
poder sobre todas as atividades sociais.
Na reorganização do Estado
identificou-se a existência de diferentes
interesses individuais e coletivos, que
variavam com o grau de essencialidade.
Adotou-se, assim, a concepção de
subsidiariedade, segunda a qual, cabe
aos particulares, preferencialmente,
individual ou coletivamente, cuidar
de seus próprios interesses. O Estado
entra em cena apenas, e tão somente,
para tutelar interesses os quais não seja
possível deixar a cargo da sociedade;
tutela essa que pode vir sob a forma de
atuação direta, como na prestação de
um serviço público, ou atuação indireta,
mediante atividade regulatória21.
O ponto nodal de toda essa questão
é que a inédita postura do Estado
obriga-o a assumir uma novel maneira

todo um “bloco de legalidade”, que incorpora princípios, objetivos e valores constitucionais, e a esta nova formulação tem-se atribuído o nome de princípio
da juridicidade, ou da legalidade em sentido amplo.” SARMENTO, Daniel. Interesses Públicos vs. Interesses Privados na Perspectiva da Teoria e da Filosofia
Constitucional. In: Livres e Iguais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 91.
17. Para um aprofundamento sobre a decadência da lei formal ver: BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo: Direitos Fundamentais,
Democracia e Constitucionalização. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p.125/136.
18. A respeito do tema é esclarecedora passagem da obra de Gustavo Binenbojm, onde se lê: “A ideia de juridicidade administrativa elaborada a partir da
interpretação dos princípios e regras constitucionais, passa, destarte, a englobar o campo da legalidade administrativa, como um de seus princípios internos,
mas não mais soberano e altaneiro como outrora. Isso significa que a atividade administrativa continua a realizar-se, via de regra, (i) segundo a lei, quando
esta for constitucional (atividade secundumlegem), (ii) mas pode encontrar fundamento direto na Constituição, independente ou para além da lei (atividade
praeterlegem), ou, eventualmente, (iii) legitimar-se perante o direito, ainda que contra a lei, porém com fulcro numa ponderação da legalidade com outros
princípios constitucionais (atividade contra legem, mas com fundamento numa otimizada aplicação da Constituição)”. BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do
Direito Administrativo: Direitos Fundamentais, Democracia e Constitucionalização. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 37/38.
19. Associamo-nos às lições de Lauro Gama para quem: “(...) o princípio da legalidade administrativa, ponderado com os demais princípios constitucionais
incidentes no contexto da arbitragem entre a Administração e o particular (princípios da eficiência, da boa-fé, da razoável duração do processo etc) não
justifica a exigência de autorização legislativa específica para a Administração submeter-se a juízo arbitral.” SOUZA JR., Lauro Gama e. Sinal Verde para a
Arbitragem nas Parcerias Público-Privadas (A construção de um novo paradigma para os contratos entre o estado e o investidor privado). Disponível na
Internet: <http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em 03.02.12.
20. A evidenciar esta constatação está a célebre frase atribuída ao Rei da França Luís XIV, conhecido como Rei Sol, que teria dito: “L’Étatc´est moi”.
21. Conforme noticia Marcos Juruena, a criação da União Européia, pautadana livre circulação de bens, pessoas e serviços, levou à necessidade de
reduzir-se a limitação à livre iniciativa. Por isso, foi preciso diminuir o alcance do conceito de serviços públicos, porquanto este é incompatível com
aquele princípio. Assim é que surgiu o conceito de serviço de interesse econômico geral, que a despeito de submeter-se ao regime de livre iniciativa, atrai
a necessidade de uma regulação estatal, dada a essencialidade de que se reveste.SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo Regulatório. 2ª
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 34/38.
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de se relacionar com o particular. Quer
isto dizer que a imperatividade não
pode mais ser a tônica da ação estatal,
ficando reservada às hipóteses em
que a proporcionalidade evidenciar a
sobreposição de um interesse submetido
à cura do Estado, em relação a interesses
particulares22. No mais, toda a função
administrativa deve conduzir-se pela
busca do consenso.
Introduzida, pois, a ideia de
administração consensual, convém
ao Estado comprometer-se com duas
diretrizes. Uma é estimular, tanto
quanto possível, o particular a assumir
seu papel de cidadão e colaborar com
o Estado. Nesse sentido, é preciso que
ofereça atrativos à formação dessas
parcerias. A outra orientação pela
qual deve o Estado nortear-se é a
de, sempre que não estiver em jogo
direitos indisponíveis - o que só é
aferível, à luz da proporcionalidade,
ante o caso concreto –, permitir que a
consensualidade guie todo o processo de
parceria. Isso significa que não apenas
o convite à participação do particular
deve atentar para esse aspecto, mas
também a solução de possíveis conflitos
surgidos no curso dessa relação.
Em outras palavras, o que estamos
a defender é que o princípio da
consensualidade recomenda a adoção
de arbitragens em avenças que o Estado
tome parte por dois motivos: primeiro,
porque constitui um atrativo para o
estabelecimento da parceria entre o
Estado e o particular, na medida em que
transmite maior segurança e reveste-se
de maior eficiência, além de ser mais
econômica; segundo, porque o consenso
deve ser buscado na integralidade da
relação entre o Estado e o particular, seja
no momento de formação do vínculo,
seja nos momentos de crise, em que se
faz necessário solucionar um litígio.

“

A arbitragem opera um ganho de
eficiência na solução de conflitos.
II. 3 - Arbitragem e Eficiência
A partir da chamada Reforma
Administrativa levada a cabo pela emenda
constitucional 18 de 1998 que promoveu
profundas alterações na Constituição,
foi inserido, no caput do art. 37 da Lei
Maior, o princípio da eficiência. Diogo de
Figueiredo Moreira Neto, quem melhor
trata do tema, consigna23:
“Em suma: a globalização também
pôs em marcha um conceito novo
e expandido de eficiência política,
em que a organização do poder,
fosse qual fosse e na dimensão que
tivesse, bem como as funções a serem
desempenhadas, se deveriam adequar
subsidiariamente às novas demandas,
na medida em que, com isso, se iria
reduzindo paulatinamente, como
resultado da informação, a velha,
desconcertante, inexplicável, mas dócil
tolerância cultural com a ineficiência
do poder público.

”

Como se observa, todas as demandas
sociais quantitativa e qualitativamente
ampliadas, transformando-o em um
ambiente de interesses transindividuais,
ou seja, o espaço público não estatal,
em progressivo crescimento, que
logo passou a exigir uma disciplina
jusadministrativa também expandida,
que, por isso, não mais se contém nem
no Direito Privado, nem no Direito
Público tradicionais: um Direito
Administrativo caracteristicamente
pós-moderno.
Tornou-se, por isso, necessário
reinventar-se um Direito
Ad m i n i s t ra t i vo d i s c i p l i n a d o r
de interesses transindividuais
juridicamente relevantes, apto a
mobilizar todas as instituições que
se proponham, oficialmente ou não,
a concorrerem solidariamente para
atendê-los: desde as organizações
não governamentais, incluindo todas
as executoras de atividades privadas

22. Advirta-se, com Gustavo Binenbojm, que já não mais vige o dogma da supremacia ou da indisponibilidade do interesse público. O novo Direito Administrativo, reformulado sob o influxo do processo de constitucionalização, não se coaduna mais com uma predefinição do que seja o interesse público.
Este, como qualquer conceito jurídico indeterminado, deve ter seu significado revelado a partir de uma interpretação jurídica ciceroneada pelos direitos
e princípios fundamentais incidentes em cada situação da vida. Destarte, somente diante de casos concretos é que o intérprete do Direito pode exercer
a pertinente ponderação de interesses, sob a diretiva do princípio da proporcionalidade. Sobre o tema, confira-se: BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do
Direito Administrativo: Direitos Fundamentais, Democracia e Constitucionalização. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p.81/124.
23. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro Paradigmas do Direito Administrativo Pós-Moderno: Legitimidade, Finalidade, Eficiência e Resultado.
Belo Horizonte: Fórum, 2008. p.109/110.
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de interesse geral, às estruturas
administrativas convencionais ou
mesmo as recentes, talhadas para
atuar em setores sensíveis, como o
são as novas agências reguladoras
independentes”.
A bem da verdade insta asseverar
que a eficiência ingressa no Direito
Administrativo, no desenrolar do
processo de constitucionalização deste,
não para subvertê-lo, não para negar
suas premissas - como, por exemplo, a
vinculação da atividade administrativa
à legalidade -, mas para renová-lo, para
reconstruir o seu objeto de preocupação,
que se desloca do indescritível interesse
público abstratamente considerado
para fincar suas bases no interesse
público concretamente aferível em cada
situação da vida, de acordo com o juízo
de proporcionalidade entre os princípios
e direitos fundamentais incidentes em
cada hipótese24.
Ao nosso sentir, a maior eficiência
que a opção pela arbitragem traz para
a Administração Pública pode ser
analisada sob quatro diferentes prismas,
além do ponto de vista econômico, que
será examinado em seguida, quando
tratarmos do princípio da economicidade,
que deste é corolário. Tais prismas, que
se relacionam entre si, seriam: 1 - a
eficiência na solução de conflitos; 2 - a
eficiência na atuação administrativa; 3
- a eficiência no controle da eficiência
das parcerias entre Estado e particular
e, finalmente; 4 - a eficiência da gestão
dessas parcerias.
No que pertine à eficiência na solução
de conflitos, chega a ser intuitivo o

benefício oportunizado pela arbitragem
às partes que por ela optam, porquanto
é possível a escolha de um árbitro
especializado na questão a ser dirimida,
bem assim das normas jurídicas aplicáveis
à espécie. Ademais, as deficiências que
se acumulam no Judiciário brasileiro,
tornam cada processo uma epopéia,
marcada pela perda de tempo, de
dinheiro, de paciência e de disposição
para conciliar, por conta do aumento
da litigiosidade; enfim, uma aventura
fadada ao fracasso e à insatisfação das
partes, independentemente do resultado,
pelas tantas agruras que se põe à frente
deste. Nessa perspectiva, a possibilidade
de submeter o litígio a uma forma de
solução que preza pela celeridade,
flexibilidade e desburocratização é
extremamente atraente.
Unidas, então, ambas as
circunstâncias, tem-se a oportunidade
de alcançar maior eficiência tanto no
trâmite do litígio, quanto na própria
solução em si, o que torna a arbitragem
uma opção incomparavelmente mais
vantajosa do que o recurso à jurisdição
estatal 25 . Nada obstante, pode-se,
ainda, considerar o ganho geral de
eficiência na administração da justiça,
eis que, diminuído o atolamento em
que se encontra o Judiciário pátrio,
pelos processos que deixarão de ser
remetidos à justiça estatal, haverá
consequentemente, uma melhora na
qualidade da prestação jurisdicional
como um todo.
Em relação ao incremento de
eficiência que a adoção da arbitragem
pode gerar para a atuação estatal, cumpre

pontuar que a ameaça de que condutas
administrativas despropositadas
ocasionem efetivos danos ao Estado,
rapidamente constatáveis,serve de
desestímulo à prática das mesmas. É
dizer, o temor do prejuízo conseqüente
de um comportamento indevido por
parte do Poder Público, deve servir
para instaurar no seio deste uma nova
dinâmica de relacionamento com os
particulares. Com efeito, a eficiência
será alcançada pela moralização da
Administração Pública.
Como dito, a arbitragem opera
um ganho de eficiência na solução
de conflitos, de tal sorte que entrar
em contenda passa a ser uma opção
desinteressante, a não ser para o litigante
que está com a razão. Ou seja, não é
possível a uma das partes optar por
descumprir o que ajustou com a outra,
fiando-se na ineficiência da solução do
litígio daí decorrente. Essa postura, que
é constatável, a todo tempo, por parte
da Administração Pública - acostumada
que está a desrespeitar seus deveres
e fazer o particular amargar anos de
processo, muitas vezes infrutífero,
na justiça estatal - não tem guarida
quando a arbitragem é posta em lugar
da jurisdição do Estado.
Pois bem. Ocorre que o ganho de
eficiência na solução do litígio é como
uma faca de dois gumes. Se por um
lado ele obriga o Estado a melhorar a
eficiência de sua atuação, igualmente
o faz em relação ao particular26. Neste
diapasão é que a arbitragem torna
mais eficiente o controle estatal sobre
a eficiência do particular com quem se

24. São bastante elucidativas as lições de Alexandre Aragão ao averbar: “O princípio da eficiência de forma alguma visa a mitigar ou a ponderar o princípio
da legalidade, mas sim a embeber a legalidade de uma nova lógica, determinando a insurgência de uma legalidade finalística e material – dos resultados
práticos alcançados -, e não mais uma legalidade meramente formal e abstrata. É desta maneira que a aplicação tout court das regras legais deve ser
temperada não apenas pela outrora propugnada equidade, mas pela realização das finalidades constitucionais e legais aplicadas à espécie.”. ARAGÃO Alexandre Santos de. O Princípio da Eficiência. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº. 4,
nov/ dez 2005, jan 2006. Disponível na internet em: <htpp://www.direitodoestado.com.br>. Acesso em 05 de fevereiro de 2012.
25. A razão está com Diogo de Figueiredo quando comenta: “Existe, com efeito, um extenso número de conflitos, que, não obstante suas preponderantes
características técnicas, se acumulam nos tribunais e que os afogam de trabalho. São processos raramente versativos sobre questões substancialmente
jurídicas, de sorte que poderiam ser objeto de composição fácil, rápida e especializada por órgãos parajuridiciais, cujas decisões só seriam admitidas para
serem revistas na justiça comum, se fossem identificadas violações a direitos e garantias individuais. É chegada, assim, a hora da consensualidade ser levada
também à solução de conflitos pelas amplas vias universalmente desenvolvidas da conciliação, da mediação e da arbitragem, afastando, de vez, a confusão
persistente entre monopólio da jurisdição, de sentido coercitivo, e monopólio da justiça, em que a força do consenso das partes em conflito é que conduz
à formula de composição.”. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro Paradigmas do Direito Administrativo Pós-Moderno: Legitimidade, Finalidade,
Eficiência e Resultado. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 119/120.
26. Em abono ao que foi dito, traz-se à colação lição de Selma Lemes no sentido de que a decisão pelo correto adimplemento do contrato ou pela sua
inobservância depende, sobretudo, dos custos de rompimento. Confira-se: “Destarte, neste ponto se encontra a intersecção entre o Direito e a Economia,
pois se os custos de rompimento do contrato forem maiores do que o benefício de seu adimplemento, os agentes serão estimulados a cumprir o contrato.
Ou seja, o comportamento oportunista induz a verificação dos custos envolvidos com a ruptura do contrato, se estes forem menores, o contrato deixará
de ser honrado. Note-se que os custos também estão associados aos reflexos na sociedade, tais como, os da área privada (perda da reputação) ou pública
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relaciona.
Dúvidas não há quanto às vantagens
de se evitar um conflito ao invés de
dirimi-lo. Sob esse aspecto, avulta muito
mais eficiente a conduta estatal que visa
a, mediante estímulos e desestímulos – e
entre estes se inclui a possibilidade de
recorrer à arbitragem para de forma
rápida e eficaz resguardar seus interesses
- incutir no seu parceiro o objetivo de
conduzir-se com a maior lisura possível
na sua relação com o Estado.
A toda evidência, a simples previsão
de arbitragem constante dessas avenças
não dispensará a atuação fiscalizadora do
Estado, que continuará tendo de valer-se
dos instrumentos que dispõe para tanto.
Todavia, certamente é circunstância
que tornará esta fiscalização menos
complexa, na medida em que entre as
partes, seja por uma postura ideológica,
seja por temor, haverá o estabelecimento
de uma relação pautada pela boa-fé
objetiva, onde não há espaço para o
acobertamento de ilegalidades pela
deficiência no funcionamento do sistema
jurisdicional. Sendo certo que num
ambiente orientado pela colaboração,
o desenvolvimento do controle se dá de
forma mais amena.
Por fim, impende consignar que o
recurso à arbitragem pode, em muitos
casos,ser mais eficiente na gestão pelo
poder público das parcerias que trava
com os particulares27. E assim o é porque
descumprida uma obrigação por parte
destes, no mais das vezes, busca o Poder
Público valer-se de sua imperatividade
para fazê-lo emendar-se, por exemplo,
recorrendo à aplicação de cláusulas

exorbitantes.
Contudo, conforme demonstrado,
a partir das idéias de subsidiariedade
d o E s t a d o e d e a d m i n i s t ra ç ã o
consensual, a permissão para o uso
da imperatividade pelo Poder Público
ficou restrita às hipóteses envolvendo
direitos indisponíveis. Daí, por exemplo,
questões como a controvérsia na
aplicação de cláusulas exorbitantes,
irremediavelmente, terem de ser levadas
à jurisdição estatal.28 Ocorre que, como
já assentado, esta forma tradicional de
solução dos conflitos tem-se revelado
sobremodo ineficiente. Nesse sentido, o
descumprimento por parte do particular
das avenças com o Estado pode encontrar
solução de maneira mais fácil, rápida e
efetiva na arbitragem e não numa
atuação unilateral da Administração
Pública, que, por certo será contestada
perante o Judiciário, inaugurando-se um
litígio sem fim.
Inolvidável que há determinadas
prerrogativas de uso da imperatividade
estatal que não poderão ser substituídas
com a mesma eficiência por uma
sentença arbitral condenatória do
particular, é o caso, por hipótese,
da encampação, quando o Estado é
obrigado a assumir por si a prestação
do serviço público, para evitar a sua
descontinuidade. Entretanto, no caso
de descumprimento de uma obrigação
secundária, em que o Estado deseje
manter a avença, porém pretenda
multar o particular; pode ser que uma
condenação deste a pagar perdas e
danos por uma sentença arbitral seja
mais eficiente do que a imposição

unilateral de uma multa, que será
questionada por anos quanto à correção
da sua hipótese de incidência, da
razoabilidade do valor atribuído etc.
II.4 - Arbitragem e Economicidade

A economicidade é princípio que
também goza de estatura constitucional,
estando, porém, previsto, no artigo
70 e não no artigo 37 da CRFB/88, e
constitui decorrência lógica do princípio
da eficiência. Invariavelmente a idéia
de economicidade nos remete à noção
de redução de custos, o que não está de
todo equivocado. Mas a compreensão do
aludido princípio, em sua inteireza, exige
a percepção de que nem sempre uma
redução de custos se revela de maneira
imediata. Ao revés, casos há em que, na
busca de uma redução maior de custos,
tem-se, num primeiro momento, um
aumento dos mesmos. Assim é que a
verificação da economicidade dá-se, mais
do que pela análise de custos, pelo exame
do custo-benefício.
Conforme explicitamos no início
deste ensaio, a arbitragem, além de
instituto jurídico é uma ferramenta
econômica de diminuição de custos e
majoração de benefícios29. Nisto repousa
a razão fundamental para entender a
interferência da arbitragem em favor da
economicidade.
Compondo o preço cobrado por
uma empresa para prestar um serviço,
fornecer um bem, executar uma obra ou
realizar qualquer outra atividade, estão,
além do lucro perquirido, uma série de
custos relativos à produção do objeto

(ser réu em ação judicial). Com efeito, a decisão em cumprir ou não o contrato se fundamenta nos custos relativos do cumprimento ou inadimplemento,
pois o direito contratual complementa o contrato.”.LEMES. Selma Maria Ferreira. A Arbitragem na Administração Pública: Fundamentos Jurídicos e Eficiência Econômica. São Paulo: QuartierLatin, 2007. p.162/163.
27. Gustavo Binenbojm perfilha a mesma opinião aqui assentada. Nesse sentido, veja-se: BINENBOJM, Gustavo. As Parcerias Público-Privadas (PPPs) e a
Constituição. In: Temas de Direito Administrativo e Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 139.
28. Em sintonia com a nossa opinião está o magistério de José Emílio Nunes Pinto ao asseverar que: “(...) a determinação da existência ou não do direito de
invocar o equilíbrio econômico-financeirose enquadra na categoria de direitos indisponíveis não sujeitos à arbitragem, mas, ao mesmo tempo, entendemos
que a definição do mecanismo para que se restaure a equação inicial é direito disponível e, portanto, quaisquer controvérsias a ele relativas são passíveis
de arbitragem, o que equivale dizer que o tratamento das conseqüências patrimoniais é matéria, a nosso ver, arbitrável. Em síntese, entendemos que, nos
contratos com o Estado e suas empresas, estas dispõem de autorização legal para submeter as respectivas controvérsias à arbitragem, nos termos do art. 1º
da Lei de Arbitragem (arbitralidade subjetiva), mas as controvérsias relativas a cláusulas exorbitantes não darão lugar à arbitragem por se caracterizarem
como direitos indisponíveis, estando excluídas, portanto, do escopo da arbitrabilidade objetiva.”.PINTO, José Emílio Nunes. A Arbitrabilidade de Controvérsias nos Contratos com o Estado e as Empresas Estatais. Disponível na Internet: <http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em03.02.12.
29. A este respeito traz-se a lume o escólio de Selma Lemes: “O agente privado podendo prever que o contrato administrativo disporá sobre a forma extrajudicial de solução de conflitos por arbitragem, tal como regulada na Lei 9.307 de 1996, e ciente de que este processo é mais célere e especializado (considerando os aspectos técnicos do contrato) do que o Judiciário, levará em consideração este fator refletido no custo de transação e ofertará preço menor.”.
LEMES. Selma Maria Ferreira. A Arbitragem na Administração Pública: Fundamentos Jurídicos e Eficiência Econômica. São Paulo: QuartierLatin, 2007. p.
169.
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contratado e ao próprio adimplemento,
ou não, do contrato. São os chamados
custos de produção e custos de transação30.
No caso de execução de uma obra, por
exemplo, há os custos com a mão-deobra e com os materiais de construção
(custos de produção) e pode haver
custos com advogados para resolver
o descumprimento de uma cláusula
contratual (custo de transação).
Dentre os custos de transação inseremse os relativos à solução de eventuais
disputas envolvendo o próprio contrato.
Sejam custos relativos às despesas
processuais, à contratação de advogados,
peritos etc; sejam custos referentes à
manutenção de provisões necessárias
a fazer frente a prováveis condenações
futuras31.
Selma Lemes bem adverte que a ideia
de que o recurso à arbitragem é mais
dispendioso do que o recurso ao judiciário
é, por vezes, enganosa devendo-se a uma
análise equivocada de custos, em que se
olvida, por exemplo, a contabilização dos
custos de oportunidades – relativos à perda
de rentabilidade ou de novos negócios
em decorrência de capital que demora a
ser recebido ou que resta provisionado.
Simulação realizada pela indigitada
professora deu conta de que a adoção
de procedimentos arbitrais em lugar de
litígios judiciais pode gerar uma economia
substanciosa para as partes envolvidas32.
Ora, se a arbitragem diminui os custos
de transação, ela exerce uma pressão
decrescente na composição de preços.

Isso permite que a Administração Pública
obtenha propostas mais vantajosas, o que
parece ser indicativo de economicidade. E
de fato o é, pois essa redução de custos não
é acompanhada de perda de qualidade ou
de segurança, ao contrário.
A equação diminuição de custos e
elevação de benefícios é nítida nesses
casos. Isso porque a Administração
Pública, além de conseguir contratar
por preços menores, fica respaldada
pela garantia de que, em caso de
eventual conflito, este será dirimido
de forma célere, por profissional mais
especializado; ou seja, assegura-se
uma resolução mais qualificada da
contenda.
II.5 - Arbitragem e Competitividade

O princípio da competitividade,
previsto no artigo 3º, § 1º, I da Lei Federal
nº 8.666/93, vem em abono à arbitragem
na medida em que esta configura um
atrativo para os possíveis contratantes.
Como já explicitamos, a arbitragem
representa segurança e diminuição de
custos, além de conduzir a Administração
Pública a assumir um comportamento
marcadamente moral e eficiente. Tudo
isso aumenta a vantajosidade de contratar
com a Administração Pública, o que por
sua vez faz com que um maior número
de interessados acorram às licitações
para disputar a chance de, sagrando-se
vencedor, firmar contrato com o Poder
Público.

Ora, quanto maior o número de
licitantes, mais aumentam as chances
de a Administração Pública alcançar
uma proposta mais vantajosa, o que,
inevitavelmente, nos remete de volta
aos princípios da economicidade e da
eficiência, dos quais o princípio da
competitividade é corolário.
Insta, porém, fazer uma advertência
para que a opção pela arbitragem não
traia a sua própria justificativa. Não
é todo ajuste entre a Administração
Pública e particulares que admitirá
a previsão deste meio alternativo
de solução de controvérsias. Isto
porque, em sintonia com o princípio
da realidade, de que nos fala Diogo
de Figueiredo33, o administrador deve
motivar suas decisões com base na
situação fática que efetivamente se
apresenta à sua frente, e não naquela
que ele gostaria ou imaginaria que fosse.
Sob tal viés, não pairam dúvidas quanto
à impossibilidade econômica de toda
uma camada social, quiçá a maioria, de
arcar com os elevados custos envolvidos
em um procedimento arbitral. Assim
é que deve o administrador público,
observando a razoabilidade,afastar
semelhante previsão de ajustes que por
sua natureza, não a justifiquem, eis que
desprovidos de complexidade técnica e
de vulto econômico34.
Caso assim não se proceda, a
opção pela arbitragem prestará um
desserviço à competitividade, violandose também, o princípio da igualdade, eis

30. Novamente da pena de Selma Lemes é que nos vem a seguinte lição: “Os custos que norteiam as decisões das empresas podem ser divididos em custos
de produção e custos de transação. As análises convencionais que são efetuadas concentram-se mais nos primeiros, pois os custos de transação estão sujeitos
a condicionantes variáveis e heterogêneas.” LEMES. Selma Maria Ferreira. A Arbitragem na Administração Pública: Fundamentos Jurídicos e Eficiência
Econômica. São Paulo: QuartierLatin, 2007. p. 165.
31. Seja consentido uma vez mais recorrer aos esclarecimentos de Selma Lemes: “Com efeito, ao expor acima o conceito de custo de transação, foi salientado que o meio ambiente institucional, assim entendido, as instituições do Estado, o Judiciário e as regras jurídicas – são fatores importantes que conduzem
as definições e estratégias negociais. Os contratos empresariais firmados entre partes privadas e estas com a Administração têm incluído salvaguardas nos
custos de transação que consideram os riscos de eventuais descumprimentos contratuais e os custos arcados com demandas judiciais futuras projetadas nas
probabilidades de êxito, mas principalmentenos custos do capital envolvido, submetido a longas e duradouras ações judiciais.”. LEMES. Selma Maria Ferreira. A Arbitragem na Administração Pública: Fundamentos Jurídicos e Eficiência Econômica. São Paulo: QuartierLatin, 2007. p. 168.
32. LEMES. Selma Maria Ferreira. A Arbitragem na Administração Pública: Fundamentos Jurídicos e Eficiência Econômica. São Paulo:QuartierLatin, 2007.
p. 170/178.
33. Nas palavras do eminente publicista: “O Direito Público, em especial, por ter em seu campo de ação um expressivo contingente de interesses indisponíveis, não se pode perder em formulações quiméricas e pretensões impossíveis, porque ademais estaria fugindo à sua finalidade, uma vez que, sob este
princípio da realidade, os comandos da Administração, sejam abstratos ou concretos, devem ter todas as condições objetivas de serem efetivamente cumpridos para a obtenção de resultados para a sociedade a que se destinam”.MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 15ª ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2009. p. 91.
34. Plenamente cabível, aqui, uma analogia com o pensamento de Gustavo Binenbojm a respeito da adoção do regime das PPPs, que não deve ser aplicado indiscriminadamente, sobe pena de ser desvirtuado. A propósito confira-se: “O grave risco ensejado pelas concessões administrativas de serviços ao
Estado é o do seu uso com desvio de finalidade. De fato, é possível – ou mesmo previsível – que administradores públicos descompromissados com a moralidade administrativa venham a pretender usar a disciplina jurídica da Lei das PPPs, na modalidade concessão administrativa de serviços ao Estado, para as
mesmas situações em que seria aplicável a disciplina dos contratos administrativos da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93). É de todo inconcebível que simples
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que restarão alijados do certame uma
série de licitantes, sem nenhuma razão
plausível. Não se pode aqui perder de
vista a função a que se propõe a adoção
deste instituto pela Administração
Pública.
II.6- Arbitragem e Moralidade

Outro princípio elencado na
cabeça do artigo 37 da Constituição é a
moralidade. Colhe-se dos ensinamentos
de Diogo de Figueiredo Moreira Neto
que a moralidade administrativa é
diferente da moral comum, porquanto as
exigências que impõe ao administrador
público são mais gravosas, eis que não
estão jungidas ao aspecto subjetivo, mas
também a critérios objetivos. Em suas
palavras35:
“Para bem compreender o correto
alcance dessa regra moral da
Administração Pública, é preciso
considerar que o dever cometido a
seus agentes não é apenas o da mera
gestão dos interesses públicos a eles
confiados, mas, além dele, há, como
se afirmou, o de bem administrálos. Assim, enquanto a observância
da moral comum é suficiente para
qualquer administrador privado, o
administrador público se sujeita, por
acréscimo, a outras regras, estejam
elas escritas ou não, que dele exigem
fidelidade ao fim institucional de
cada ato praticado na gestão da coisa
pública – a moral administrativa.”
No campo da moralidade
administrativa a arbitragem infunde
novos ventos e provoca profundas
mudanças, conquanto inobservadas por
muitos. Para a Administração Pública
brasileira, singularizada por não honrar
suas obrigações, dito instituto desvela
um campo fértil para o exercício de
uma nova postura estatal, consentânea
aos novos ditames constitucionais que

substituem a supremacia do interesse
público abstratamente considerado pela
primazia dos direitos fundamentais36.
A arbitragem convida o Estado
a demonstrar sua nova condição de
parceiro do particular e não mais de seu
senhor. Tal circunstância não merece ser
desdenhada, pois se reveste de significado
sobremaneira relevante. Ao abdicar de
sua própria jurisdição para litigar com o
particular num ambiente que prima pela
paridade de armas, onde está desvestido
de suas prerrogativas e no qual se busca
efetivamente uma solução adequada
e célere, o Estado, inevitavelmente, se
obriga a modificar a forma arbitrária
com que tradicionalmente se relaciona
com o particular.
As consequências advindas da
opção pela Arbitragem originam para o
Estado a necessidade de evitar conflitos
injustificados que possam se tornar
assaz onerosos para ele. Tal postura,
embora pareça intuitiva, não costuma ser
observada pela Administração Pública,
que prefere fugir dos problemas ao invés
de evitá-los e, uma vez instalados, opta
por adiá-los em lugar de resolvê-los.
Um Judiciário moroso, burocrático e
não especializado sempre descortinou
um cenário ideal para o aludido
comportamento. A arbitragem, porém,
não tolera esse tipo de manobra.
O próprio ressurgimento da
arbitragem denuncia, mormente no
caso do Brasil, que ela representa uma
reação do particular frente às ações
imorais do Estado. Depois do período de
intervencionismo estatal, no momento
em que o Estado-Providência esgotou
sua capacidade de investimento e
expôs toda a sua ineficiência, ele se viu
na contingência de ter de recorrer ao
auxílio da iniciativa privada. Para isso, o
Estado passou a oferecer garantias que
conferissem segurança aos investidores
particulares, garantias que sintetizadas

importam na transformação do Estado
desonesto num ente probo e ético.
É bem de ver que o desiderato da
contratação da arbitragem, mais do que
escapar da ineficiência do Judiciário,
é forçar o Estado a evitar o conflito e
a conduzir-se com probidade. Não se
intenciona apenas substituir a arena dos
embates, mas, na medida do possível,
impedir que estes ocorram. O que o
particular espera é não mais ser envolvido
em contendas que decorram meramente
dos caprichos e da arbitrariedade estatal.
Nesse sentido, ao obstar que o Estado se
valha da ineficiência do Judiciário para
esconder a imoralidade do Executivo,
o particular deseja que a arbitragem
sirva mais como um desestímulo ao
descumprimento das avenças que trava
com o Estado do que propriamente
como um método alternativo de solução
de conflito. Mesmo na esfera política a
opção pela arbitragem poderá trazer
benfazejas mudanças. Se antes os
governantes tomavam medidas de
afogadilho na certeza de que até
que os problemas delas decorrentes
eclodissem e fossem resolvidos - muitas
vezes com grave prejuízo para o erário
- eles já não mais estariam ocupando
o cargo; agora a possibilidade de as
consequências de decisões equivocadas
aparecerem de forma breve é real, pois
a arbitragem preza pela celeridade. Isso
significa que os governantes poderão
mais facilmente ser responsabilizados
p e ra n t e a s o c i e d a d e p o r s e u s
desmandos, porquanto o liame entre
as suas atitudes e as consequências
nefastas que gerarem será mais nítido,
porque demonstrado em curto espaço
de tempo.
Afora isso, é da própria essência dos
métodos alternativos de resolução de
conflitos a exaltação do aspecto moral. O
fato de não serem dotados sponte propria
de imperatividade exige daqueles que se

contratos de vigilância, de limpeza, de manutenção de equipamentos, ou outros que tais, possam ter prazos de vigência de até 35 (trinta e cinco) anos, sem
que qualquer investimento inicial de vulto o justifique.”. BINENBOJM, Gustavo.As Parcerias Público-Privadas (PPPs) e a Constituição. In: Temas de Direito
Administrativo e Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 126.
35. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 106.
36. A doutrina administrativista moderna vem pugnando pela insubsistência do princípio da supremacia do interesse público, ou, ao menos, por uma
nova forma de interpretá-lo. Ante a primazia dos direitos fundamentais e da regra de hermenêutica de que não há princípios e direitos absolutos, devendo ser sempre ponderados frente ao caso concreto, não faz sentido afirmar uma preponderância abstrata do interesse público. Sobre o tema confirase BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo: Direitos Fundamentais, Democracia e Constitucionalização. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar,
2008. p. 81/124.
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valem dessas técnicas a internalização
de uma consciência moral de respeito
ao que foi pactuado não só para evitar
o litígio, mas também para submeterse à decisão daquele, nos termos em
que foi acordado. Aliás, é bem de ver
que o não cumprimento voluntário
da decisão arbitral, além de poder ser
superado por meio de execução judicial,
acarreta num constrangimento da parte
vencida renitente perante as demais
pessoas que com ela se relacionam.
No âmbito do mercado, implica dizer
que passa a mesma a ser vista com
desconfiança, num ambiente em que
credibilidade é crucial para a conclusão
de negócios. Se a previsão da arbitragem
interfere diretamente no cálculo dos
custos de transação, diminuindo-os,
o desrespeito a ela pode da mesma
forma alterá-los, porém, majorandoos. O não cumprimento voluntário do
laudo arbitral parece ser ainda mais
grave do que o descumprimento de
sentença judicial, isso porque não se
descumpre apenas a decisão em si, mas
se desrespeita a própria pactuação da
arbitragem.
Portanto, ao escolher vincular-se à
arbitragem, o Estado também se sujeita
a sofrer tais consequências se tentar
dela esquivar-se 37. Eventual fuga do
julgamento da arbitragem o expõe ao
julgamento dos particulares, que diante
da imoralidade manifestada passam
a não mais contratar com o Estado,
ou a fazê-lo de forma mais gravosa.
Tal questão diz de perto, outrossim,
com o princípio da confiança que será
detidamente analisado a seguir.
II.7 - Arbitragem e Proteção à
Confiança

Corolário da segurança jurídica,
o princípio da proteção à confiança
foi gradativamente conquistando
autonomia e importância. Na doutrina

“

A opção pela arbitragem traduz o
desejo de soluções rápidas e eficientes
para os conflitos.

brasileira é indispensável valer-se das
lições de Almiro do Couto e Silva que
dedicou especial atenção ao tema.
Segundo o mestre sulista, dito axioma
impede que o Estado adote conduta
que contraria uma legítima expectativa
por ele criada no particular dando azo
à confiança deste naquele. A propósito,
confira-se38:

”

“(...) embora as íntimas conexões
existentes entre boa-fé e segurança
jurídica, no estado atual da ciência
jurídica chegou-se a uma relativa
separação desses conceitos. (…)
Modernamente, no direito comparado,
a doutrina prefere admitir a existência
de dois princípios distintos, apesar
das estreitas correlações existentes

37. Infelizmente, não faltam precedentes aqui e no estrangeiro de situações em que o Estado, após optar pela Arbitragem, na iminência do conflito, furtase a respeitar o pactuado, recorrendo ao Judiciário e alegando imunidade de Jurisdição. A título de exemplo, cite-se o rumoroso caso em que a Companhia
Paranaense de Energia – COPEL, tendo sido acionada pela UEG Araucária Ltda em juízo arbitral, buscou a decretação de nulidade da cláusula arbitral
através de ação declaratória intentada perante a justiça estadual de Curitiba.
38. COUTO E SILVA, Almiro do. O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à Confiança) no Direito Público Brasileiro e o Direito da Administração Pública de Anular seus Próprios Atos Administrativos: o prazo decadencial do art. 54 da lei do processo administrativo da União (Lei nº 9.784/99). Revista
Eletrônica de Direito do Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº. 2, abril/maio/junho, 2005. Disponível na internet: <http://www.
direitodoestado.com.br>. Acesso em 03 de fevereiro de 2012.
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entre eles. Falam os autores, assim,
em princípio da segurança jurídica
quando designam o que prestigia o
aspecto objetivo da estabilidade das
relações jurídicas, e em princípio da
proteção à confiança, quando aludem
ao que atenta para o aspecto subjetivo.
Este último princípio (a) impõe ao
Estado limitações na liberdade de
modificar sua conduta e alterar atos
que produziram vantagens para os
destinatários, mesmo quando ilegais,
ou (b) atribui-lhe consequências
patrimoniais por essas alterações,
sempre em virtude da crença gerada
nos beneficiários, nos administrados
ou na sociedade em geral de que
aqueles atos eram legítimos, tudo
fazendo razoavelmente supor que
seriam mantidos.”
Pois bem, a relação do princípio da
proteção à confiança com a participação
do Estado em arbitragem desdobra-se
em duas vertentes, uma negativa e outra
positiva. A primeira será obstrutiva
de qualquer postura estatal tendente
a evitar a arbitragem e recorrer à sua
própria jurisdição, quando instaurado
um conflito. A segunda será indutora
de um comportamento estatal coerente
que mantenha uma lógica no seu agir e
assim evite criar situações de conflito
que acarretem a arbitragem.
Nesse diapasão, cumpre repreender
a postura por vezes já assumida pelo
Estado de furtar-se a participar de
procedimentos arbitrais aos quais

prévia e livremente se vinculou por
meio de cláusulas compromissórias
ou compromissos arbitrais. Perceba-se
que ambos os pactos citados possuem
natureza contratual, sujeitando as
partes intervenientes à observância
do princípio da boa-fé objetiva
e dos deveres anexos que dele se
originam. Isso significa que não pode
qualquer das partes que avençou a
resolução de disputas por meio da
arbitragem pretender dela esquivarse, porquanto configurada estará a
contrariedade com um conduta própria
anterior (nemopotestvenire contra
factumproprium).
Chega a ser mesmo intuitiva a
ilicitude de semelhante conduta, seja
porque a ninguém é dado beneficiarse de sua própria torpeza, seja porque
a mudança abrupta e injustificada do
ajuste anterior, com o exclusivo intuito de
escapar à força obrigatória dos contratos
importa em violação ao dever anexo
de lealdade, decorrente da confiança
estabelecida entre as partes contratantes,
a caracterizar o que modernamente
convencionou-se denominar violação
positiva do contrato39.
Imprescindível, outrossim, concluir
que não só por uma razão de direito
obrigacional tal conduta estatal não
encontra guarida no ordenamento
jurídico, mas, também, por uma questão
de direito público. Isto porque o princípio
da proteção à confiança inspirou o
surgimento da teoria das autolimitações

administrativas, que visa a coibir o
comportamento contraditório por parte
da Administração Pública40.
Em vistas dessa situação, a parte
prejudicada terá o direito de instaurar
o procedimento arbitral mesmo sem
a participação do Estado, bem assim
de exigir judicialmente o necessário
suprimento para que esta ocorra, quando
pendente a definição de algum elemento
essencial, nos termos do artigo 7º da
Lei Federal nº 9.307/96. Nada obstante,
assistirá, ainda, à parte prejudicada
pleitear perdas e danos em virtude do
descumprimento contratual41.
A vertente positiva da relação
entre o princípio da proteção da
confiança e a arbitragem, por sua vez,
vale-se da noção de que este método
alternativo de resolução de conflitos
não tolera o acobertamento dos erros
das partes em confronto. A opção
pela arbitragem traduz o desejo de
soluções rápidas e eficientes para
os conflitos, de sorte que apostar no
litígio deixa de ser uma alternativa.
Nesse sentido, manter a coerência
do agir administrativo é mais do que
um ato de respeito ao particular,
é, inclusive, um comportamento
eficiente e econômico. Conforme dito,
acima, a escolha do procedimento
arbitral interfere diretamente na
questão da eficiência e da moralidade
administrativa e, por tal razão, também
se mostra benfazeja no que toca à
proteção à confiança.

39. Na esteira do magistério de Gustavo Tepedino, Heloísa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes, tem-se que: “Não só a obrigação principal está
sujeita ao inadimplemento – e às conseqüências dele advindas – como também o estão as obrigações acessórias, sejam aquelas previstas expressamente no
título, sejam as que decorrem diretamente da lei e aquelas inerentes à própria relação obrigacional. Ganham relevo, nessa perspectiva, os chamados “deveres
anexos”, oriundos da cláusula geral de boa-fé (CC, art. 422), tais como deveres gerais de informação, lealdade, cooperação, proteção dos interesses recíprocos, sigilo etc., cujo desatendimento induz a obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade contratual. (...) A violação positiva do contrato
abrange situações diversas entre si, que não se enquadram na categoria de inadimplemento da obrigação, nem naquela da mora. De acordo com Anelise
Becker, em geral, consideram-se hipóteses de quebra positiva do contrato os casos de cumprimento defeituoso da prestação, de violação de deveres laterais
ou anexos e os de inadimplemento antecipado.”. TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloísa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado
conforme a Constituição da República. Vol. 1. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 698/700.
40. Sobre o tema, embora com enfoque em outra forma de contradição da atividade administrativa, confira-se: ARAGÃO Alexandre Santos de. Teoria das
Autolimitações Administrativas: Atos Próprios, Confiança Legítima e Contradição entre Órgãos Administrativos. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº. 14, maio/junho/julho 2008. Disponível na internet em: <htpp://www.direitodoestado.
com.br>. Acesso em 05 de fevereiro de 2012.
41. Perfilhamos o mesmo entendimento esposado por Selma Lemes. Veja-se, a respeito: LEMES, Selma Maria Ferreira.
A Cláusula Compromissória e a Boa-Fé. Uma jurisprudência Pedagógica. Comentários à Sentença proferida pelo juiz Alexandre Alves Lazzarini da 16º Vara
Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo. Ação Declaratória. Processo n. 000.01.004878-2. Disponível na internet em <www.selmalemes.com.br>.
Acesso em 05 de fevereiro de 2012.
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III – Princípios da Administração Pública que interferem no processamento da arbitragem
III. 1 - Arbitragem e Publicidade
Argumento também bastante
utilizado por aqueles que discordam
da utilização da arbitragem pelo Estado
é que ela conflitaria com o princípio
da publicidade sediado, outrossim, no
artigo 37 da Carta de Outubro. Funda-se
tal alegação numa suposta inerência do
sigilo ao procedimento arbitral que não
poderia ser aplicável ao Estado quando
este fosse parte.
Não se extrai consistência de
semelhante argumentação na medida
em que já de algum tempo a doutrina
que se dedica ao estudo da arbitragem
vem percebendo que o sigilo, embora
represente uma vantagem de tal meio
alternativo de solução de controvérsia,
não lhe é essencial 42 . Aliás, foge à
compreensão comum que um instituto
eminentemente originário da autonomia
da vontade deva ver-se aprisionado
a qualquer característica que não as
estritamente necessárias a sua definição
ontológica.
O sigilo não é próprio da arbitragem,
o que deveras avulta como uma
idiossincrasia sua é a maleabilidade de
conformação do seu processamento que,
por consequência, viabiliza a opção, ou
não, pela tramitação sigilosa do feito. E
se assim o é, não há motivos para impedir
a participação do Estado em arbitragens
sob essa alegação.
Ademais, importa advertir que
a publicidade, como, aliás, qualquer
princípio, não é absoluto. Isso significa
que ela é passível de ponderação no
conflito com outros princípios de estatura

constitucional, como o são diversos outros
que recomendam a adoção de arbitragem
pela Administração Pública. Quer-se
dizer com isso que mesmo se o sigilo
fosse atributo inafastável da arbitragem
não haveria uma vedação abstratamente
intransponível a sua utilização pelo
Estado, pois numa ponderação à luz de
casos concretos, talvez fosse possível
demonstrar a vantagem de adotarse a arbitragem, ainda que sigilosa,
em homenagem a outros princípios
constitucionais.
Fato é que a arbitragem pode
processar-se sem que seja observado o
sigilo, ou, ao menos, o sigilo absoluto43,44.
É cediço que numa ponderação de
princípios, deve-se, sempre que possível,
evitar o sacrifício total daquele que não
se revela preponderante no caso concreto.
De tal sorte que, ainda que recomendável
a não adoção do sigilo na arbitragem, é
possível que se o preserve minimamente,
resguardando ao conhecimento exclusivo
das partes fatos que não possuem
qualquer relevância para terceiros; ou
então dando conhecimento dos fatos
exclusivamente aos órgãos incumbidos do
controle da Administração Pública e não a
toda e qualquer pessoa, com o que se evita
o sacrifício desnecessário do interesse do
particular contratado.
Anote-se, outrossim, que a necessidade
de o Estado dar publicidade a seus atos
é de conhecimento de todos, pelo que o
particular que alvitra com ele pactuar
já sabe, previamente, que na eventual
necessidade de recurso à arbitragem,
esta não poderá tramitar de forma
sigilosa. Isso significa que o particular ao

se relacionar com o Estado concorda em
abdicar dessa opção pelo sigilo.
III.2 - Arbitragem e Impessoalidade

O princípio da impessoalidade,
que também tem matriz no artigo 37
da CRFB/88, não se relaciona com a
existência, ou não, da possibilidade
de o Estado participar de arbitragens,
mas interfere diretamente no modo
de realização desta opção. O citado
axioma contempla, em reforço à ideia
de que o Estado serve tão somente
para o atendimento do interesse
público, uma vedação a que os seus
atos refujam a este objetivo, tornando
ilegítima a perseguição de qualquer
outro tipo de finalidade estranha
ao interesse da sociedade, como os
anseios do próprio administrador ou
de terceiro.
Partindo-se dessa perspectiva,
e aplicando-a ao procedimento de
arbitragem em que o Estado tome
parte, vislumbra-se a necessidade de
respeito à impessoalidade tanto na
eleição do árbitro quanto na escolha
da instituição arbitral responsável
pela organização e processamento
da arbitragem. Ambas as situações
tratam da contratação de prestação
de serviços. Nada obstante, percebase que a reverência a tal princípio
independe da obrigatoriedade de
licitação para as referidas escolhas,
impondo-se nas hipóteses em que ela
é de rigor e nas que é inexigível.
A eleição do árbitro, por certo,
se enquadra na hipótese prevista

42. PINTO, José Emílio Nunes. A Arbitrabilidade de Controvérsias nos Contratos com o Estado e as Empresas Estatais. Disponível na Internet: <http://
www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em 03 de fevereiro de 2012.
43. Sintetizando a questão, Lauro Gama pontifica: “Em suma: não há antagonismo entre publicidade e arbitragem, cabendo à Administração, ao elaborar
o edital de licitação e a minuta de contrato de PPP, determinar que o procedimento arbitral e suas decisões não serão sigilosas, mas, apenas, os aspectos
da arbitragem que razoavelmente devam ser preservados da divulgação pública.”. SOUZA JR., Lauro Gama e. Sinal Verde para a Arbitragem nas Parcerias
Público-Privadas (A construção de um novo paradigma para os contratos entre o estado e o investidor privado). Disponível na Internet: <http://www.
mundojuridico.adv.br>. Acesso em 03 de fevereiro de 2012. No mesmo sentido, vide: LEMES, Selma Maria Ferreira. Arbitragem na Concessão de Serviços
Públicos – Arbitralidade Objetiva. Confidencialidade ou Publicidade Processual? Disponível na internet: <www.selmalemes.com.br>. Acesso em 05 de
fevereiro de 2012.
44. Marcus Juruena nos recorda duas questões relevantes. A primeira é que mesmo no processo judicial, há possibilidade de acolhimento do sigilo,
quando a sua inobservância se mostra violadora de direitos fundamentais, como o direito à intimidade, ante o caso concreto. Nesse sentido o artigo 155
do CPC/73 traz explícitas exceções à publicidade dos atos processuais. O segundo ponto levantado pelo saudoso publicista recai sobre a constatação
de que o sigilo na arbitragem é um dever para o árbitro, mas uma faculdade para as partes. SOUTO, Marcos Juruena Villela. Arbitragem em Contratos
Firmados por Empresas Estatais. In: Direito Administrativo em Debate. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 449/450.

Revista TCMRJ

n. 53 - Fevereiro 2013

97

A RT I G O

no artigo 25, II da Lei Federal nº
8.666/93, que cuida da inexigibilidade
de licitação em casos de serviços
t é c n i c o s d e n a t u re z a s i n g u l a r,
prestados por profissional de notória
especialização45. Nem por isso, está a
Administração Pública autorizada a
eleger um árbitro descriteriosamente.
É induvidoso que há nestes casos
espaço para a atuação discricionária
do administrador, entretanto, não se há
de entendê-la como uma autorização
ilimitada a toda sorte de condutas
por parte deste, que deve balizar-se
pela finalidade de atendimento ao
interesse público, pelos princípios
reitores da Administração Pública e
pela razoabilidade. Portanto, a eleição
do árbitro por parte da Administração
Pública, conquanto discricionária, não
prescindirá de sólida motivação que
retrate a notória especialização do
indicado, não apenas em arbitragem,
mas sobretudo, na matéria objeto da
querela46.
No que toca à escolha da
instituição responsável por processar
a arbitragem, não se nos afigura

nenhuma razão para admitir que
tal contratação escape à regra da
licitação prévia. A uma, porque,
mesmo supondo que tal serviço possa
ser enquadrado como técnico, nos
termos do artigo 13 da Lei Federal
nº8.666/93, não parece que se revista
de singularidade47. A duas, porque a
existência de diversas instituições que
prestam dito serviço com a mesma
excelência e com variação – por vezes
acentuada – de custos denuncia a plena
possibilidade de instaurar-se uma
competição entre elas. Nem mesmo
o argumento de que o regulamento
de uma ou outra possa ser mais
consentâneo aos interesses do Estado
serve para obstar a licitação, porque
as partes não precisam se valer do
regulamento da instituição, podendo
elas mesmas dispor sobre a forma de
processamento da arbitragem48.
III.3 - Arbitragem e Sindicabilidade

Como é sabido e ressabido, todo e
qualquer ato da Administração Pública
só pode ter por única e exclusiva

finalidade o atendimento do interesse
público. Daí porque as condutas dos
administradores devem ser sempre
legais, legítimas e morais, sob pena de
sancionamento daquele que de, alguma
forma, cometa desvio de finalidade.
Por óbvio, esta possibilidade de
aplicação de sanções depende, antes,
necessariamente, da existência de
mecanismos de controle dos atos
administrativos.
Nessa toada, desponta
profundamente relevante para o
Direito Administrativo o princípio
da sindicabilidade, que consiste,
justamente, na determinação da
realização do controle da legalidade,
da legitimidade e da licitude
(moralidade) sobre toda a atuação
administrativa com vistas à tutela dos
direitos fundamentais49.
O controle pode dar-se de duas
formas: interna (autocontrole) e
externa (controle pelos demais
poderes, Legislativo e Judiciário).
O controle pelo Poder Legislativo é
exercido com o auxílio dos Tribunais
de Contas. O controle pelo Poder

45. Cabe ressaltar que o TCU e os tribunais superiores possuem jurisprudência pacífica admitindo a inexigibilidade de licitação para uma hipótese assemelhada, qual seja, a contratação de serviços advocatícios prestados por profissionais com notória especialização para o patrocínio de determinadas
causas que refogem ao cotidiano.
46. Certo é que nem sempre é viável conhecer previamente a posição do indivíduo a ser escolhido como árbitro sobre a controvérsia em questão, mas
casos há em que o mesmo notoriamente já esposou seu pensamento num dado sentido. Sendo assim, parece-nos acertado afirmar que a motivação da
escolha do árbitro deve, sempre que possível, guiar-se por tal critério. Ou seja, deve-se priorizar a escolha de alguém que já tenha demonstrado estar
de acordo com a posição defendida pela Administração Pública. Aliás, a eleição de um árbitro que manifestamente já se tenha revelado refratário a tese
sustentada pelo Estado deve servir para demonstrar a irrazoabilidade de eventual escolha do mesmo. Fique claro que não há aqui uma intenção de influenciar de forma indevida no julgamento da causa. Não se deseja a escolha de árbitros parciais. Contudo, é comum que a arbitragem se desenvolva com
o julgamento por um tribunal onde cada parte indica um árbitro e estes acordam a nomeação de um terceiro. E já que é facultado a cada parte a escolha
de um dos árbitros, evidentemente, é legítimo que ela procure escolher alguém que, dentro dos limites éticos, saiba que possui entendimento que lhe
favorece, mesmo porque a parte adversa procederá de igual forma.
47. Nos termos do artigo 25, II da Lei Federal nº 8.666/93, não basta para que se afaste a exigibilidade do procedimento licitatório a caracterização do
objeto do certame como serviço técnico enumerado no art. 13 da mesma lei. Mais do que isso, é preciso que, cumulativamente, o tal serviço revista-se
de natureza singular e seja prestado por profissional de notória especialização. Cumpre, destarte, observar, com Flávio Amaral, que: “A singularidade do
serviço envolve a noção de algo incomum, que escapa dos padrões preconcebidos. As características intrínsecas do objeto contratado não possibilitam a sua
comparação, eis que não se trata de serviço-padrão ou, como se diz, de prateleira, disponível no mercado.”. GARCIA, Flávio Amaral. Licitações e Contratos
Administrativos: Casos e Polêmicas. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.p. 50.
48. A propósito, trazemos à baila o preceito contido no artigo 21, caput da Lei Federal nº 9.307/96, segundo o qual: “A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada,
facultando-se, ainda, às partes delegar ao próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o procedimento”. Dissertando sobre tal faculdade, Carlos Alberto
Carmona pontua, inclusive, que: “(...) pouco importa se as partes optaram por resolver seus litígios através de uma arbitragem ad hoc ou de uma arbitragem
institucional, pois a invocação per relationem de regras arbitrais institucionais torna-as aplicáveis pelo tribunal arbitral. Em outros termos, podem as partes
nomear como árbitros Caio, Tício e Sempronio, determinando-lhes que apliquem as regras do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá,
mesmo que este órgão não esteja administrando a arbitragem, de modo que a escolha das regras institucionais, não implica necessariamente a escolha de
arbitragem institucional”.CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.p. 290/291.
Parece-nos, então, que pela mesma ordem de razões apresentadas por Carmona, nada obstaria que as partes optassem por conferir a administração da
arbitragem a uma instituição e escolhessem o regulamento de outra como norma aplicável ao procedimento. A flexibilidade característica da arbitragem
não acolhe entendimento diverso.
49. De acordo com Diogo de Figueiredo: “A sindicabilidade é, portanto, a possibilidade jurídica de submeter-se efetivamente qualquer lesão de direito e, por
extensão, as ameaças de lesão de direito a algum tipo de controle. Assim, no campo do Direito Público, o princípio da sindicabilidade, de natureza instrumental, informará as teorias do controle de legalidade e legitimidade, bem como de licitude, envolvendo a competência do controle, a provocação, os processos e
os efeitos das decisões na aplicação dos instrumentos de controle disponíveis.”. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 15ª
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 93.
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Judiciário é exercido após provocação
do particular, na qualidade de cidadão
ou de interessado (esta configurada
quando for atingido pelos efeitos
do ato administrativo), do próprio
Estado (eis que uma entidade estatal
pode questionar o ato de outra) e do
Ministério Público50.
Por uma série de razões que ora
não convém discorrer, é inquestionável
que dentro do sistema de controle
dos atos administrativos vigente
no Brasil, o controle exercido pelo
Poder Judiciário sobressai como
o m a i s i m p o r t a n t e 51. C u m p r e
então questionar se a substituição
da jurisdição estatal pela solução
alternativa de controvérsias mediante
arbitragem não vulnera de alguma
forma o princípio da sindicabilidade,
na medida em que conflitos envolvendo
a atuação da Administração Pública
serão submetidos a um meio de
resolução alheio à jurisdição estatal.
Parece-nos que não. O controle
exercido pelo Judiciário não é nem
o único, nem o mais desejável. Ao
revés, é, inclusive,sintomático da
incapacidade da Administração
Pública de agir em conformidade com
o ordenamento jurídico e de corrigir,
ela própria, seus atos desviantes.
Da mesma maneira que um conflito
entre o particular e a Administração
Pública pode ser resolvido por meio do
exercício do autocontrole, de ofício ou
por provocação daquele, sem o recurso
ao Judiciário; igualmente vislumbra-se
a possibilidade de tal solução advir de

uma heterocomposição privada, a qual
ambas as partes aceitem se submeter e
que seja desencadeada pela parte que
se sentir prejudicada.
O que às vezes causa estranheza
é que, pela força do costume, mas
não por um motivo real, parece
que a solução do conflito perante
o Poder Judiciário reveste-se de
maiores garantias, inclusive porque o
Ministério Público atua no feito como
fiscal da lei, o que não ocorre em
procedimentos arbitrais. Entretanto, é
preciso atentar para o fato de que não
cabe ao parquet intervir em qualquer
processo judicial que tenha o Estado
num de seus polos. Tal somente deve
ocorrer quando estiver em questão
algum dos escopos previstos no
artigo 127 da CRFB/88, quais sejam,
a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis. Ausentes da
causa ditas circunstâncias, a atuação
do órgão ministerial não é de rigor.
Como o objeto da arbitragem
é l i m i t a d o a c o n t rové r s i a s q u e
versem sobre direitos patrimoniais
disponíveis, tem-se que, em princípio,
não se coaduna a nenhuma das
hipóteses acima referidas. Ou seja,
ainda que o litígio sobre esse tipo de
questão fosse submetido à apreciação
do Poder Judiciário, não seria o caso
de o Ministério Público oficiar na
causa.
Rememore-se, por oportuno, que
nem todo interesse defendido pela
Administração Pública é indisponível.

Apenas o interesse público primário,
que é aquele consubstanciado pelos
direitos fundamentais, individuais
ou coletivos, postos à cura do Estado,
reveste-se de indisponibilidade. O
interesse público secundário, que
se refere aos interesses da própria
Administração Pública em si
considerada são disponíveis52. Vê-se,
pois, que é perfeitamente possível o
Estado estar envolvido em querelas
que versem tão somente sobre direitos
patrimoniais disponíveis, seus e do
particular com que se relaciona.
Por outro lado, controvérsias como
estas, podem, excepcionalmente,
ter desdobramentos que resvalem
em direitos indisponíveis. A
disponibilidade do interesse público
secundário só se justifica na medida
em que necessária à consecução do
interesse público primário. Sendo
assim, não pode o Estado descurar-se de
proteger seu patrimônio – por exemplo,
doando bens a um especulador - com
objetivo de beneficiar antijuricamente
(ilegal, ilegítima ou ilicitamente)
determinados indivíduos.
Infelizmente, a julgar pelos registros
de nossa história passada e presente, não
é mero exercício da imaginação cogitar de
um conluio envolvendo o administrador
público e o particular para beneficiar
este numa arbitragem. Nada obstante,
o mesmo pode ocorrer sob pretexto do
exercício do autocontrole, ou mesmo da
realização de uma transação em sede
de processo judicial. De tal sorte que,
como se percebe, não importa como é

50. Importante conquista da Constituição de 1988 foi o fortalecimento do controle pelos órgãos constitucionais autônomos – que são os Tribunais de
Contas e o Ministério Público -, bem como a ampliação do objeto e dos parâmetros de controle dos atos administrativos pelo Judiciário. A ampliação do
objeto do controle se deu, mormente, pela insubsistência do dogma de que o ato discricionário só era passível de controle em relação aos elementos
competência, forma e finalidade; admitindo-se, nos dias correntes, também o controle do objeto e dos motivos destes atos, o chamado mérito administrativo, sob a perspectiva dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e dos direitos fundamentais. Já a ampliação dos parâmetros do controle
deveu-se à nova hermenêutica proposta pelo neoconstitucionalismo, segundo a qual os princípios constitucionais e os direitos fundamentais passaram
a gozar de normatividade e primazia. O correr da história nos vem demonstrando que o controle pelo Tribunal de Contas, a despeito dos avanços que
conquistou, ainda encontra-se cerceado por amarras oriundas de injunções políticas. Até aqui, neste primeiro quarto de vida democrática do país com a
Constituição Cidadã, parece que a instituição que, de fato, se consolidou nesse mister foi o Ministério Público. E com ele, como não poderia deixar de ser,
o próprio Judiciário, a quem, provocado pelo parquet, compete exercer o controle dos atos administrativos.
51. Já de longa data nos vem os ensinamentos de Miguel Seabra Fagundes sobre a singular importância do controle judicial dos atos administrativos,
bem elucidados na seguinte passagem: “Nos países de regime presidencial, como o nosso, ficando o Executivo, praticamente, acima das intervenções do
Parlamento, que só de modo indireto e remoto influi na sua ação e a fiscaliza, cresce de importância a interferência jurisdicional, no exame da atividade administrativa. Torna-se indispensável dar-lhe estrutura e desenvolvimento correspondentes ao seu relevante papel no vinculamento da função administrativa
à ordem jurídica. Na realidade, é só por ele que se confina, dentro da Constituição e das leis, o exercício do Poder Executivo, que , colocado acima do controle
eficiente do Parlamento, só na atuação do Poder Judiciário pode encontrar limitação eficaz dentro do ponto de vista jurídico.”. FAGUNDES, Miguel Seabra. O
Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. 7ª ed. Atualizada por Gustavo Binenbojm. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p 137.
52. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. A Arbitragem nos Contratos Administrativos. In: Revista de Direito Administrativo, nº 209, jul/set, 1997.p.
83/85.
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resolvida a controvérsia sobre um direito
patrimonial disponível do Estado, pois
desvios de finalidade, que acarretam no
aviltamento de direitos indisponíveis
podem ocorrer, inclusive, no bojo de
processos judiciais. O que importa é
que a fiscalização sobre a atividade
administrativa seja permanente e
eficiente.
Em suma, não é preciso que haja
um controle judicial sobre todo e
qualquer litígio envolvendo a atividade
administrativa do Estado, mesmo que
digam respeito a direitos patrimoniais
disponíveis, apenas para a eventualidade
de no curso dessa contenda, efetivar-se
a violação de um direito indisponível.
Deveras, isso seria mesmo uma
ineficiência pelo desperdício de atividade
jurisdicional. Restou assentado que
ocorrida semelhante situação, o controle
judicial sobre o ato administrativo viciado
poderá ser desencadeado para corrigi-lo,
bem assim que o processamento judicial
de litígios arbitráveis não é garantia
de que o interesse público não seja
malferido.
Portanto, o que realmente releva
é assegurar que a fiscalização dos
atos administrativos pelos órgãos que
detém tal incumbência - notadamente
os Tribunais de Contas e o Ministério
Público - seja efetivamente exercida.
Por isso é que aos mesmos deve ser
dado acesso ao teor do procedimento
arbitral em que o Estado esteja
envolvido, não podendo o sigilo, por
vezes característico desse meio de
solução de controvérsias, constituir
óbice à sua atuação fiscalizatória, sem
a qual resta impossível o exercício da
sindicabilidade.

A

conclusão a que se chega
ao cabo deste ensaio é a de
que a nova feição do Direito
Administrativo, caracterizada
por uma vinculação aos princípios
c o n s t i t u c i o n a i s e a o s d i re i t o s
fundamentais, bem assim o novo modelo
de Estado Gerencial, singularizado pela
subsidiariedade e pela consensualidade,
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“

Não é preciso que haja um controle
judicial sobre todo e qualquer litígio
envolvendo a atividade administrativa do
Estado , mesmo que digam respeito a direitos
patrimoniais disponíveis.
IV –Conclusão

apontam para uma nova direção no que
tange à solução de controvérsias em que
a Administração Pública é parte. Em lugar
do velho, desgastante e improdutivo
recurso à jurisdição estatal, abre-se ao
Estado a oportunidade de lançar mão de
uma opção alternativa, marcadamente
célere e especializada, qual seja, a
arbitragem, em consonância aos
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”

princípios da juridicidade, da eficiência,
da consensualidade, da economicidade,
da competitividade, da moralidade
e da proteção à confiança. Restando
apenas a necessidade de conformar o
procedimento arbitral de molde a que
respeite os princípios da publicidade, da
impessoalidade e da sindicabilidade.
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Com a palavra...
Sérgio Ciquera Rossi

Funcionário de carreira concursado em
1970, ocupante de cargos de assessoria,
direção e chefia de gabinete e do cargo
efetivo de assessor técnico-procurador,
desde 1979, secretário-diretor-geral, em
comissão, desde maio de 1989, coautor
dos livros “Lei de Responsabilidade
Fiscal comentada artigo por artigo” e
“Lei 4.320, de 1964 no contexto da Lei
de Responsabilidade Fiscal”, da Editora
NDJ, o advogado Sérgio Ciquera Rossi, do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
pode ser considerado uma das pessoas
que mais entende do sistema Tribunais de
Contas no Brasil.
Em entrevista à Revista TCMRJ, Sérgio
Rossi fala um pouco do trabalho dos TCs e, em especial, do TCE/SP, do qual é
Secretário-Diretor-Geral.

Considerando a importância do controle social para o
controle institucional exercido pelos
tribunais de contas, como o TCE/SP
vem lidando com o tema?
O Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo acredita que os mais próximos
do governo local, usuários diretos de seus
serviços, tais agentes do controle social
podem dirigir o controle externo para
rumos mais certeiros, menos dependente
de amostras aleatórias, sobretudo agora,
quando a lei de transparência fiscal
possibilita, em tempo real, amplo acesso
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à movimentação do dinheiro público.
A modo de ilustrar, a Lei nº. 11.494,
de 2007, melhor qualifica o Conselho
do Fundo da Educação Básica – Fundeb,
assegurando-lhe atribuições objetivas,
garantias e autonomia operacional.
Devo lembrar que, desde 1998,
nossas instruções normativas queriam
parecer daquele Conselho sobre a
exatidão da folha educacional de salários
e de outras despesas do hoje extinto
Fundef. Então, o que era normatização
desta Casa veio a se objetivar no direito
pátrio; no art. 27 da Lei do Fundeb,
demonstrando nosso acerto nas relações
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com os segmentos do controle social.
Não bastasse isso, este tribunal
mantém, em sua página eletrônica, o
Portal da Transparência, com muitas
informações financeiras por município
jurisdicionado, bem como o resultado
de pareceres e julgamentos.

Qual foi o impacto da Lei de Acesso
à Informação no TCE/SP?
Esta Casa de Contas criou sistema
de atendimento ao cidadão, mediante
o qual o usuário, por conta eletrônica,
pode solicitar-nos as informações de
seu interesse.

A l é m d i s s o , n o s s o re l a tó r i o
de auditoria já prevê campo onde a
fiscalização informará se a prefeitura
criou o Serviço de Informação ao
Cidadão e se vem divulgando, na página
eletrônica, os repasses a entidades do 3º
setor, bem como informações alusivas
a procedimentos licitatórios e dados
para acompanhamento das ações de
governo.
No tocante à Lei da Transparência
Fiscal, a fiscalização noticiará se, com
mais de 50 mil habitantes, o município,
em seu site, mostra, em tempo real,
receitas arrecadadas e a espécie de
despesa que está sendo adquirida,
desagregada esta informação em cifra
monetária, nome do fornecedor e, se for
o caso, o tipo da licitação realizada.

O TCE/SP criou algum programa
de fiscalização com relação às ações
voltadas à Copa 2014?
Em 2011, o presidente desta Corte
determinou que relatório anual das
contas do governador contivesse,
obrigatoriamente, análise das despesas
voltadas à Copa do Mundo 2014.
Nesse passo, todo convênio,
contrato ou ajuste relacionado à Copa
não é distribuído da forma habitual,
mas somente remetido ao relator do
Balanço-Geral do governador do ano
correspondente.
Nessa marcha, na conta de 2011
do governador, esta Casa fez a seguinte
recomendação quanto aos projetos do
evento em questão:
Deve o estado apresentar, no Portal
da Transparência do governo paulista,
em tempo real, a situação de todos os
projetos ligados à Copa 2.014, indicando
os seguintes elementos: a) nome do
projeto; b) participação financeira dos
governos e dos particulares; c) valor
previsto; d) valor contratado; e) nome
da empresa contratada; f) data de início;
g) valor total dos termos aditivos; h)
fase atual da execução física; i) valor
total pago.

Quais as ferramentas criadas
pelo TCE/SP para efetivamente
controlar as licitações por pregão,

que movimentam grandes somas de
recursos públicos?
Este tribunal conta, desde 2003,
com sistema de auditoria eletrônica, o
Audesp.
Por intermédio desse sistema, os
jurisdicionados encaminham, todo
mês, várias informações sobre execução
orçamentária, entre as quais o tipo de
licitação realizada.
Nesse contexto, tem-se verificado
significativo crescimento do pregão.
Afinal, em cursos, seminários e outros
eventos, esta Corte incentivou, com
vigor, que se aderisse àquela modalidade
licitatória.
D e to d o m o d o , n ã o h á a q u i
fiscalização específica do pregão; então,
seus procedimentos são examinados
na rotina fiscalizatória que abrange
as outras formas licitatórias, quero
dizer, o pregão submete-se, se for o
caso, ao exame prévio de edital, sendo
que os de maior valor constituem
processos específicos, submetidos aos
órgãos de instrução e técnicos, como
fase preliminar para o julgamento do
relator.
Na fiscalização in loco que realiza
esta Corte, todo ano, nas 3.400 entidades
jurisdicionadas, são examinados, sob
amostragem, os pregões de menor
valor.
S e criado, a fiscalização do
Conselho Nacional dos Tribunais de
Contas servirá para aperfeiçoar os
mecanismos de controle levado a
efeito pelos TCs?
Entendo que sim. Afinal, o art. 75
da Constituição quer que os tribunais
estaduais e municipais submetam-se
ao modelo organizativo do Tribunal de
Contas da União, o que, a rigor, já implica
em um sistema nacional de controle
externo.
A função pedagógica ainda é a
principal forma de atuação dos
tribunais de contas?
Não diria que é a principal, visto
que a missão fiscalizatória tem, claro,
maior importância nas lides do órgão
do controle externo.

Todavia, recentes estudos indicam
que a falta de adequada orientação
técnica responde por considerável
parcela dos desacertos cometidos
na gestão do dinheiro recolhido da
sociedade.
Diante disso, não poderia esta Casa
esquivar-se de sua função pedagógica,
que, muito embora não lhe esteja
constitucionalmente determinada,
é sempre intuito dos que buscam,
sinceramente, aperfeiçoar a máquina
governamental, melhorando a oferta dos
serviços à população.
Para essa salutar missão pedagógica,
esta Corte de Contas promove, todo
ano, dezenas de encontros com
agentes políticos e servidores, além
de produzir manuais, cartilhas e
comunicados ao público jurisdicionado,
a todos disponíveis em nossa página
eletrônica.
Tais cartilhas são periodicamente
revistas e ampliadas à luz de mudanças
no regramento legal e nos entendimentos
jurisprudenciais, notadamente os daqui
desta Corte e dos tribunais superiores
da Nação.

Para o senhor, o ensino nas escolas
e faculdades considera a preparação
para atuação e fiscalização da gestão
pública?
Nos dias atuais, o instituto da
transparência foi bastante prestigiado
com a edição das leis da transparência
fiscal e de acesso à informação
governamental.
Sob essas portas que se abrem à
sociedade, vital conhecer, minimamente,
as regras que disciplinam o financiamento
dos serviços públicos. Afinal, no Brasil,
mais de um terço da riqueza é gasto pelos
diversos entes de governo.
De outro lado, o saber da Academia
dá ainda pouca importância ao controle
dos recursos públicos.
Nesse contexto, a tarefa de ensinar
vem sendo bem suprida pelos tribunais
de contas, que, baseados em sólida
experiência, vêm orientando não apenas os
que atuam nas finanças governamentais,
mas, de igual modo, os representantes do
controle exercido pela sociedade.
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Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira
Brasileiro, casado, 40 anos de
participação chave nas indústrias
química, petroquímica, bancos e
associações comerciais no Rio de
Janeiro, Eduardo Eugenio Gouvêa
Vieira, presidente da Federação
das Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro – FIRJAN conta à Revista
TCMRJ um pouquinho de sua vida e
responde perguntas relacionadas à
FIRJAN e ao Rio de Janeiro.

Qual a ligação do senhor
com a França e qual o significado dos
dois títulos que tal país lhe conferiu:
Cavaleiro da Legião de Honra da
França e Oficial da Ordem do Mérito
da República Francesa?
A França teve profunda influência
na minha formação e na minha vida.
Meu bisavô, Hilário de Gouvêa, foi
asilado político na França no final do
século 19, onde defendeu sua tese de
doutorado sobre doenças pulmonares.
Minha avó, filha dele, viveu em Paris até
os 22 anos. Meu pai, João Pedro Gouvêa
Vieira, ajudou a se instalarem no Brasil
grupos do porte de Lyonnaise des Eaux,
Crédit Lyonnais, Schneider e Lafarge,
entre outros. A primeira filial de seu
escritório de advocacia foi aberta em
Paris em 1994. Quanto a mim, a França
transformou definitivamente minha
vida no famoso maio de 1968, durante
as manifestações que mudaram o país.
Foi quando conheci Cristina, filha do
professor Carlos Chagas Filho, na época
Embaixador do Brasil junto à Unesco,
com quem me casei.
Como presidente do Sistema
Firjan, afirmo que a instituição sempre
incentivou e apoiou os projetos das
empresas francesas no Rio, como
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a instalação da fábrica da Peugeot
Citroën em município fluminense
num tempo em que o Rio ainda não
vivia o renascimento de hoje. Hoje é
possível afirmar que há uma verdadeira
cumplicidade entre França e Brasil. No
campo econômico, a França sempre
foi uma grande parceira do Brasil, em
geral, e do Rio de Janeiro em especial.
O Rio espera que sejam formadas
parcerias com empresas francesas para
aprimorar sua infraestrutura e seu
planejamento urbano para que possa
abrigar, da melhor forma, a Copa do
Mundo e os Jogos Olímpicos.
Sinto-me lisonjeado por ter recebido
as duas mais relevantes condecorações
da França concedidas a civis, por
entender que, desta forma, o país
reconhece os esforços da instituição que
lidero em prol da relação empresarial
entre os dois países.

Além da redução das tarifas de
energia elétrica, que outras medidas
o senhor avalia como determinantes
para o aumento da competitividade
do setor industrial brasileiro?
As medidas anunciadas em 2012
pela presidente Dilma Rousseff acenam
como um grande avanço na eliminação
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de alguns entraves à infraestrutura. Os
pacotes para os segmentos rodoviário,
ferroviário, portuário e aeroportuário
vão se traduzir em investimentos
em breve, à medida que os projetos
forem concedidos à iniciativa privada.
São projetos que têm como foco
maior o aumento da capacidade de
transporte, um importante componente
da estrutura de custos em todos os
setores econômicos. Especificamente,
no caso do Rio de Janeiro, é preciso
ainda buscar uma solução imediata
para a duplicação da BR 116 na Serra
das Araras e da BR 040 na serra de
Petrópolis, dois dos maiores gargalos
logísticos do Brasil. Tão importante
quanto, é preciso solucionar o problema
de acessibilidade ao Porto do Rio de
Janeiro, com a Avenida Alternativa,
o Binário do Porto e a melhoria dos
acessos ferroviário e marítimo. É preciso
pensar ainda em uma solução para
reduzir os congestionamentos no Rio de
Janeiro e em Niterói, com a construção
do mergulhão na Praça Renascença e
da ligação com a Linha Vermelha. No
médio prazo, é fundamental que se
acelerem os investimentos nos acessos
às regiões portuárias, como Itaguaí,
São João da Barra, Arraial do Cabo,

O Sistema FIRJAN é um parceiro de
peso de todas as empresas situadas
no estado do Rio de Janeiro que
objetivam o crescimento. No que se
refere especificamente ao município
do Rio, como se apresentam os
números do setor industrial?
A Indústria no município do Rio
de Janeiro é um setor em expansão,
bastante diversificado e de grande
importância econômica, tanto para o
município como para o estado como
um todo. Para se ter uma ideia, em
2010 (último dado disponível), o Rio
registrou um PIB industrial de R$ 22,5
bilhões, o que faz da cidade a maior força
industrial do estado, com 23% do total
produzido pela indústria fluminense.
Em relação a 2005, a indústria carioca
cresceu 29% em termos reais, bem
acima da média estadual no período
(11%).
No que diz respeito ao mercado
de trabalho, em 2011 (último dado
disponível), o setor industrial do
município do Rio de Janeiro empregava
mais de 362 mil trabalhadores formais,
distribuídos por mais de 10 mil
estabelecimentos. Esse contingente
de trabalhadores representa 46% de
todo mercado de trabalho industrial
do estado do Rio. Assim como o PIB, o
número de trabalhadores industriais na
capital cresceu significativamente em
cinco anos: em 2006, as indústrias do
município eram responsáveis por 247
mil postos de trabalho.
O programa Ação Global é um
importante evento de responsabilidade social do Sistema FIRJAN,
que, ao lado de alguns parceiros,
p ro p o rc i o n a a u m a p a r te d a
população o exercício do direito à
cidadania, inclusive através do acesso

Foto: Geraldo Viola

Campos-Quissamã e Angra dos Reis.
A redução na conta de luz, que acaba
de entrar em vigor, ajuda a posicionar
melhor a indústria brasileira frente
aos concorrentes mundiais, porque
também permitirá importante redução
de custos. Ainda há um rol de coisas a
serem feitas, mas, a partir deste ano, já
teremos importantes ganhos.

“

A demanda por mão de obra qualificada
é um dos maiores desafios que o país tem que
superar para sustentar seu crescimento.
ao esporte, cultura e lazer. Como o
senhor percebe este programa dentro
da realidade social brasileira?
É evidente que, em apenas um
dia, não é possível suprir todas as
necessidades da parcela da população
atendida pelo Ação Global. No entanto, o
programa, que é uma iniciativa do Sesi-

”

Rio aqui no estado, tem o grande mérito
de facilitar o acesso a direitos básicos
da população – e muitos desses direitos,
quando atendidos, são uma porta de
entrada para a cidadania, favorecendo
a oportunidade de acesso de uma forma
mais ampla. É o caso da emissão de
documentos. Sem documentos, uma
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pessoa acaba sendo terrivelmente
prejudicada, porque lhe é negada a
oportunidade de acesso a aspectos
importantes que ajudam a compor uma
vida com um mínimo de qualidade e
dignidade. Sem falar no atendimento
médico. Em dia de Ação Global, pessoas
que normalmente não têm a chance
de ir ao médico ou ao dentista, por
motivos de tempo ou dinheiro, recebem
orientação para a promoção da saúde e
atendimento para saúde preventiva. Nos
eventos em que há disponibilidade de
parceiros específicos, as pessoas saem
com diagnósticos e encaminhamento
para consulta médica de doenças que
precisam ser tratadas urgentemente,
mas elas não sabiam. As atividades
de lazer e esporte têm, como pano de
fundo, a proposta de saúde e bem-estar,
aspectos que ajudam a compor uma
vida plena em qualidade.

Foi noticiado pelo senhor que na
nova edição do Decisão Rio – estudo
da FIRJAN que calcula os investimentos
no estado para cada triênio – constará
que o setor naval e offshore do Rio de
Janeiro receberá R$ 15,4 bilhões em
investimentos entre 2012 e 2014.
Tendo em vista que tais investimentos
gerarão milhares de empregos, que
recomendações o senhor dá aos
interessados em trabalhar neste
setor?
A demanda por mão de obra
qualificada é um dos maiores desafios
que o país tem que superar para sustentar
seu crescimento. As oportunidades
aparecerão em quantidade para os
profissionais qualificados. Estes
profissionais serão demandados não
apenas pela indústria naval, mas
por toda a cadeia. É preciso olhar a
cadeia para que evitemos saturar um
segmento enquanto deixamos outros
carentes. Por exemplo: precisaremos de
trabalhadores para construir os navios e
plataformas, mas também para fabricar
as peças, que vão desde parafusos a
chapas de aços especiais, equipamentos
de navegação, instrumentos de precisão
utilizados no projeto dos diversos navios
e plataformas, pessoal para operar estas
unidades, gente para trabalhar em
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terra, na logística portuária, pessoal de
segurança, nutricionistas, geógrafos,
oceanógrafos, enfim, uma gama imensa
de profissionais, com destaque para
as engenharias. Nesse sentido, o
Sistema FIRJAN, por meio do SENAIRJ, promove a capacitação tecnológica
das empresas, por intermédio de
programas de assessoria técnica e
tecnológica e de formação profissional,
além da qualificação e especialização de
trabalhadores em todos os níveis. Nas
salas do SENAI-RJ, o Sistema FIRJAN
dispõe de simuladores de realidade
virtual e aumentada para que os alunos
tenham condições, em ambientes
simulados, de tomar decisões que antes
eram possíveis somente no mundo
real, o que naturalmente impedia a
possibilidade de prévia capacitação.
Quem quiser ser um trabalhador da
moderna indústria que hoje se instala
no Rio de Janeiro não pode deixar
de conhecer as oportunidades de
qualificação oferecidas pelo SENAI-RJ.

O Rio ainda possui alguns
problemas que, de certa forma,
desestimulam os investimentos de
novas empresas no estado. No ponto
de vista do senhor, quais os principais
problemas a serem listados e
priorizados?
Os gargalos logísticos da Serra das
Araras, da subida da serra de Petrópolis
e da ligação com Niterói são elementos
de preocupação, pois ainda não tiveram
definição do governo sobre qual solução
será dada para tirar as obras do papel.
Isso afeta a competitividade da indústria
no estado, com efeitos que se alastram
por todo o país. Temos ainda desafios
no que diz respeito à carga tributária
fluminense – o ICMS do estado que
incide sobre os serviços de energia e
telecomunicações encontra-se entre
os mais altos do país, por exemplo. Sua
redução poderia trazer ganhos enormes
em termos de capacidade de atração
de novas empresas. Outra questão
importante, que afeta não só o Rio
mas todo o Brasil, é a questão da mão
de obra, tanto no quesito quantidade
quanto qualidade. E, nesse sentido, o
SENAI tem sido um grande parceiro das
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empresas, capacitando os trabalhadores
para atender as indústrias, muitas vezes
desenvolvendo programas específicos
de treinamento para atender empresas
que estão se instalando no estado, e com
o uso de avançada tecnologia.

De que forma o momento especial
que o estado do Rio de Janeiro viverá
nos próximos três anos,
com a realização de importantes
eventos, poderá favorecer o setor
industrial?
Os grandes eventos que o estado
do Rio de Janeiro sediará nos próximos
anos servirão para tirar diversos
investimentos do papel, sobretudo
no que se refere à infraestrutura
necessária para receber tais eventos.
Esses investimentos possuem a
característica de afetar todos os setores
da economia, que, dependendo da
estrutura de custos de seus respectivos
processos produtivos, podem ser
mais ou menos beneficiados. A mais
importante consequência das melhorias
na infraestrutura logística, por exemplo,
será a possibilidade de descentralização ainda maior dos investimentos
industriais, disseminando crescimento
e desenvolvimento para todas as regiões
do estado. Isso é possível graças ao
aumento da cobertura e à melhoria da
infraestrutura logística, que reduzem
custos e garantem competitividade
aos diversos setores industriais. Além
disso, a possibilidade de indústrias
dos mais diversos setores fornecerem
produtos e serviços para atender a
demanda associada à preparação
dos grandes eventos também é uma
oportunidade que deve estar no radar
dos empresários. Nesse sentido, o
Sistema FIRJAN está trabalhando
junto com o Comitê Rio 2016 para
divulgação do plano de compras, de
modo que o empresariado fluminense
possa se preparar adequadamente para
participar das rodadas de compras
que estão por vir, beneficiando-se
diretamente da realização dos Jogos
Olímpicos de 2016.

Matérias publicadas na imprensa que, por sua
atualidade, não perderam o interesse.

Jornal O Globo - 9 de outubro de 2012
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O sol e a pele

Roupas apropriadas, filtros
solares, e a não exposição ao sol
de 10h às 16 h são medidas que
evitam os efeitos indesejáveis
das radiações solares, capazes
de promover o envelhecimento
cutâneo e o câncer de pele.
Dra. Maria Claudia Almeida Issa
Doutora em Dermatologia pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ)
Professora adjunta de Dermatologia da Universidade
Federal Fluminense (UFF)

A

radiação solar exerce
diferentes funções na pele
humana, sendo responsável
por efeitos desejáveis, bem
como deletérios à nossa saúde. Entre os
efeitos indesejáveis da radiação solar
prolongada estão a imunossupressão,
o câncer de pele e o envelhecimento
cutâneo 1 . Apesar de a exposição
solar ter sido desaconselhada pelos
dermatologistas ao longo dos últimos
anos, são cada vez mais fortes os indícios
da necessidade do sol para a saúde do
ser humano.
A radiação ultravioleta (RUV) é
dividida em UVA, UVB, UVC, as quais
apresentam diferenças significativas.
A radiação UVC não chega à Terra, é
carcinogênica, germicida e incompatível
com a vida. A radiação UVA chega ao
planeta Terra em maior quantidade,
principalmente antes das 9:00h e depois
das 15:00h. Possui fraca capacidade de
deixar a pele vermelha, como faz a UVB,
mas promove o bronzeamento imediato e
tardio. A longo prazo, é capaz de induzir
degeneração da pele, nas camadas
mais profundas, sendo responsável
pelo envelhecimento cutâneo, além
de participar no desenvolvimento
de câncer. A radiação UVB chega em
quantidade máxima à Terra ao meio-dia, tem menor poder de penetração
nas camadas mais profundas da pele,
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mas provoca a vermelhidão cutânea.
Está relacionada à carcinogênese2. O
câncer de pele, exceto melanoma, está
mais relacionado à exposição crônica de
UV, e o melanoma, a exposições agudas,
intermitentes3,4.
A exposição à RUV é o fator ambiental
mais importante para o desenvolvimento
do câncer de pele não melanoma.
As lesões cutâneas provocadas pela
radiação UV dependem da radiação solar
e do tipo de pele do indivíduo. Os efeitos
são cumulativos e irreversíveis. As peles
claras têm menor pigmentação natural e,
consequentemente, menor tolerância à
radiação UV, com aparecimento precoce
de alterações cutâneas, como manchas,
rugas, flacidez, lesões pré-malignas e
malignas. A quantidade de RUV que
atinge a Terra depende de vários fatores,
entre eles: latitude, altitude, estação
do ano, horário do dia (entre 10 e
16h, quando os raios solares incidem
mais perpendicularmente), presença
de nuvens e camada de ozônio 5,6 .
Quando a RUV atinge a pele, uma parte
é refletida e outra absorvida. A parte da
radiação absorvida na pele é responsável
pela produção de radicais tóxicos de
oxigênio que levam ao dano do material
genético da célula, causando mutações e,
consequentemente, câncer de pele 6.
O câncer de pele é o tipo mais
frequente de neoplasia no Brasil,
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correspondendo a 25% de todos os
tumores malignos registrados no país.
É mais comum em pessoas com mais
de 40 anos, sendo raro em crianças
e negros. Pessoas de pele clara ou
com doenças cutâneas prévias são
as principais vítimas. Os tipos mais
frequentes são carcinoma basocelular,
carcinoma escamoso e melanoma,
que correspondem a 70%, 25% e 5%
dos diagnósticos, respectivamente. O
carcinoma basocelular é o mais comum
e, felizmente, o menos agressivo; já
o melanoma é o mais grave, pelo seu
alto poder de metástase7. A incidência
de câncer cutâneo vem aumentando
progressivamente, sendo um problema
de saúde pública em vários países.
Estatísticas americanas revelam que
uma em cada cinco pessoas daquele país
desenvolverá câncer de pele ao longo
da vida. Anualmente, há diagnóstico de
cerca de um milhão de casos de câncer de
pele, e a incidência de melanoma cresce
com mais rapidez do que qualquer outro
tipo de câncer3,4,5.
Além do câncer de pele, a radiação UV
está envolvida no fotoenvelhecimento,
que ocorre por superposição da radiação
UV com a idade cronológica. A UVA
age nos fibroblastos, células da pele
responsáveis pela produção das fibras
colágenas e elásticas, inibindo a síntese
dessas fibras e estimulando a quebra.

A degradação das fibras da derme e
a diminuição da síntese ocorrem por
efeito direto da RUV, bem como pela ação
indireta dos radicais tóxicos de oxigênio,
levando à diminuição da elasticidade
e firmeza da pele, além de manchas
superficiais8,9,10.
Medidas comportamentais simples
contribuem significativamente para
a redução de neoplasias cutâneas e
do fotoenvelhecimento. Atualmente,
as recomendações para fotoproteção
adequada baseiam-se na tríade do uso
de roupas apropriadas, filtros solares e
não exposição solar no período de 10 às
16h.Os agentes fotoprotetores dividemse em naturais, que ocorrem na natureza
(camada de ozônio, nuvens, neblina,
poluentes) e incluem a própria pele;
físicos(roupas, chapéus, maquiagem,
óculos escuros, vidros); filtros solares;
e antioxidante (vitamina E, betacaroteno
e vitamina C) que diminuem os efeitos
oxidativos causados pela exposição11. A
pele reflete, difunde ou absorve RUV e luz
visível através de proteínas da pele ou de
cromóforos, moléculas que absorvem a
energia luminosa. O principal cromóforo
é a melanina, uma molécula grande e
opaca que bloqueia e difunde a RUV,
transformando a energia luminosa
em calor 7. As roupas são excelentes
fotoprotetores, principalmente para
UVB. A capacidade de proteção é medida
em FPU (fator de proteção à ultravioleta).
O teste é realizado in vitro e mede
capacidade de reflexão do tecido à RUV,
através de espectrofotômetro. Para que
haja boa fotoproteção, a roupa deve
ter FPU mínimo de 30. Entre os fatores
que influenciam o FPU estão a trama
(fechada ou aberta), a espessura dos fios,
a umidade, o tempo de uso da roupa, e a
proximidade da pele. Já existem sabões
em pó com aditivos que absorvem RUV
e aumentam FPU (Tinosorb). Os chapéus
com aba larga protegem mais do que os
de aba estreita. A aba com mais de 7,5
cm pode conferir um FPS 7 no nariz,
3 nas regiões malares,2 no queixo. As
maquiagens modernas têm fotoprotetores
associados, facilitando a vida da mulher
moderna. Os óculos protegem a pele da
região periorbital. Lentes claras filtram

“

Os protetores
devem ser usados
diariamente,
independentemente
das condições
climáticas.

”

apenas UVB; há necessidade de lentes
escuras para proteção UVA. O vidro
comum filtra RUV até 320 nm (UVB),
enquanto vidros escuros e com plásticos
que escurecem (insufilm) bloqueiam
também UVA e luz visível6.
Os protetores solares classificamse em químicos e físicos. Os filtros
químicos são moléculas que absorvem
a radiação solar, enquanto os físicos a
refletem. A maioria dos filtros químicos
protege contra UVB. Os filtros físicos são
mais opacos, brancos ou cor da pele. A
combinação de filtros químicos e físicos
confere melhor proteção. Antigamente,
os filtros físicos tinham menor aceitação,
por serem mais espessos e por deixarem
a pele esbranquiçada. Atualmente, com
novidades da tecnologia, são mais finos,
com vários tons, agradando muito aos
pacientes, que aderem com facilidade
ao tratamento diário. São importantes
na prevenção do fotoenvelhecimento
e do câncer de pele. O protetor solar
ideal deve conferir proteção de amplo
espectro, incluindo alta proteção contra
UVB (medida pelo FPS), proteção
proporcional ao UVA (medida pelo PPDpersistentpigmentdarkening) e proteção
contra luz visível e infravermelho. Não
deve ter corante ou fragrância, e deve
ser resistente à água, principalmente
quando indicado para prática de

esportes e imersão em água6,12. Mais
recentemente, outros agentes que
oferecem alguma proteção solar, tanto
para uso tópico quanto oral, vêm sendo
alvo de muitos estudos. Incluem o
ácido ferúlico (vegetais e sementes),
o Polypodiumleucotomos, os minerais
(ferro, cádmium), além de compostos
fenólicos e flavonóides (blueberry ,
uva, vinho tinto, tomate, frutas cítricas,
pepino, brócolis, azeitona, chá verde,
soja, cafeína, tamarindo, ômega 3)6,11.
Os protetores devem ser usados
diariamente, independentemente das
condições climáticas. Deve-se aplicar
aproximadamente 30 minutos antes
da exposição solar, em toda área
exposta, com uma camada grossa (2
mg/cm2), formando um filme uniforme
de aplicação. Cuidado maior com as
superfícies refletoras (neve, água, areia).
É importante complementar a proteção
tópica com as vestimentas. As crianças
iniciam o uso a partir de 6 meses de
idade, devendo-se evitar os filtros
químicos. A Academia Americana de
Dermatologia recomenda atualmente
o uso de filtro solar com FPS 30,
para uso diário. O FPS 15 não é mais
considerado próprio para uso diário
porque a grande maioria da população
usa uma quantidade inadequada de
filtro solar, correspondente a 25 a 50%
da quantidade sugerida. Vale ressaltar
que existe diferença da necessidade
de proteção de acordo com os tipos
de pele. A pele mais clara precisa de
mais proteção. Teoricamente o FPS
15 filtra 94% de UVB, FPS 30, 97% de
UVB; e FPS 50 confere proteção de 98%
contra os raios UVB13. Essa proteção em
percentual deve ser considerada quando
a quantidade de produto aplicado
obedece à quantidade recomendada
para a formação da camada protetora,
como um filme na superfície cutânea.
Todas essas recomendações,
entretanto, despertam o interesse sobre
um assunto controverso, o papel do sol na
produção de vitamina D.Essa vitamina,
na verdade, um hormônio importante
para a saúde global do ser humano,
está envolvida no fortalecimento
dos ossos, na função adequada do
sistema cardiovascular, endócrino e
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imunológico. Existem relatos da sua ação
na diminuição do risco de vários tipos
de tumores malignos, como de mama,
útero, ovário, intestino. Entretanto,
vários estudos comprovam que o uso
prolongado de filtros solares não leva à
osteoporose. Esta afirmativa é baseada
no fato de que mesmo os pacientes
que usam protetores diariamente não
aplicam um filme de (2 mg/cm2) em
toda a superfície corporal exposta ao
sol. Segundo estudo publicado por De
Paula Correa et al, avaliando o nível de
radiação na cidade de São Paulo durante
um período de 3 anos, a exposição não
intencional ao ambiente externo pelo
tempo de 10 minutos diários, somente
das mãos e face, seria suficiente para a
produção adequada de vitamina D em
uma pessoa de Fotótipo II4,11,14-18.
Em relação à vitamina D, a Sociedade
Brasileira de Dermatololgia (SBD)

ressalta que essa posição é semelhante
à proposta por outras entidades, como a
Academia Americana de Dermatologia.
Desta forma, as seguintes orientações
foram determinadas: a exposição ao
sol, de forma intencional, não deve ser
considerada como fonte para a produção
de vitamina D, ou para a prevenção de sua
deficiência; são necessárias as medidas
fotoprotetoras e a não exposição ao
sol em horários extremos (10h-15h)
para a prevenção ao câncer de pele e ao
fotoenvelhecimento; o uso de protetores
solares com FPS igual ou maior que 30
devem ser recomendados para todos os
pacientes, acima de 6 meses, expostos
ao sol; pacientes considerados como
sendo de risco para o desenvolvimento
de deficiência de vitamina D devem
ser monitorados através de exames
periódicos e podem fazer suplementação
vitamínica. Entre os pacientes de risco

estão os lactentes, idosos, indivíduos
com baixa exposição ao sol, pessoas com
fotótipos alto (V,VI) e obesos mórbidos.
A dose diária recomendada de vitamina
D para a prevenção de deficiência em
indivíduos de risco seria de 0-12 meses:
400 UI/dia; 1 a 70 anos: 600 UI/ dia; >
70 anos: 800 UI / dia.
O dermatologista é responsável
pela saúde do maior órgão do corpo
humano, mas nenhum médico pode
ser responsável pelo tratamento de um
único órgão. O paciente é um ser humano
complexo, e sua saúde deve ser analisada
de forma global, baseada nas suas
histórias patológicas pregressa e atual,
nos seus hábitos e nos seus princípios.
Com relação ao sol e à pele, devemos
obedecer às recomendações médicas
para evitar seus efeitos indesejáveis,
mas também apreciá-lo como fonte de
energia, alegria e saúde.
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TCMRJ participa do
XXIX Encontro Nacional
dos Juízes Federais

O

presidente do TCMRJ, Thiers
Montebello, participou da
cerimônia de abertura do
XXIX Encontro Nacional dos
Juízes Federais, realizada no Windsor
Barra Hotel, em 6 de dezembro.
A solenidade reuniu cerca de 200
magistrados federais de todo o país.
Compuseram a mesa de abertura
do Encontro o juiz federal Nino Oliveira
Toldo, presidente da Associação dos
Juízes Federais do Brasil; os ministros
do Superior Tribunal de Justiça, João
Otávio de Noronha e Arnaldo Esteves
Lima; o conselheiro José Lúcio Munhoz,
do Conselho Nacional de Justiça; a
desembargadora federal Maria Helena
Cisne, presidente do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região; e os juízes federais,
Marcelo Tavares, diretor do Foro da
Justiça Federal no Rio de Janeiro; Ronivon
de Aragão, presidente da Rejufe; Roberto
Veloso, presidente da Ajufer; Antonio
Henrique Silva, presidente da Ajuferjes;
Paulo César Neves, vice-presidente da
Ajufesp; Rodrigo Coutinho, presidente da
Ajufergs; Vilian Bollmann, presidente da
Ajufesc; Ricardo Rachid, vice-presidente
da Apajufe; e, José Arthur Diniz Borges,
coordenador-geral do XXIX Encontro.
Ao agradecer os apoios institucionais
recebidos quando da organização do
Encontro, José Arthur se referiu ao
TCMRJ como “tribunal coirmão que
tem, em sua presidência, o conselheiro
Thiers Montebello, uma das pessoas
mais fidalgas e anfitriãs da cidade do
Rio de Janeiro”.
O evento agregou, além de juízes
federais, significativas autoridades
do Poder Judiciário, professores e
pesquisadores do universo jurídico,
para discutirem, no dia 7 de dezembro,
ideias voltadas ao desenvolvimento

112

Fevereiro 2013 - n. 53

Juiz federal José Arthur Diniz Borges e Thiers Montebello

institucional da Justiça Federal. O
tema central – “Ajufe 40 anos: Justiça e
Desenvolvimento” – foi dividido em três
painéis. O Encontro Nacional de Juízes
Federais é, anualmente, realizado pela
Ajufe - Associação dos Juízes Federais
do Brasil.
Na manhã do dia 7, o Encontro
começou com o painel “Judiciário e
D e s e nvo lv i m e n to : p e r s p e c t iva s
econômicas e sociais”, que teve por
coordenadora a desembargadora federal
Maria Helena Cisne, e painelistas o
ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal
Federal e o pesquisador do IPEA, Daniel
de Castro Ricardo Cerqueira.
Em conferência de abertura do
painel, o ministro Fux ressaltou o
“momento mágico” que a magistratura
está vivendo. “Hoje, o Judiciário tem
uma posição privilegiada junto ao povo
brasileiro. Não podemos deixar escapar
esse momento para as nossas conquistas
institucionais”.
Fux apontou alguns problemas que
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afligem o poder, mas afirmou “estarem
atentos” aos meios que poderão trazer
soluções. “Fizemos uma pesquisa capaz
de detectar quais as barreiras que
impediam a nós mesmos de prestarmos
justiça num prazo razoável. No Brasil,
além do elevado número de processos,
temos excesso de recursos e de
formalismos que não podemos superar.
Precisamos eliminar estas formalidades,
reduzir o número de recursos, e investir
na conciliação, que é a melhor forma de
solução.
Para Fux, “a Justiça é um valor
inestimado para a humanidade, mas é
preciso que o direito esteja em constante
mutação para atender os anseios de
classes, porque ele é instrumento da vida
e da esperança. Mas, não se pode fazer
uma mudança abrupta na jurisprudência
porque, além de violar o princípio da
isonomia, também causa surpresa que
violenta a cláusula pétrea da segurança
jurídica”.
No mesmo painel, o pesquisador

Daniel Ricardo de Castro Cerqueira,
do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), apresentou dados
estatísticos, retirados do estudo “Justiça
em Números”, que comprovam o aumento
do número de pessoas no Brasil que
hoje procuram a Justiça para resolver
conflitos. “Em 1990, o sistema judicial
recebeu 3,6 milhões de novos processos.
Em 2009, foram 25,5 milhões, e, em
2010, 83,4 milhões referentes a ações.
Com o envelhecimento da população e
o aumento da escolaridade, aumentará
ainda mais a demanda pelo Judiciário”.
Segundo Daniel Ricardo, estudos
do Ipea apontam os homicídios como
o maior desafio da Justiça brasileira.
“São mais de 60 mil homicídios por ano
no Brasil. É um problema seríssimo de
primeira instância cuja punição é muito
baixa”.
Com base na mesma pesquisa,
Daniel informou que o número de
miseráveis diminuiu “barbaramente”. “Já
tivemos mais de 40 milhões no Brasil;
atualmente, são quase três milhões.
Esses dados consubstanciam a melhora
do país”.
Na sequência, o painel “Judiciário:
Dilemas atuais e Desafios” foi abordado
pelos ministros João Otávio Noronha
e Dias Toffoli, do Supremo Tribunal
Federal, e por José Carlos da Silva Garcia,
do TRF – 2ª Região, sob a coordenação
do conselheiro José Lúcio Munhoz, do
Conselho Nacional de Justiça.
Primeiro a palestrar, o ministro
Noronha sugeriu que a justiça federal
vem sofrendo revezes nas suas garantias
constitucionais e prerrogativas
profissionais e afirmou: “Nenhum
momento da magistratura foi mais
desafiante do que o atual. É hora de
redesenharmos o sistema judiciário, que
já está no seu limite”.
Noronha citou alguns aspectos
que precisam ser melhorados na
justiça federal para que o processo de
desvalorização da carreira seja revertido.
Como exemplo citou as condições de
trabalho, a estrutura e a remuneração.
“ N e c e s s i t a m o s d e m a g i s t ra d o s
adequadamente remunerados para
que não caiam numa rota de fuga para

Sergio Carpi, Thiers Montebello e José Arthur Diniz Borges

outras profissões. Precisamos melhorar
o aspecto psicológico e levantar o moral
dos juízes”.
Na opinião do ministro, é primordial
que o judiciário passe por “uma mudança
comportamental aliada a uma mudança
cultural”. “A mudança comportamental
requer a definição de um novo papel
do juiz e, na justiça moderna, o juiz
é eminentemente o agente decisor”,
assegurou.
O painelista seguinte, José Carlos da
Silva Garcia, fez um apelo aos colegas
ali presentes: “Precisamos entender o
nível de gravidade e de profundidade
do que está acontecendo e, juntos, de
forma participativa, precisamos pensar
soluções. As medidas de conciliação, o
pacto republicano e a articulação entre os
três poderes precisam começar a minar
as bases estruturais dos problemas para
que possamos prestar jurisdição”.
José Garcia considerou também,
como ponto negativo, a atuação vigorosa
do controle externo exercido pelo
Conselho Nacional de Justiça e pelo
Conselho da Justiça Federal sem uma
contrapartida de democratização interna
dos tribunais. “O controle externo
bastante atuante é positivo só que
não veio, em contrapartida, com a
ampliação do controle interno, ou seja,
da participação democrática dos juízes
na definição das metas e na escolha de
dirigentes dos tribunais”.
Por fim, Garcia desabafou: “Tenho 16

anos de magistratura e nunca me senti
tão desmotivado como no momento.
É uma sensação de impotência. Na
verdade, há um sentimento generalizado
de não pertencimento, como se houvesse
uma pirâmide que concentra decisões no
topo e esmaga a base, empurrando para
fora do Poder Judiciário”.
Já o ministro Dias Toffoli acredita
que o desabafo de José Carlos Garcia
encontra explicação na análise
sistemática da justiça brasileira, no
sentido de entender porque “as coisas
estão acontecendo dessa forma”. Ao falar
do Brasil monárquico, Toffoli explicou
que “havia duas formas de manter a
unidade nacional: por meio do Direito
e através de uma economia baseada na
escravidão”. E o ministro continuou sua
explanação com o apanhado histórico
sobre a democracia e o Judiciário.
“Com a Proclamação da República, cai
o império e quem o substitui é o Supremo
Tribunal Federal, idealizado para ser
o mediador dos conflitos horizontais
e verticais. Mas, até a Constituição de
88, o STF não consegue ser e cumprir
aquilo para o qual foi criado. Então,
quem assume o espaço de mediador
da sociedade é o exército. A seguir, vem
a redemocratização, a Constituinte e
o grande papel que dá ao Congresso
Nacional, que passa a ser o local em
que todos vão para querer colocar seus
direitos. Com a quantidade de direitos
estabelecidos na Constituição, a disputa
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do poder se desloca para a aplicação
concreta da lei. O Congresso Nacional
perde, assim, a centralidade dessa
mediação e quem assume é o Supremo
Tribunal Federal. Hoje, o fiador do direito
do cidadão é a justiça”.
A imprensa e o Judiciário

Em continuidade ao XXIX Encontro de
juízes federais, o jornalista e professor da
ECA/USP, Eugênio Bucci, e os jornalistas
Felipe Seligman e Luis Nassif discutiram
o terceiro e último painel – “Judiciário e
comunicação” – coordenado por Décio
Gimenez, diretor de Comunicação da
Ajufe.
O painel, objeto de muita
polêmica, abordou as dificuldades do
relacionamento entre membros do
Judiciário e da imprensa, principalmente
no que se refere à transparência na
divulgação.
Para Eugênio Bucci, “a justiça só
é justiça quando atende o anseio de
justiça da população. E, para isso, é
indispensável que a comunidade entenda
o sentido das decisões e conheça a razão
de ser dos procedimentos. Falar a língua
do povo é imperativo de todos aqueles
que se encarregam de justiça. O primeiro
efeito da TV Justiça – projeto pioneiro
bastante arrojado – foi um grande alerta
para os ministros de que eles precisavam
se fazer entender”.
Quanto à transmissão ao vivo dos
julgamentos do Supremo Tribunal
Federal, Bucci acredita ser “uma
evolução natural necessária”. “Na
sociedade contemporânea, não há
como escapar a essa nova dimensão
dos espaços públicos; não há como
escapar dos imperativos do espetáculo.
Por outro lado, o exibicionismo corrói
a autoridade do juiz. Mas, a bem da
verdade, a transmissão dos julgamentos
aproxima as autoridades da sociedade, e,
por isso, diminui o campo de ação dos
efeitos espetaculares”.
Bucci comentou ainda que muitos
juristas alegam que essas transmissões
ao vivo agravam o fenômeno que vem
sendo chamando de “espetacularização”.
“A palavra ‘espetacularização’ é perigosa.
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José Lúcio Munhoz, Dias Toffoli, José Carlos da Silva Garcia e João Otávio Noronha

Na nossa era, a comunicação clama por
imagem em todas as esferas. Quanto mais
visibilidade tem o judiciário, melhor para
o cidadão, melhor para a democracia. E,
se há desvios na cobertura jornalística,
e eles existem, apenas o aumento da
cobertura pode corrigi-los. Para a
saúde do judiciário só há um caminho:
a transparência”.
Na percepção do jornalista Felipe
Seligman, setorista do Supremo há
cinco anos, “é fundamental que o Poder
Judiciário mantenha o equilíbrio e não se
deixe afetar, sobremaneira, pela mídia,
mas, também, que não evite o contato. “A
maioria dos jornalistas que acompanha
as cortes superiores não é formada em
Direito; não tem conhecimento básico
para fazer uma boa cobertura, e isso
incomoda quem é da área”.
Felipe lamenta que, na maioria
das vezes, os juízes se negam a dar
explicações ou dificultam o acesso
à informação precisa quando os
profissionais de imprensa não têm
instrução do tema sobre o qual estão
escrevendo. “Nós dependemos de
informação de qualidade e, quando isso
não acontece, as fontes passam a ser
de terceiros, geralmente interessados
que dão ênfase ao que querem que seja
publicado. Já os ministros do Supremo
colaboram para que os jornalistas não
deem informações erradas”.
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Último a palestrar, o jornalista
Luis Nassif criticou o processo de
espetacularização que a mídia cria em
torno de certos julgamentos e citou
exemplos de escândalos que sofreram
influência da imprensa. “Não pode haver
a subordinação do Judiciário ao show da
mídia. O juiz celebridade, que busca os
holofotes, é abominável; joga contra a
própria seriedade do Poder”.
Na avaliação de Nassif, o judiciário
tem que retomar o controle sobre seu
conteúdo e suas notícias, e tem ainda o
dever de começar a estudar os limites para
a atuação da imprensa, “algo que segure
os desmandos e abusos sem avançar
na censura”. “Seguindo a tendência
das redes sociais, a transparência deve
ser exercida atendendo à demanda da
mídia, mas através de comunicados,
reportagens, notas geradas internamente,
com objetividade e sobriedade. A
transparência deve ser institucional,
reforçando canais como a Agência
Supremo, a própria TV Supremo, a
Agência CNJ, a Agência do MPF e assim
por diante. E as entrevistas devem ser
públicas, gravadas e disponibilizadas nos
respectivos sites”.
Os organizadores do XXIX Encontro
reservaram o sábado, dia 8 de dezembro,
para realizarem a Assembleia-Geral
Ordinária e a confraternização de
encerramento, no Clube Costa Brava.

Jonas Lopes assume
segundo mandato na
presidência do TCE-RJ

Desembargador Carlos Alberto Araújo Drummond, do TRT/RJ, Thiers Montebello, procurador-geral Horácio Machado de Menezes, deputado Paulo Melo, conselheiro
presidente Jonas Lopes, governador Sergio Cabral e desembargador Manoel Alberto Rebêlo dos Santos

J

onas Lopes foi reeleito presidente,
por unanimidade, para o biênio
2013-2014, em sessão plenária
realizada no dia 4 de dezembro de
2012. Para vice-presidente também foi
reeleito o conselheiro Aluisio Gama de
Souza. A solenidade de posse, realizada
dia 8 de janeiro no auditório do Espaço
Cultural Humberto Braga, no prédio
anexo ao TCE, no Centro do Rio, contou
com as presenças do governador Sérgio
Cabral, do presidente da Assembleia
Legislativa (Alerj), deputado Paulo Melo,
do presidente do Tribunal de Justiça
(TJRJ), desembargador Manoel Alberto
Rebelo dos Santos, do presidente do
TCMRJ, conselheiro Thiers Montebello,
além de deputados estaduais, prefeitos,
vice-prefeitos, secretários estaduais e
municipais.
Em seu discurso de posse, o
presidente Jonas Lopes referiu-se às
parcerias estabelecidas com o estado
e os 91 municípios jurisdicionados,
ressaltando que o TCE, hoje, “é muito
mais orientador do que punitivo” e que

esse trabalho “já tem dado reflexos no alto
índice de pareceres prévios favoráveis às
contas de gestão financeira”. Ele também
informou que, neste segundo mandato,
pretende investir principalmente na
informatização e racionalização dos
procedimentos do Tribunal, por meio de
soluções tecnológicas, como o processo
eletrônico.
O governador Sérgio Cabral enfatizou
a parceria com o Tribunal, que “tem
apontado caminhos, destacado erros e
mostrado a melhor solução para cada
avanço do estado”. Cabral ressaltou a
alta qualificação do corpo técnico do
Tribunal: “Fico feliz com estes seis
anos de convivência produtiva e eficaz
entre o governo do Estado e a Corte
de Contas, que tem um quadro técnico
muito qualificado. Aqui nesse auditório,
iniciamos o nosso processo de transição.
Aqui discutimos com a sociedade e
com os primeiros auxiliares que eu
havia escolhido. Debatemos os temas
e os desafios do nosso estado. Naquela
ocasião, a previsão de orçamento era

em torno de R$ 33 bilhões para o ano
de 2007. Agora, a Assembleia acaba de
aprovar um orçamento de mais de R$ 75
bilhões para o ano de 2013”, disse.
O presidente da Alerj, deputado
Paulo Melo, afirmou ser um privilégio
participar de um ato solene de posse
do presidente Jonas Lopes “à frente
de uma instituição essencial para a
manutenção do equilíbrio fiscal”. Segundo
ele, o Tribunal de Contas ganhou uma
importância sem limite com o advento
da Lei de Responsabilidade Fiscal. “Há
aqueles que digam – e eu converso
muito sobre isso com o presidente
Jonas – que o Tribunal de Contas é um
órgão auxiliar do Poder Legislativo.
Constitucionalmente sim, mas é um
órgão totalmente independente e, acima
de tudo, tem a incumbência de orientar
os prefeitos, em especial prefeitos de
municípios menores, que não detêm
recursos nem técnicos qualificados
para enfrentarem o novo momento e
a complexa legislação que nós temos”,
ressaltou Paulo Melo.
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Desembargadora Letícia
Sardas é a primeira mulher
na presidência do TRE-RJ

Cerimônia da posse da desembargadora Letícia Sardas

E

m solenidade ocorrida na sala
de sessões do Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro
(TJRJ), tomou posse na presidência
do Tribunal Regional Eleitoral do
Rio de Janeiro, em 31 de janeiro, a
desembargadora Letícia de Faria Sardas,
a primeira mulher a assumir o mais alto
cargo da Justiça Eleitoral fluminense.
Compuseram a mesa o ex-presidente
do TRE-RJ, desembargador Luiz Zveiter,
o presidente do TJRJ, Manoel Alberto
Rebêlo, o ministro do STF, Luiz Fux, o
presidente da Alerj, deputado Paulo
Mello, a presidente do TRF 2ª Região,
Maria Helena Cisne, e o presidente do
TCE, conselheiro Jonas Lopes Junior,
além dos magistrados que integram o
Colegiado do TRE-RJ e do procurador
regional eleitoral, Maurício Ribeiro.
No discurso de posse, a
desembargadora ressalvou as conquistas
da luta pela emancipação feminina na
segunda metade do século passado.
Depois, lembrou o atual momento
histórico, em que as mulheres estão
assumindo altas funções no Estado.
A desembargadora ressaltou,
ainda, que vários tribunais atualmente
são comandados, de forma pioneira,
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por mulheres. Ela citou a ministra
Cármen Lúcia, que preside o TSE,
a desembargadora federal Maria
Helena Cisne, do TRF 2ª Região, e a
desembargadora Leila Mariano, que
assumiu a presidência do TJRJ em
fevereiro. “São mulheres valorosas, que
tornam, sem dúvida, este momento
histórico”, declarou.
“O tempo em que vivemos é uma
conquista dos direitos das minorias,
independentemente do sexo, da cor, da
opção sexual, da religião”, discursou a
desembargadora. Ela anunciou, entre
suas principais metas, a criação da
Secretaria de Segurança e Inteligência,
com atribuição de mapear as áreas do
Estado ainda sob domínio das milícias e
do tráfico e coibir a formação de currais
eleitorais.
Letícia Sardas determinou a criação
de uma assessoria especial no âmbito
do tribunal com a missão de levantar
informações e mapear quais as áreas
que ainda permanecem sob controle de
grupos criminosos.
“Nós temos áreas com um Estado
paralelo, com a milícia tomando conta
e querendo fazer os seus candidatos.
Nesses locais, só os escolhidos entram.
É um problema que precisa ser mapeado
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e tratado com antecedência. Não pode
ser tratado em cima das eleições”, disse
a desembargadora.
A presidente do TRE também
destacou que outra frente de batalha de
sua gestão será o combate aos chamados
centros sociais, estruturas montadas em
comunidades pobres com fins políticos,
que oferecem serviços como corte de
cabelo, fotografia para documentos,
dentista e até consulta médica, em troca
de votos em época de eleição.
“Nós detectamos que os centros
sociais vêm violando as normas do
Código Eleitoral com diversas práticas de
crime. Isso é fácil de entender, porque nós
temos uma população pobre e carente.
E no momento em que esses centros
oferecem serviços, evidentemente
estamos permitindo que eles sejam
veículos de compra de votos.”
A presidente do TRE-RJ destacou
que tem uma expectativa positiva em
relação à aplicação da Lei da Ficha Limpa
nas Eleições Gerais de 2014. O pleito
passado foi o primeiro com a lei em
vigor. “Isso gerou uma diversidade de
interpretações. No momento, os recursos
estão no TSE, e a tendência é que haja uma
jurisprudência pacificada sobre o tema no
próximo processo eleitoral”, acredita.

A

desembargadora Leila
Mariano foi empossada na
presidência do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro em
solenidade promovida no dia 4 de
fevereiro, sendo a primeira mulher a
presidir o TJ-RJ. A cerimônia foi realizada
no Tribunal Pleno, com a presença de
diversas autoridades federais, estaduais
e municipais. Para Leila Mariano, “a
mulher, historicamente, está dando mais
um passo. Isso é importante: a questão
da igualdade está se fazendo de forma
plena”, declarou a nova presidente,
momentos antes da posse.
A solenidade contou com as
presenças do ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF), Luiz Fux; do
governador do Estado do Rio, Sérgio
Cabral; do vice-governador Luiz
Fernando Pezão; do procurador-geral
de Justiça do Rio, Marfan Martins Vieira;
do Corregedor Nacional de Justiça,
Francisco Falcão; do presidente da Alerj,
Paulo Melo; do prefeito do Rio, Eduardo
Paes; da presidente do Tribunal Regional
Eleitoral (TRE), desembargadora Letícia
Sardas, e do defensor público-geral do
Estado do Rio, Nilson Bruno Filho, entre
outras autoridades.
Em seu discurso de despedida, o
desembargador Manoel Alberto Rebelo
dos Santos elogiou e desejou sucesso à
desembargadora Leila Mariano.
O desembargador Jessé Torres fez a
saudação à nova presidente. “A sociedade
espera de seus juízes qualidades de
duas ordens: no plano profissional:
conhecimentos, sensibilidade, presteza.
No plano moral: independência, coragem,
probidade”, discursou.
L e i l a M a r i a n o e n fa t i z o u e m
seu discurso alguns problemas da
justiça brasileira, como a alta taxa de
congestionamento dos processos, e
apontou possíveis soluções. A nova
presidente acrescentou que buscará
uma administração dialógica. “Propõe-

Fotos: Luis Henrique Vicente

Leila Mariano toma posse
no Tribunal de Justiça

Desembargadora Leila Mariano assume a presidência do TJ-RJ

Leila Mariano entre os desembargadores Sergio Verani, Valmir de Oliveira Silva, Ilza Bitar, Nascimento
Antonio Povoas Vaz e Nametala Machado Jorge

se a participação efetiva de todos os
magistrados, desembargadores e juízes,
convidados que são a assumir a gerência
de projetos, identificando problemas,
discutindo-os, propondo soluções
e acompanhando a implementação
daquela que vier a ser aprovada. O que
se oferece é democracia de natureza
material, bem mais ampla do que a
democracia representativa, que vem
sendo perseguida há algum tempo”.
A desembargadora Leila Mariano
destacou, também, a futura instalação
das sete Câmaras Cíveis, criadas pela
Lei Estadual nº 6.375 de 27/12/12, das
quais cinco serão especializadas em
matéria do consumidor.
Sobre o fato de ser a primeira mulher

a presidir o Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro, a magistrada se mostrou
consciente dos desafios que a esperam.
“Sei da importância histórica deste
momento em que, após 262 anos, uma
mulher é empossada na presidência
do Poder Judiciário do estado do Rio
de Janeiro. Ao lado da alegria de ser
esta mulher, tenho consciência da
responsabilidade que estou assumindo.
Presidir um Poder com a dimensão e
complexidade do nosso não é tarefa
fácil”, acredita.
Após tomar posse e proferir
o discurso, a desembargadora Leila
Mariano empossou os integrantes da
sua administração para o biênio 20132014.
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Conselheiro Salomão
Ribas Junior é empossado
presidente do TCE/SC

O

Fotos: Douglas Santos

conselheiro Salomão Ribas
Junior assumiu, no dia primeiro
de fevereiro, a presidência do
Tribunal de Contas de Santa
Catarina, para o biênio 2013/2014. A
solenidade foi marcada também pela
posse do vice-presidente, conselheiro Luiz
Roberto Herbst, reconduzido ao cargo, e
do corregedor-geral, conselheiro César
Filomeno Fontes, que antecedeu Ribas
Junior no cargo de presidente.
Elegendo o princípio da continuidade
administrativa como orientador da sua
gestão, mas reconhecendo a necessidade
da adoção de algumas medidas para
enfrentar os desafios que têm mobilizado
a Administração Pública, o presidente
abordou a esperada queda da arrecadação
anunciada pelo governo do Estado, - que
refletiria nos recursos repassados ao
TCE/SC -, que vai exigir a reavaliação de
despesas.
Uma das ações que serão adotadas é a
redução dos gastos com diárias. “As diárias
devem ser pagas preferencialmente para
auditorias, e limitadas ao mínimo necessário
para representação, treinamento, cursos e
seminários”, anunciou, em seu discurso
de posse.
A possibilidade da sociedade, por
meio de seus representantes, participar
do processo de elaboração do plano de
fiscalização do tribunal também está
entre as ações que pretende implementar.
Ainda na área do controle externo, Ribas
Jr. ressaltou a necessidade de aumentar o
número das auditorias operacionais, que
avaliam o desempenho de programas e
ações governamentais.
No âmbito do controle social, valorizou
o papel da imprensa. “Temos que dar
uma resposta tempestiva às demandas
de competência do tribunal que forem
noticiadas pela mídia, estabelecendo
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Cerimônia da posse

cooperação com as ações do jornalismo
investigativo”, declarou. O conselheiro
destacou como outro desafio de sua gestão
contribuir para elaboração de um manual
de boas práticas processuais e criação
do Conselho Nacional dos Tribunais de
Contas, que estão sendo discutidas por
entidades representativas dos TCs.
O ato reuniu cerca de 400 pessoas,
entre conselheiros, auditores substitutos de
conselheiros e servidores do TCE/SC, ativos
e inativos, autoridades e representantes
da sociedade civil em âmbito federal,
estadual e municipal, no auditório do novo
prédio. Entre as autoridades, estavam
os presidentes do Tribunal de Contas da
União (TCU), ministro Augusto Nardes;
da Associação dos Membros dos Tribunais
de Contas do Brasil (Atricon), corregedorgeral do TCE/MT, conselheiro Antônio
Joaquim; do Instituto Rui Barbosa (IRB)
e do TCE/TO, conselheiro Severiano José
Costandrade de Aguiar, o presidente da
Associação Brasileira dos Tribunais de
Contas Municipais (Abracom), conselheiro
do TCM/BA, Francisco de Souza Andrade
Netto, o presidente Thiers Montebello, do
TCMRJ, o procurador-geral em exercício
do Ministério Público junto ao TCE/
SC, Aderson Flores, e o presidente da
Associação Nacional do Ministério Público
de Contas (Ampcon), procurador do
MPjTCE/SC, Diogo Roberto Ringenberg.
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ão Ribas

Conselheiro Salom

Também prestigiaram a posse,
o governador do Estado, Raimundo
Colombo; o presidente do Tribunal de
Justiça catarinense, desembargador
Cláudio Barreto Dutra; o chefe do
Ministério Público de Santa Catarina em
exercício, procurador-geral de Justiça,
José Galvani Alberton; o presidente da
Federação Catarinense dos Municípios
(Fecam), prefeito de Gaspar, Celso
Zuchi; o prefeito de Florianópolis, Cesar
Souza Júnior; o deputado federal e exgovernador, Esperidião Amin; o deputado
estadual Manoel Motta, representando o
presidente da Assembleia Legislativa de
Santa Catarina (Alesc), Joares Ponticelli, e
o presidente da Câmara de Vereadores de
Florianópolis, César Faria.

Curso de Auditoria em
Obras Públicas no TCMRJ

Servidores atualizam conhecimentos sobre o controle de obras públicas

N

os dias 20 e 22 de fevereiro
de 2013, na sede do Tribunal
de Contas do Município
d o R i o d e J a n e i ro , fo i
realizado o quarto módulo do Curso
de Capacitação Continuada: Auditoria
em Obras Públicas, ministrado por
Ismar Barbosa Cruz, Auditor Fiscal de
Controle Externo do TCU, e Claudio
Sarian Altounian, Secretário de
Planejamento e Gestão do TCU.
O curso de Auditoria em Obras
Públicas teve como objetivo principal
a efetiva capacitação, técnica e jurídica,
de servidores do TCMRJ e de outros
órgãos participantes, envolvidos e
interessados na auditoria de obras
públicas. O curso abordou, de forma

prática e abrangente, não só a
metodologia da auditoria no controle de
obras públicas como também aspectos
jurídicos e técnicos da contratação e
execução destas, bem como exames de
casos, tratados e desenvolvidos sob a
luz das tendências jurisprudenciais
que norteiam a atuação dos órgãos de
controle externo, notadamente do TCU.
Espera-se que, no final do treinamento,
os servidores e demais participantes
sejam capazes de melhor desenvolver
suas atividades na área do controle.
Auditoria, controle na
administração pública, normas de
auditoria governamental e conduta
ética do auditor, controles internos,
planejamento e execução da auditoria

de obras foram alguns dos tópicos
abordados.
O presidente do Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado do Pará, José
Carlos Araujo, participou do curso.
Na ocasião José Carlos falou da grata
satisfação de participar da capacitação,
junto com servidores de outros órgãos,
e enfatizou a importância da troca de
experiências e informações entre a
Rede de Controle da qual os tribunais
de contas fazem parte.
Participaram do curso, além de
servidores do TCMRJ, técnicos da
Controladoria Geral do Município do
Rio de Janeiro, do TCE/MG, do TCE/
AC, do TCE/RR, e do MPS/RR.
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Thiers Montebello é reeleito
presidente do TCMRJ

E

m Sessão Plenária especial,
realizada no dia 3 de
dezembro, o conselheiro
Thiers Montebello foi reeleito
presidente do Tribunal de Contas do
Município do Rio de Janeiro, para o
biênio 2013/2014. Para o cargo de vicepresidente foi reeleito o conselheiro
José de Moraes. Permanece no cargo
de corregedor-geral o conselheiro
Jair Lins Netto, também reeleito por
unanimidade.
Thiers Montebello ingressou no
TCMRJ em junho de 1993 e seu
primeiro mandato como presidente do
órgão foi em 2003/2004.

Jair Lins Netto, Thiers Montebello e José de Moraes

Presidente recebe Medalha
Mérito Tamandaré

O

conselheiro Thiers Montebello,
presidente do TCMRJ, foi
agraciado pela Marinha do
Brasil com a Medalha Mérito
Tamandaré. A cerimônia fez parte das
comemorações do Dia do Marinheiro,
realizada no dia 13 de dezembro de 2012
no quartel da corporação, na Avenida
Brasil, no Rio de Janeiro. A medalha é
uma honraria concedida àqueles que
tenham prestado serviços relevantes
na divulgação ou no fortalecimento da
instituição.
Após a entrega das comendas, foi
realizada uma salva de 19 tiros de
canhão. A abertura da cerimônia contou
com a leitura de uma mensagem enviada
pela presidente Dilma Rousself sobre o
Dia do Marinheiro e parabenizando os
agraciados com a medalha.
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Thiers Montebello durante a cerimônia
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TCMRJ assina Termo de Cooperação
Técnica com a Defensoria Pública
do Estado do RJ

O

Tribunal de Contas do
Município do Rio de
Janeiro assinou, no dia 5
de dezembro, Termo de
Cooperação Técnica com a Defensoria
Pública do Estado do Rio de Janeiro,
com o objetivo de estabelecer formas
de cooperação e disponibilização mútua
de ferramentas e tecnologias na área de
tecnologia da informação para utilização
exclusiva no desenvolvimento das suas
atribuições constitucionais.
A entidade cessionária deverá utilizar
as ferramentas e tecnologias cedidas
sempre no estrito desenvolvimento
de suas atribuições institucionais,
inclusive, zelando por sua integridade
e segurança.
Pelo Tribunal de Contas do Município

Heleno Chaves Monteiro, secretário-geral de Administração, Thiers Montebello e Nilson Bruno Filho

do Rio de Janeiro, assinou o Termo de
Cooperação Técnica o presidente Thiers
Montebello, enquanto a Defensoria
Pública foi representada, na assinatura
do termo, pelo defensor público geral do
Estado, Nilson Bruno Filho.

O prazo de vigência do termo é
de quarenta e oito meses, prorrogado
automaticamente por mais doze meses
até o limite de sessenta meses, sendo
celebrado a título gratuito, sem ônus
para as partes.

Servidores do TCMRJ concluem
especialização em Controladoria
Pública

O

presidente do Tribunal de
Contas do Município do Rio
de Janeiro, conselheiro Thiers
Montebello, participou no dia
06 de dezembro, no Auditório Luiz Alberto
Bahia, da diplomação da pós-graduação
dos servidores que concluíram o Curso de
Especialização em Controladoria Pública,
realizado por meio de convênio com a
Faculdade de Administração e Finanças
da UERJ – Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, com carga horária de 360
horas.
Thiers parabenizou os diplomados e
ressaltou a importância do treinamento
e aperfeiçoamento dos servidores para o
crescimento do TCMRJ.

Presidente Thiers Montebello entre os servidores pós-graduados
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TCU faz 120 anos

Antonio Joaquim

C

Thiers Montebello

riado em 7 de novembro de
1890 pelo então ministro
da Fazenda Rui Barbosa,
o Tribunal de Contas da
União foi efetivamente instalado em
17 de janeiro de 1893 pelo ministro
Serzedello Corrêa, já na gestão do
segundo presidente brasileiro, Floriano
Peixoto. Ao longo de sua história, muitas
de suas características originárias
sofreram mudanças. Porém, as mais
significativas foram implementadas
pela Constituição de 1988, que
ampliou sua jurisdição e competências,
atribuindo-lhe destacadas funções na
República.
Atualmente, com a Constituição
Federal de 1988, consolidou-se um
quadro com 34 Tribunais de Contas no
Brasil: o TCU, 27 Tribunais de Contas
de Estado, quatro Tribunais de Contas
de Municípios (BA, PA, GO e CE - nesses
Estados o TCE jurisdiciona apenas as
contas estaduais) e dois Tribunais de
Contas de Município (Rio de Janeiro e
São Paulo).
Ao falar sobre o simbolismo dos
120 anos da instalação da primeira
122
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Corte de Contas no país, o presidente
do TCMRJ, Thiers Montebello,
observou que o Tribunal de Contas
da União “é um pilar da democracia
brasileira, instrumento eficaz de
fiscalização e controle externo das
contas da União, sempre pronto a
zelar, com enorme responsabilidade e
eficiência, pelo interesse dos cidadãos
quanto à legalidade, legitimidade
e economicidade na aplicação dos
recursos públicos”. Thiers Montebello
deixou consignado, em nome do
Tribunal de Contas do Município do
Rio de Janeiro, os mais calorosos
cumprimentos a todos aqueles Corpo Deliberativo, membros do
Ministério Público Especial, Corpo
I n s t r u t ivo e s e r v i d o re s - q u e
contribuíram e seguem contribuindo
para a credibilidade institucional
do TCU, dedicando-se com desvelo
ao cumprimento exemplar de suas
atribuições constitucionais.
O presidente da Associação dos
Membros de Tribunais de Contas do Brasil
(Atricon), conselheiro Antonio Joaquim,
ponderou que os tribunais de contas
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brasileiros estão ampliando o leque de
atuação, deixando de cumprir apenas
a missão de fiscalização para também
funcionar como instância pedagógica
da gestão dos recursos públicos,
capacitando gestores e respondendo
às consultas das instituições. “Somos
cada vez mais parceiros interessados
em aprimorar a gestão pública”,
acrescentou, observando, de outro
lado, a necessidade de os TCs
realizarem auditorias concomitantes
focadas tanto na legalidade quando
nos resultados econômicos e sociais
dos investimentos.
“Os Tribunais de Contas também
devem se colocar como instrumento
de estímulo à cidadania, fornecendo
informações sobre a gestão dos
recursos públicos, para que o
cidadão possa fazer juízo de valor
com mais segurança. Essa é uma
das missões mais importantes dos
nossos Tribunais, pois nenhum
outro órgão governamental dispõe
de tantas informações sobre o uso
do dinheiro público”, considerou
Antonio Joaquim.

Visitas ao TCMRJ
Dezembro.2012

Dia 4 - Ricardo Sobral de Souza e conselheiro
Carlos Alberto Sobral de Souza com Thiers
Montebello.

Dia 14 - O prefeito reeleito do Rio, Eduardo Paes, após diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), visitou o Tribunal
de Contas do Município do Rio de Janeiro. Eduardo Paes foi recebido pelo conselheiro presidente Thiers Montebello, pelos
conselheiros Jair Lins Netto, Fernando Bueno, Antonio Carlos Flores de Moraes, Nestor Rocha e Ivan Moreira, e pelo procurador
Carlos Henrique Amorim Costa. Acompanhavam o prefeito o secretário-chefe da Casa Civil, Pedro Paulo Carvalho Teixeira,
o secretário-chefe do Gabinete do Prefeito, Gustavo Schmidt, e o procurador-geral do município, Fernando dos Santos
Dionísio. O presidente da Câmara Municipal, vereador Jorge Felippe e o vereador Luiz Antonio Guaraná também estiveram
presentes ao encontro.

Janeiro.2013

Dia 9 - Antonio Augusto Goulart Junior,
Thiers Montebello, Eduardo Bandeira de Mello,
presidente do C.R. Flamengo, Flavio Willeman,
vice-presidente jurídico, e Alexandre Wrobel,
vice-presidente de Patrimônio
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Dia 16 - Sergio Azeredo Nogueira,
promotor de Justiça

Fevereiro.2013
Dia 20 - José Carlos
Araújo, presidente do
TCM/PA, ao lado de
Thiers Montebello e
conselheiros

Dia 06 - Silvia Pontes, vereadora Laura Carneiro, Thiers
Montebello, o embaixador do Qatar Mohammed Al-Hyiki,
conselheiro José Moraes, Viviane Moraes e a presidente da
Humanitare, Sheila Pimentel
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Dia 26 – Renata Silva Pugas e Carlos Eduardo de Queiroz
Pereira, secretário de Controle Externo do TCU- Seção RJ,
com Thiers Montebello

POR DENTRO DO TCMRJ

5ª IGE: de olho no Pessoal

Equipe da 5a Inspetoria Geral

A

tual inspetor-geral da 5ª Inspetoria Geral – IGE, do
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro,
Heron Alexandre Moraes Rodrigues ingressou no
TCMRJ em janeiro de 2002, iniciando suas atividades
na 6ª Inspetoria Geral até que, em junho de 2009, quando
foi convidado a ficar à frente da 5ª Inspetoria. Realizado
profissionalmente, Heron fala da capacidade e dedicação de sua
equipe, dos desafios, e aponta as competências da 5ª IGE.
“Os quatro anos que se passaram desde minha ida para a nova
inspetoria foram de muito trabalho e muitas satisfações pessoais,
haja vista a conclusão de vários projetos de modernização
das atividades realizadas pela inspetoria, fruto do esforço
concentrado e do elevado nível técnico da equipe da qual faço
parte, e do agradável ambiente de trabalho proporcionado, não
só pela equipe, mas pela instituição como um todo.
A equipe da 5ª IGE é composta por 22 servidores, com as mais
variadas formações, habilidades e experiências profissionais, e
com os mais variados anos de serviço dedicados ao TCMRJ.
Notadamente, constituem um grupo que vem contribuindo ao
máximo para cumprir suas atribuições legais, bem como para a
implementação dos projetos com os quais a IGE se comprometeu
no Plano de Diretrizes Anual. – PDA.
As competências da 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo

Equipe da 5ª IGE
Alberto do Vale Almeida
Alexandre de Luna Sodré Leal
Alexandre e Mota Pinto
André Luiz Fernandes Correia da Silva
Bruna Gomes Maranha
Carlos Mauricio Raposo
Eduardo Luiz Almeida de Oliveira
Emil Leite Ibrahim
Fabio Flores Tessinari Junior
Geraldo Luiz Robusto Fontes
Harley Menezes Moraes
Heron Alexandre Moraes Rodrigues
Jorge Alberto Campista de Mello
Jorge Alberto Mello de Carvalho
Lucia Martins Andrade
Luciene Martins Caruso D’ippolito
Manoel Rosa dos Santos
Marco Antonio Pires Mendes
Paulo Sergio Corrêa da Costa
Pedro Amaro dos Santos
Rafael Lima do Amaral
Sergio Ricardo Gomes Marques
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estão claramente dispostas nos incisos
III e IV do artigo 71 da Constituição
Federal, quais sejam: 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,
além de realizar auditorias relacionadas
à área de pessoal.
Tendo em vista que a atuação da
IGE está voltada diretamente para a
área de pessoal, os trabalhos realizados
por ela abrangem todo o município
do Rio, desde as mais diversas
secretarias municipais e entidades
da administração indireta (empresas
públicas, sociedades de economia mista,
autarquias e fundações), sem deixar
de mencionar a Câmara Municipal
e o próprio Tribunal de Contas do
Município do Rio de Janeiro.
C o m o p o d e m o s n o t a r, t a i s
atribuições acabam por abranger todo
o ciclo de vida funcional dos servidores
municipais, que pode ser dividido em
quatro momentos, que passaremos a
detalhar a seguir:
A primeira atuação da 5ª IGE, nesse
contexto da vida funcional do servidor,
se dá num momento anterior ao
ingresso deste no setor público, através
do exame dos Editais de Concurso.
Na análise destes editais é verificado
o cumprimento de várias exigências
previstas em normas municipais e até
mesmo na Constituição Federal, tais
como: prazo de validade do concurso
dentro do estabelecido na Constituição;
reserva de vagas para portadores
de necessidades especiais, negros
e índios; existência do cargo para o
qual está sendo oferecido o concurso;
disponibilidade de vagas no cargo; entre
diversas outras.
Após a aprovação dos candidatos em
concurso público e as convocações destes,
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a 5ª IGE realiza a segunda modalidade
de atuação dentro de suas competências,
verificando a legalidade dos atos de
admissão de cada servidor para fins de
registro neste tribunal de contas.
Ingressando o candidato no serviço
público, inicia-se, para a 5ª IGE, a
terceira modalidade de atuação de
seu corpo técnico: a realização de
auditorias para verificar a legalidade
dos pagamentos dos valores recebidos
pelo servidor, ou seja, para cada
verba recebida deve existir uma
norma que a garanta. Desta forma,
são verificadas, por exemplo, questões
relativas à tabela de pagamentos de
cada categoria, aquisição de triênios,
incorporação de gratificações e cargos
em comissão, além da aplicação do
teto constitucional. Para se ter ideia da
dimensão deste universo, os vínculos
de servidores/empregados com o
município do Rio de Janeiro totalizam
cerca de 130.000, considerando o
Executivo, Câmara e TCM, com custo
estimado de R$ 373.000.000,00
em valores brutos mensais de
remuneração. Destaca-se que, do
montante de vínculos apontados,
aproximadamente 95.000 pertencem
à Administração Direta, e, 31.000, à
Administração Indireta. Quanto aos
vínculos na Administração Direta,
temos uma concentração de cerca
de 87% da força de trabalho nas
secretarias de Educação e Saúde,
correspondendo, o cargo de professor,
a 44% de todo conjunto de servidores
do Executivo. Já na Administração
Indireta, a maior representatividade
em termos de vínculo cabe à Comlurb,
com cerca de 20.000, dos quais 14.000
referem-se ao emprego de gari.
Cumprida a fase de atividade
do servidor e concedida a ele
aposentadoria, é iniciada a quarta
forma de atuação da inspetoria:
o exame da legalidade do ato de
aposentação do servidor, que consiste
na verificação do cumprimento dos
requisitos constitucionais para a
efetivação da inatividade, tais como
tempo no cargo, tempo no serviço
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público, data de ingresso e tempo
de contribuição. Além da verificação
dos requisitos constitucionais, a IGE
verifica também a legalidade das verbas
que compõem os proventos do servidor
aposentado. Complementando esta
atividade, os técnicos da IGE realizam
auditorias na folha de pagamento
dos aposentados com o intuito de
verificar se os pagamentos guardam
relação com o que foi apresentado ao
tribunal, no momento da análise da
legalidade dos atos de aposentadoria.
A folha de pagamento dos aposentados
do município do Rio comporta cerca
de 60.000 vínculos e um montante
de desembolsos brutos mensais da
ordem de R$ 165.000.000,00.
Por fim, a quinta modalidade de
atuação da 5ªIGE se verifica quando
ocorre o óbito do servidor e existem
beneficiários para recebimento
da pensão. Neste caso, os técnicos
da inspetoria examinam tanto a
legalidade da concessão do benefício
quanto a legalidade das parcelas pagas
aos beneficiários, além de realizar,
da mesma forma, auditorias na folha
de pagamento dessas pensões. O
montante bruto mensal da folha de
pensão do município do Rio de Janeiro
gira em torno de R$ 31.000.000,00,
referentes à aproximadamente 15.000
beneficiários.
Como se pode notar, o campo de
atuação da 5ª IGE envolve a análise de
uma grande quantidade de recursos,
de servidores e de normas jurídicas,
por isso surgiu a necessidade
de implementar tecnologias que
permitissem aos técnicos da
inspetoria realizar, com o maior grau
de confiabilidade possível, os diversos
exames mencionados anteriormente,
a fim de proporcionar ao Plenário
desta Corte elementos para subsidiar
a tomada de decisão. Desta forma, a
Assessoria de Informática – ASI vem
desenvolvendo, com o apoio da 5ªIGE,
uma série de tecnologias - umas já
implementadas e outras em fase de
elaboração - que visam atingir os
objetivos aqui descritos”.

C A R TA S

Acuso o recebimento do número 52 da excelente Revista TCMRJ,
correspondente ao mês de novembro de 2012, Ano XXIX.(...) Caro
presidente e distinguida diretora de Publicações, recebam o meu
abraço de um entusiasta do trabalho dos tribunais de contas do
país e os cumprimentos pela excelência das matérias que a revista
do TCMRJ traz em todos os seus números, capacitando-a como
uma das melhores publicações técnicas do Brasil.
Maurício de Campos Bastos
Advogado

Tenho a honra de me dirigir a
Vossa Excelência para agradecer a
especial fineza da remessa do volume
52 da excelente Revista TCMRJ, que
certamente será de muita valia para
o desenvolvimento do meu mister
jurisdicional.
Eugenio Rosa de Araújo
Juiz Federal – 17ª Vara Criminal
A Biblioteca do Instituto dos
Advogados Brasileiros acusa e agradece
o envio do seguinte título: Revista do
Tribunal de Contas do Município do
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: TCMRJ,
2012, nº 52. Rio de Janeiro a fim de
compor o acervo da Biblioteca do IAB,
enriquecendo-a sobremaneira.
Fernando Drumond
Diretor da Biblioteca do Instituto dos
Advogados Brasileiros –IAB
Recebi a Revista TCMRJ nº 52. Está
excelente, muito obrigado.
Hélio Saul Mileski
Advogado
É com grande satisfação que agradeço
o envio da Revista do Tribunal de Contas
do Município do Rio de Janeiro, nº 52,
Ano XXIX, novembro de 2012.
Quero, nesta oportunidade, renovar
meus votos de elevada consideração e
apreço e dizer que me senti honrado ao

ver publicada nota divulgando a posse da
ilustre servidora desta corte de contas,
minha esposa, Patrícia Verônica, na
Academia Sergipana de Letras.
Conselheiro Carlos Alberto Sobral
de Souza
Presidente do TCE/SE

Tenho a honra de agradecer a V.
Exª a gentileza do envio da publicação
referenciada em epígrafe.
António Luís Pereira Figueiredo
Presidente do Conselho Deliberativo
do Instituto dos Registros e do
Notariado

Agradeço ao Ilustre Conselheiro
Presidente Thiers Montebello o envio
da Revista TCMRJ, Nº 52, Nov/2012,
e parabenizo-o pela excelência do
conteúdo dos artigos.
José Alves Viana
Conselheiro do TCE/MG

Com cumprimentos, agradecemos
o envio da Revista TCMRJ – Nº 52 –
Novembro 2012 – Ano XXIX.
Felicitamos o Excelentíssimo Senhor
e a todos que contribuíram para o
resultado final dessa elevada publicação
e renovamos expressões de estima.
Conselheiro Wanderley Ávila
Presidente do TCE/MG

Acuso recebimento – e agradeço –,
da Revista dessa egrégia Corte de Contas,
nº 52, referente ao mês de novembro
de 2012, com parabéns pelo excelente
trabalho editorial realizado.
Conselheiro Cícero Amélio
da Silva
Presidente do TCE/AL
Cumpre-me agradecer a V. Exª o
envio do nº 52, da Revista TCMRJ, cujos
artigos inseridos têm merecido a minha
atenção.
Mira Crespo
Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas
de Portugal

Com meus cumprimentos, agradeço
o envio da publicação celebrando
os 20 anos da Lei da Improbidade
Administrativa, que passará a integrar o
meu acervo de matérias importantes.
Sebastião Helvecio
Conselheiro do TCE/MG
Gostaria de lhe agradecer a gentileza
do envio de um exemplar do número 52
da Revista TCMRJ, editada pelo Tribunal
de Contas do Município do Rio de
Janeiro, cujo conteúdo li com atenção
e interesse.
Vítor Caldeira
Presidente da European Court of
Auditors

Revista TCMRJ

n. 53 - Fevereiro 2013

127

EXPEDIENTE

REVISTA

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Ano XXX – Nº 53 – Fevereiro de 2013 - ISSN 2176-719X
Rua Santa Luzia, 732/sobreloja - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP 20.030 – 042
Tel: (0XX21) 3824.3690 - Fax: (0XX21) 2262.7940
Internet: www.tcm.rj.gov.br
E-mail: tcmrj_publicacao@rio.rj.gov.br
Pedidos de exemplares desta Revista pelo telefone 3824-3690

Diretoria de Publicações
Editora: Vera Mary Passos
Redatores: Denise Cook, José Luciano dos Santos Clemente e Vera
Mary Passos
Equipe: Andréa Macedo, Carla Rosana Ditadi, Denise Losso, Meri
Silva, Rose Pereira de Oliveira e Soria Guedes
Fotografia: Alexandre Freitas e Bráulio Ferraz
Projeto gráfico/Edição de arte: Carlos D
Ilustrações: Carlos D Design (Pablo Pablo)
Diagramação: Carlos D Design
Impressão: Walprint Gráfica e Editora
Tiragem: 5.500 exemplares

Capa: Cristo Redentor/Corcovado
Os artigos assinados e imagens fornecidas são de responsabilidade
dos autores.

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Presidente: Thiers Vianna Montebello
Vice-Presidente: José de Moraes Correia Neto
Corregedor: Jair Lins Netto
Conselheiros:
Fernando Bueno Guimarães
Antonio Carlos Flores de Moraes
Nestor Guimarães Martins da Rocha
Ivan Moreira
Procuradoria Especial:

Procurador-Chefe: Carlos Henrique Amorim Costa

Procuradores: Antonio Augusto Teixeira Neto, Armandina
dos Anjos Carvalho, Edilza da Silva Camargo, Francisco
Domingues Lopes e José Ricardo Parreira de Castro
Secretaria-Geral de Administração - SGA:
Heleno Chaves Monteiro
Departamento-Geral de Finanças - DGF
José Luiz Garcia de Morais Cordeiro
Departamento-Geral de Pessoal - DGP
Alexandre Angeli Cosme

Departamento-Geral de Serviços de Apoio – DGS
Sergio Sundin
Secretaria-Geral de Controle Externo - SGCE:
Marco Antonio Scovino

1ª IGE - Responsável: Maria Cecília A. de S. Cantinho
2ª IGE - Responsável: Simone de Souza Azevedo
3ª IGE - Responsável: Marcus Vinicius Pinto da Silva
4ª IGE - Responsável: Lucia Knoplech
5ª IGE - Responsável: Heron Alexandre Moraes Rodrigues
6ª IGE - Responsável: Marta Varela Silva
7ª IGE - Responsável: Marcos Mayo Simões
Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD
Cláudio Sancho Mônica

Gabinete da Presidência
Chefe de Gabinete: Sérgio Aranha

Assessor Especial da Presidência
Sérgio Tadeu Sampaio Lopes
Assessoria de Audiovisual
Bráulio Ferraz

Assessoria de Comunicação Social
Elba Boechat
Assessoria de Informática
Rodolfo Luiz Pardo dos Santos
Assessoria Jurídica
Luiz Antonio de Freitas Júnior

Assessoria de Legislação
Maria Cecília Drummond de Paula

Assessoria de Segurança Institucional
José Renato Torres Nascimento
Centro Cultural
Maria Bethania Villela

Diretoria de Publicações
Vera Mary Passos

Divisão de Biblioteca e Documentação
Maria Goreti Fernandes Moça
Núcleo de Estudos e Planejamento
Carlos Augusto Werneck de Carvalho
Secretaria das Sessões
Elizabete Maria de Souza

Centro Médico de Urgência
Maria Rita Verissimo

Revista do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Ano I , n.1 (set/1981) .- Rio de Janeiro: TCMRJ, 1981
1. Administração Pública - Controle - Periódicos - Rio de
Janeiro (RJ)

CDU 35.078.3(815.3)(05)

Ouvidoria do TCMRJ:
canal de comunicação
com a sociedade.

Urca
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