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Palavras do Presidente

O direito fundamental
à livre associação

O

s Encontros Nacionais dos Tribunais de Contas, realizados
anualmente, são palco de discussões temáticas, proposições,
debates doutrinários e tudo o mais que diga respeito às atividades
relativas ao controle externo e à administração pública. A cada
dois anos, tornam-se, também, a oportunidade ideal para a realização de
eleições destinadas à escolha das futuras diretorias, de mandato bianual,
da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e do
Instituto Rui Barbosa, tendo em vista a presença maciça de representantes
de todos os tribunais de contas do país, o que reforça a legitimidade e a
representatividade da associação dos tribunais de contas.
O direito de associação está assegurado no Título II da Constituição da República, que trata
dos direitos e garantias fundamentais, definidos, por sua vez, como o conjunto de prerrogativas
e instituições essenciais e imprescindíveis à convivência digna, livre e igual de todos. É, portanto,
um direito que nenhuma lei, nenhum ato dos Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário pode
suprimir, em face do seu caráter pétreo, inalterável, o que confirma sua relevância no contexto
social, justificando seu amparo no mundo jurídico.
O status de direito fundamental revela a inquestionável importância do livre exercício de
associação entre os homens, visto que a união em torno de objetivos e interesses comuns fortalece
o conjunto de ideais de determinada coletividade e os esforços envidados para defendê-los.
Ressalte-se, ainda, que a proteção constitucional a este direito não só alcança as associações de
classe como põe em evidência a imprescindibilidade destas entidades para a organização da
sociedade civil e para a democracia.
As considerações preliminares acerca dos fundamentos legais de proteção ao direito de
associação têm o condão de introduzir uma abordagem específica sobre a importância da
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas – Atricon para o fortalecimento do próprio
Sistema Nacional de Controle Externo, com o objetivo de lançar luz sobre o seu futuro.
Se preconizamos uma entidade robusta, capaz de defender e lutar pelos interesses da classe
e, acima de tudo, pela valorização institucional dos Tribunais de Contas, devemos nos debruçar,
desde já, sobre a orientação que pretendemos adotar para a realização de nossos objetivos
associativos.
Minha intenção é estimular a reflexão de todos os associados sobre os rumos da Atricon
(e incluo no rol de minhas preocupações o Instituto Rui Barbosa), que, como qualquer outra
entidade associativa, deve ser conduzida por lideranças absolutamente despojadas de interesses
pessoais e devotadas à causa institucional, dedicando-se com fervor aos interesses coletivos.
Este deve ser o perfil de quem venha a abraçar as responsabilidades da Atricon e do Instituto
Rui Barbosa, com a incumbência de levar adiante o valoroso trabalho daqueles que já deram e
seguem dando sua contribuição a essas entidades, mas também de ampliar seus horizontes e
perspectivas, aprimorando e tornando mais efetiva sua atuação.
Assim, tomo a iniciativa, movido única e exclusivamente pela preocupação em aprimorar
a associação representativa dos interesses dos membros dos tribunais de contas e também do
Instituto Rui Barbosa, tornando-as cada vez mais fortalecidas para cumprir suas finalidades,
de conclamar todos aqueles que compõem o universo do controle externo a refletirem sobre
a valorização da Atricon e do Instituto Rui Barbosa, e de suas futuras diretorias, com escolhas
acertadas e amadurecidas, fazendo jus à importância dessas entidades para o Sistema Nacional
de Controle Externo.
Thiers Montebello
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Terceirização na
administração pública

C

omo e quando terceirizar? A terceirização reduz
custos? Aumenta a produtividade? Pode gerar
irregularidades trabalhistas?
O polêmico tema, abordado por
estudiosos no assunto, encontra unanimidade em
um ponto: para ser solução, a terceirização deve
enquadrar-se na moldura da eficiência e eficácia
e atender aos anseios da sociedade.
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Terceirização
no serviço público

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes
Advogado
Mestre em Direito Público
Professor de Direito Administrativo

Diva Belo Lara
Advogada
Pós-Graduanda em Direito Civil,
Processo Civil e Constitucional

Assunto polêmico no
ramo do Direito, a
terceirização é abordada
pelo professor de Direito
Administrativo, Jorge
Ulisses Jacoby Fernandes,
e pela advogada Diva Belo
Lara, ambos convictos
de que que cabe à
Administração resolver
os impasses de forma a
atender os anseios da
sociedade e não violar os
direitos trabalhistas.

A terceirização é de extrema importância para o bom desempenho da economia mundial. Por sua
vez, constitui-se um assunto de grande polêmica no ramo do Direito. Para alguns, a ideia de terceirização
pode gerar irregularidades trabalhistas que precarizam o trabalho e o direito do trabalhador. Para outros,
a modernização do poder público é constante e a terceirização vem colaborar, acrescentando qualidade,
produtividade e redução de custos no âmbito da Administração Pública.
1. Conceito

A

expressão “terceirização”
tem sua origem definida em
uma palavra já existente
na língua portuguesa, qual
seja:“terceiro”- compreendido como
intermediário. A acepção lembra
a descentralização empresarial de
atividades não exclusivas para outrem1.
Assim, a terceirização, nas relações
de trabalho, consiste na contratação de
serviços por uma empresa a uma pessoa
física ou jurídica que os prestará por meio
de seus empregados, de quem receberão
as ordens e o pagamento dos salários.
A finalidade da terceirização consiste em permitir que se possa captar

o trabalho das atividades-meio por um
intermediário, para que a Administração
Pública possa aperfeiçoar a sua qualidade
e competitividade e concentrar-se
exclusivamente na sua atividade-fim.
Nos dias atuais, é incomum uma
empresa administrar todo o processo
produtivo sem contar com o auxílio de
outras empresas, dedicadas à produção de
serviços que vão agregar o produto final.
Segundo Sérgio Pinto Martins 2 ,
poderíamos classificar as áreas de terceirização como:
a. atividades acessórias: limpeza,
alimentação, transporte de funcionários, vigilância

b. atividades-meio: departamento de
pessoal, manutenção de máquinas,
contabilidade
c. atividades-fim: produção, vendas,
transporte de produtos
As empresas privadas, na maioria das
vezes, têm promovido a terceirização nas
atividades acessórias e nas atividades-meio3.
Na Administração Pública, a terceirização tem movido resultados
satisfatórios. A prestação de serviços, de
um modo geral transferidas a particulares,
têm permitido ao administrador público
atender as necessidades da coletividade
de forma mais eficiente e com um custo
reduzido.

1. DELGADO, Gabriela Neves. Terceirização: paradoxo do Direito do Trabalho contemporâneo. São Paulo: Ltr, 2003.
2. MARTINS, Sérgio Pinto. Terceirização e o Direito do Trabalho. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996.
3. RIBEIRO, Aquilina Nery. FARINHO, Luciana Lopes. BEZERRA FILHO, João Eudes. PEREIRA G., João Paulo. Terceirização: uma alternativa de redução de
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D

esde os primórdios dos
tempos, havia uma crença
d e q u e q u a n to m e n o s
dependêssemos de terceiros,
melhor. Acredita-se que o motivo desse
posicionamento encontra fundamento
nos meios de comunicação que eram
ineficientes naquela época. Com o
passar do tempo, a terceirização foi se
tornando necessária de forma a atender
os anseios da sociedade.
A terceirização teve origem nos
Estados Unidos da América após a

N

o Brasil, a terceirização
começou a surgir em
1929. Naquela época o
país era assolado por uma
crise econômica, ocasião esta em que
cafeicultores investiram em indústrias
que empregavam terceiros para execução
de tarefas secundárias, no intuito de
poupar a verba destinada à mão de
obra.6
Apesar de já fazer parte da realidade
do país, “a intermediação de mão de
obra não era regularizada até meados
da década de 1960, quando, pelos
Decretos Lei n° 1.212 e nº 1.216, nasce a
possibilidade da contratação de serviços
de segurança bancária.”7
A partir da vigência do DecretoLei nº 200, de 25 de fevereiro de
1967, a contratação de serviços pela
Administração Pública Federal passou
a ser regulamentada por norma legal.
O art. 10 do citado Decreto estabelece
q u e a exe c u ç ã o d a s a t iv i d a d e s
da Administração Federal deve ser
amplamente descentralizada.8

2. Evolução histórica
Segunda Guerra Mundial, quando as
indústrias de armamento passaram a
buscar parceiros externos para aumentar
sua capacidade de produção4.
Em meados da década de 40, esta
técnica foi largamente utilizada pelos
países europeus que participaram
da Segunda Guerra Mundial, para a
produção de armamentos.
Assim, conforme expõe Adeildo
Filho: “por estar sobrecarregada e sem
condições de atender à demanda, a
indústria bélica iniciou o processo de

transferência de serviços a terceiros,
que seriam contratados para dar
suporte ao aumento da produção de
uniformes militares, armas leves e
pesadas, munição, navios, aviões e
tanques de guerra”.5
A competitividade empresarial e o
desejo pelo poder provocaram a descentralização das atividades empresariais, o que possibilitou o surgimento
de novas relações de trabalho, sendo
uma delas a terceirização.

Esse cenário propiciou a Terceirização no Brasil que “ganha força no
final dos anos 80, com as montadoras,
empresas ligadas à indústria automobilística. Com a instalação das
indústrias automobilísticas, ocorre a
desverticalização da linha de produção,
mas sem qualquer óbice do Direito
do Trabalho, porque o serviço era
prestado diretamente aos fornecedores
de tais indústrias, ficando o prestador
de serviço vinculado apenas ao seu
verdadeiro empregador, fornecedor de
peças”.9
Ainda na década de 80,o Decreto-Lei
nº 2.300, de 1986 permitiu a contratação
de empresas para a execução de obras e
serviços públicos, mediante competente
processo licitatório.10
A vigente Constituição Federal,
expressamente em seu art. 175, estabeleceu a faculdade da Administração
Pública prestar serviços através de
terceiros, mediante concessão ou
permissão, mas ainda não abordou o
instituto de terceirização.11

Merece especial atenção o fato de que
a terceirização na Administração Pública,
muito embora já fosse regulamentada
desde 1967, mediante o Decreto-Lei nº
200/67, se desenvolveu de uma maneira
mais rápida na década de 1990.
A economia brasileira vivenciou
um período conturbado na década
de 90, marcado por inflação elevada,
crises econômicas e dívida externa.
Conjunturas estas que impossibilitavam
o desenvolvimento do país.
Naquela época, a prática da terceirização se tornou uma realidade.
Diante da dificuldade das empresas de
se manterem no mercado, era necessário
que estas se reestruturassem para que
lograssem concorrer com as empresas
estrangeiras no mercado mundial.
A terceirização, desta forma, foi
a alternativa recomendada pelas
empresas para restringir seus custos e
investir nas suas atividades principais,
garantindo-lhes maior competitividade
no mercado.12
Conclui-se, desse modo, que a crise

3. Terceirização no Brasil

custos na Administração Pública. Revista Controle Gerencial para Entidades da Administração Pública Governamental.
4. VIEIRA, Antonieta Pereira, FURTADO, Madeline Rocha. Gestão de Contato de Terceirização na Administração Pública. Belo Horizonte: Fórum, 2008.
5. NASCIMENTO FILHO, Adeildo Feliciano do. Terceirização: aspectos práticos eteóricos. 2001
6. ALVES, Osvaldo Nunes. Terceirização de Serviços na Administração Pública. Disponível em: http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2054228.
PDF
7. FERNANDES, Jacoby. Responsabilidade Fiscal; 2ª edição. Editora Brasília: Brasília Jurídica LTDA, 2002
8. RIBEIRO, Aquilina Nery. FARINHO, Luciana Lopes. BEZERRA FILHO, João Eudes. PEREIRA G., João Paulo. Terceirização: uma alternativa de redução de
custos na Administração Pública. Revista Controle Gerencial para Entidades da Administração Pública Governamental.
9. FERNANDES, Jacoby. Responsabilidade Fiscal; 2ª edição. Editora Brasília: Brasília Jurídica LTDA, 2002
10. RIBEIRO, Aquilina Nery. FARINHO, Luciana Lopes. BEZERRA FILHO, João Eudes. PEREIRA G., João Paulo. Terceirização: uma alternativa de redução
de custos na Administração Pública. Revista Controle Gerencial para Entidades da Administração Pública Governamental.
11. Iden
12. SILVA, C. Pereira da. A terceirização responsável: modernidade e modismo. São Paulo:LTr, 1997
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“

A terceirização ilícita configura o vínculo trabalhista, sendo a
empresa tomadora de serviços responsável “solidária”.

econômica, a recessão e o mercado
restrito, no Brasil, compeliram as
empresas nacionais a modernizarem
seus processos de gestão empresarial,
delegando serviços a terceiros.
Segundo o professor Alvarez 13, a
terceirização não é um acontecimento

A

terceirização lícita no Brasil
é regulada basicamente pela
Súmula 331, TST, sendo
necessário que a terceirização
esteja prevista nos seguintes dispositivos,
quais sejam:
I. Trabalho Temporário (Súmula 331,
I, TST);
II. Serviços de Vigilância (Súmula 331,
III, TST);
III. Serviços de conservação e limpeza
(Súmula 331, I, TST);
IV. Serviços especializados ligados à
atividade-meio do tomador (Súmula
331, I,TST).
Neste sentido, a terceirização lícita é
a que observa os preceitos legais relativos
aos direitos dos trabalhadores, não
objetivando fraudá-los, distanciando-se
da existência da relação de emprego.

atual no Brasil que é:
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”

É necessário observar a terceirização
como um meio que amenizou o impacto
de recessão e do desemprego brasileiro,
na medida em que promoveu a criação
de novas empresas, com consequente
oferta de mão de obra.14

Por sua vez, na terceirização ilícita o
empregado é contratado para trabalhar
em atividades ligadas diretamente às
atividades principais da empresa tomadora
de serviços, podendo dar ensejo a fraudes
e a prejuízos aos trabalhadores.
A CLT, no art. 581, § 2º dispõe que
se entende por atividade-fim a que
caracterizar a unidade do produto,
operação ou objetivo final, para cuja
obtenção todas as demais atividades
convirjam, exclusivamente em regime de
conexão funcional.
É ilegal a terceirização ligada
diretamente ao produto ou serviço final,
ou seja, à atividade-fim. Excetuando-se a
atividade-fim, todas as demais podem ser
legalmente terceirizadas.
A terceirização de serviços é muito
vantajosa para empresas. Contudo, se as

leis e contratos não forem observados,
haverá a apuração da responsabilidade da
autoridade que lhe deu causa.
Nas hipóteses de terceirização
ilícita, as empresas envolvidas são
solidariamente responsáveis pelos
créditos trabalhistas do empregado,
por fraudarem a legislação trabalhista,
conforme dispõe artigo 942 do Código
Civil, in verbis:

4. Terceirização lícita e Ilícita

13. ALVAREZ, Manuel S. B. Terceirização: parceria e qualidade. Rio de Janeiro: Campus, 1996.
14. GIOSA, Livio Antonio. Terceirização: uma abordagem estratégica. 5. Ed. São Paulo: Pioneira, 1997.
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a miséria que impera no país.

[...] uma nação fortemente abatida pela
falta de empregos, como decorrência do
retrocesso econômico a que se submeteu
nos últimos anos. A terceirização serve,
pois, para incrementar o surgimento de
novas atividades comerciais e industriais
e, como consequência, diminuir a fome e

Revista TCMRJ

Art. 942. Os bens do responsável pela
ofensa ou violação do direito de outrem
ficam sujeitos à reparação do dano
causado; e, se a ofensa tiver mais de um
autor, todos responderão solidariamente
pela reparação.

Portanto, a terceirização ilícita
configura o vínculo trabalhista, sendo
a empresa tomadora de serviços
responsável “solidária”.

5. Possibilidades de contratar diretamente sem licitação

A

licitação é conceituada por
Hely Lopes Meireles como
sendo “pro-cedimento
administrativo mediante o
qual a Administração Pública seleciona a
proposta mais vantajosa para o contrato
de seu interesse”. 15
Neste passo, a Constituição Federal
de 1988 e a Lei nº. 8.666/93 estabeleceram a licitação como um dever
da Administração Pública. Como se
pode observar, a licitação, em geral,
é indispensável para a celebração de
contratos com particulares.
Porém, a legislação permitiu

possibilidades de competição que justifique
a licitação; de modo que a lei faculta a
dispensa que fica inserida na competência
discricionária da Administração. Já
nos casos de inexigibilidade não há
possibilidade de competição, porque
só existe um objeto ou uma pessoa que
atenda às necessidades da Administração; a licitação é, portanto, inviável”17
Não é forçoso repetir que o administrador deve ser cauteloso ao decidirse pela contratação direta, pois a Lei
de Licitações considera ilícito penal
dispensar ou inexigir licitação fora das
hipóteses descritas em lei.

pensões, inclusive adicionais, gratificações,
horas extras e vantagens pessoais de
qualquer natureza, bem como encargos
sociais e contribuições recolhidas pelo
ente às entidades de previdência”.

os contratos de terceirização sejam “de
mão de obra” e que sejam referentes à
substituição de servidor público ou de
empregado público.
Insta observar que os contratos de
prestação de serviços nas atividades de
limpeza, conservação ou manutenção,
de móveis, imóveis, equipamentos e
máquinas, refeições, vigilância, transporte,
digitação, locação de equipamentos e
outros tantos similares, não têm como
objeto a locação de mão de obra nem a
substituição de “servidores e empregados públicos”, pois são considerados
contratos de serviços.

6. Terceirização e a Lei de Responsabilidade Fiscal

A

Lei Complementar n.º
101/2000, que estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal, dispõe
em seu artigo 18:

“Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total
com pessoal: o somatório dos gastos
do ente da Federação com os ativos, os
inativos e os pensionistas, relativos a
mandatos eletivos, cargos, funções ou
empregos, civis, militares e de membros
do Poder Público, com quaisquer espécies
remuneratórias, tais como vencimentos
e vantagens, fixas e variáveis, subsídios,
proventos da aposentadoria, reformas e

N
Pública:

exceções à regra da licitação, instituindo
os casos de dispensa e de inexigibilidade
do procedimento licitatório.
Ao analisar a Lei de Licitações e
Contratos, observa-se que: “apesar de ser
regra licitar, desde que preenchidos alguns
requisitos fundamentais, é facultado à
Administração dispensar ou até mesmo
considerar inexigível a licitação.”16
Assim, os artigos 17, 24 e 25
regulamentam as situações em que
a licitação é dispensável (conforme
previsto nos artigos 17 e 24) ou inexigível
(conforme dispõe o artigo 25).
Pode-se afirmar que “na dispensa, há

este diapasão, impende
destacar alguns entendimentos
que abordam a terceirizaçãono âmbito da Administração

Terceirização
impossibilidade de efetivação

A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal enfatiza que é inadmissível a
efetivação de funcionário que exerce
funções laborais na Administração
Pública, sem que tenha sido aprovado
em concurso público.

Salienta-se, ainda, no parágrafo
primeiro desse artigo que: “os valores
dos contratos de terceirização de mão
de obra que se referem à substituição
de servidores e empregados públicos
serão analisados como “Outras Despesas
de Pessoal.”
Cumpre observar que, para que o
contrato seja considerado como outras
despesas de pessoal”, é fundamental que
haja duas condições, quais sejam: que
7. Jurisprudência e Acórdãos

Fonte: STF. ADI nº 2.949. Relator(a):
Min. Joaquim Barbosa.
Terceirização
atividades finalísticas

O Acórdão do Tribunal de Contas da
União enfatiza que é possível terceirizar
tão somente as atividades-meio, cabendo
à própria Administração Pública a
realização das atividades finalísticas da
entidade. Ressalta, ainda, que, para a
celebração de contratos de serviços de
assistência jurídica que não integram

15. MEIRELES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2007
16. DOURADO, Márcia Almeida. Contratação Direta pela Administração Pública. Porto Alegre, 2013.
17. PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 11ª edição, 1999

o plexo das atribuições finalísticas
da entidade, seja implementado o
prévio procedimento licitatório,
com fundamento no art. 2º da Lei n.
8.666/1993.
Fo n te : TC U. P ro c e s s o n º
012.134/2005-8. Acórdão 933/2008 –
Plenário.
Terceirização - profissionais
existentes no plano de cargos e
salários - ausência de boa-fé

O Acórdão do Tribunal de Contas da
União enfatiza que não será considerada
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de boa-fé a terceirização de serviços que
abranjam a contratação de profissionais
existentes no Plano de Cargos e Salário
do órgão ou entidade, por contrariar
o art. 37, II da Constituição Federal, e,
ainda, poder implicar futuros prejuízos
ao Erário.
Fonte: TCU. Processo nº TC
nº 008.932/2011-5. Acórdão
nº 1333/2012 – Plenário.
Terceirização - limites

O Acórdão do Tribunal de Contas da
União enfatiza que na contratação de
temporários deve se confinar aos limites
e condições do art. 2º da Lei 6.019/74,
e assegurar de que as necessidades
permanentes de pessoal sejam supridas
exclusivamente mediante a contratação
de concursados, destacando-se que,
confirmada a manutenção de contratação
de temporários para o desempenho de
atividades-fins do Banco, será aplicada aos
responsáveis a multa prevista no art. 58,

C

II e § 1o, da Lei 8.443/92, c/c o art. 268, II
e VII, do Regimento Interno do TCU.
Fo n te : TC U. P ro c e s s o TC
nº 016.579/2006-8. Acórdão
nº 118/2009 - 2ª Câmara.
Terceirização - Relação de emprego

A jurisprudência do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal enfatiza que não pode
haver formação de vínculo de emprego
quando a contratação irregular é feita por
empresa interposta e o tomador dos serviços
é órgão da Administração Pública.
Fonte: TJDF. RO n° 497/97. Relator:
Juiz Leônidas José da Silva.
Concurso – terceirização

O Acórdão do Tribunal de Contas da
União enfatiza que quando do término dos
contratos, deve-se promover a substituição
paulatina dos funcionários contratados
por empresa terceirizada para os cargos
inerentes às categorias abrangidas pelo
plano de cargos por empregados de seu
8. Conclusões

quadro de pessoal, aprovados em concurso
público, de forma a manter ininterruptas
as atividades da empresa.
Fonte: TCU. Processo n° TC016.209/2001-6. Acórdão n° 1.895/2003
- Plenário.
Concurso X terceirização - análise
do custo/benefício

O Acórdão do Tribunal de Contas da
União enfatiza que se promova estudos
para aferir a relação custo/benefício das
contratações de serviços advocatícios,
pessoa física ou jurídica, em comparação
com os custos decorrentes da admissão
de novos advogados concursados. Afirma
ainda que caso os estudos sugiram como
medida mais vantajosa a contratação de
terceiros, atente para a necessidade de
licitação para contratação de serviços
advocatícios.
Fonte: TCU. Processo n° TC012.782/2004-0. Acórdão n° 980/2005
- 2ª Câmara.

om o estudo realizado vê-se
que a terceirização surgiu,
basicamente, no intuito de
especializar mão de obra. A
necessidade de aprimorar a excelência
na prestação de serviços foi um dos
fatores cruciais para o surgimento e
desenvolvimento da terceirização.

Porém, para que a contratação
com terceiros contribua para o bom
desempenho da Administração é
necessário que ela seja fiscalizada em
todas as suas etapas. Os problemas
inerentes à terceirização são diversos.
Cabe à Administração buscar resolver
estes impasses, de forma a atender os

anseios da sociedade e não violar os
direitos trabalhistas. O Serviço Público
deve ser prestado com eficiência e
celeridade e a terceirização contribui
significativamente para que esta meta
se torne uma realidade.
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Terceirização de serviços públicos
na visão do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais já se manifestou sobre as
atividades públicas e sua possível terceirização, nos autos das consultas a ele
encaminhadas. O conselheiro Sebastião Helvecio Ramos de Castro e o analista
de controle externo, Pedro Henrique Dornas de Carvalho Silva, abordam, neste
artigo, a terceirização dos serviços públicos, na visão do TCE/MG.

Sebastião Helvecio Ramos de Castro*
Vice-presidente do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais
Vice-presidente do Instituto Rui Barbosa

Pedro Henrique Dornas de Carvalho Silva**
Analista de Controle Externo do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais
1. INTRODUÇÃO

A

terceirização de serviços
pelo Poder Público, tendo em
vista a introdução de regime
jurídico de direito privado
na esfera pública, possui repercussões
jurídicas, financeiras e orçamentárias
que lhes são peculiares.
Sobre as atividades públicas e sua
possível terceirização, já se manifestou
o Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, nos autos das Consultas

n. 442370 e 657277, ambas sob a
relatoria do conselheiro Murta Lages,
nas Sessões Plenárias de 22/04/1998 e
20/03/2002.
Outro ponto amplamente debatido
diz respeito à contabilização, ou não dos
gastos com a terceirização de serviços
nos limites de gasto com pessoal,
estabelecidos pelo art. 18, § 1º, da Lei
de Responsabilidade Fiscal. O Pleno
do Tribunal de Contas de Minas Gerais

também já se manifestou sobre essa
questão, nas Consultas de n. 624786,
638893, 638235 e 638034, relatadas pelo
conselheiro Moura e Castro, nas Sessões
Plenárias de 07/03/01, 16/05/01 e
27/06/01, respectivamente.
Todos esses aspectos, conjuntamente,
foram examinados na Consulta n. 783098,
respondida na Sessão de 17/03/2010,
sob a relatoria do conselheiro Sebastião
Helvecio.

*Sebastião Helvecio Ramos de Castro é signatário da Constituição do Estado de Minas Gerais, a Constituição Compromisso de 1989. Graduou-se em
Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora e em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas Vianna Junior. Especialista em Didática do Ensino
Superior (UFJF) e Controle Externo (PUC-Minas Gerais). Doutor em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro. Vice-presidente do Instituto Rui Barbosa. Deputado Estadual em seis legislaturas. Foi secretário de Saúde no governo mineiro. Ingressou no
TCEMG como conselheiro em 2009, tornando-se vice-presidente em 2013.
**Pedro Henrique Dornas de Carvalho Silva é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Mestre em Direito pela Universidade da Flórida. Analista de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
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ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO E ATIVIDADES-MEIO

“

A

s expressões atividadefim e atividade-meio foram
concebidas no âmbito do
Direito do Trabalho para
distinguir as atividades diretamente
relacionadas às finalidades institucionais
da empresa, seu objeto social, daquelas
que lhes fossem instrumentais, acessórias,
auxiliares à sua persecução1.
Entretanto, tendo em vista a modernização do aparato administrativo,
sobretudo após o advento da Reforma
Administrativa do Estado, tais conceitos
passaram a ser afetos à Administração
Pública, que agora atribui a particulares
suas atividades-meio, com vistas a
reduzir a máquina estatal e imprimir-lhe
maior eficiência – a chamada política de
downsizing2, especialmente através da
terceirização.
A terceirização – conceito também
oriundo da seara privada, embora, por
vezes, utilizado na sua acepção ampliada
para designar todo e qualquer serviço
público delegado pela Administração
ao particular – trata-se, na verdade, da
locação de mão de obra ou contratação
de pessoal por interposta pessoa.
Os entes federativos têm suas competências materiais estabelecidas na
Constituição da República, as quais, infraconstitucionalmente, são cometidas a
órgãos, entes e cargos que compõem
a Administração Pública, podendo,
assim, ser entendidas como finalidades
institucionais dos entes que as detêm,
denominadas, portanto, atividadesfim, atos jurídicos ou de império, que
consubstanciam manifestação do poder
estatal, sob inafastável regime jurídico
administrativo.
Tais competências, aqui nominadas,
podem ser classificadas, segundo lição
de Hely Lopes Meirelles3, como serviços
públicos próprios ou impróprios.
Enquanto aqueles consubstanciam

Notoriamente, a
terceirização tem
um histórico de ser
indiscriminadamente
utilizada por alguns
empregadores como
subterfúgio para
driblar a legislação
trabalhista.

”

atividades típicas de Estado e, por
isso, absolutamente indelegáveis (ex.:
poder de polícia, definição de políticas
públicas, etc.), estes caracterizam
serviços de interesse comum, que,
e m b o ra re l eva n te s , p o d e m s e r
prestados diretamente pelo Estado ou,
indiretamente, mediante concessão,
permissão ou autorização (ex.: serviços
de telecomunicações, energia elétrica,
transporte etc.) mas não por meio de
terceirização.
Tal registro é relevante, visto que
o regime jurídico que prepondera
na atuação de concessionários e
permissionários é substancialmente
diverso daquele que impera na atuação
daqueles terceirizados.
Os delegatários de serviços públicos,
justamente por exercerem uma atividadefim (serviço público impróprio) do ente
delegante, atuam como uma longa manus
do poder estatal, sujeitando-se, portanto,
ao regime jurídico administrativo,
fundamentalmente regulamentado pelas
Leis n. 8.666/93 e 8.987/95.
Ao contrário, nas atividades-meio,
quando objeto de terceirização, o regime

jurídico administrativo limita-se à
relação entre o poder público e a empresa
fornecedora/locadora de mão de obra,
conforme ensina Luciano Ferraz4:

Por esta correlação neste tipo de contrato
entre o setor privado e a Administração
Pública (...), a regência desses contratos
dar-se-á por intermédio do Direito
Administrativo, mas a relação mantida
com as pessoas físicas que desempenham
o objeto do contrato será regida pelas
normas de Direito do Trabalho.

Por isto, a terceirização se mostra
adequada às denominadas atividadesmeio do ente público, ou seja, àquelas
não coincidentes com as suas finalidades
institucionais, mas tão somente
instrumentais, também denominadas
atos materiais ou de gestão e que,
por isto, são geralmente praticados
em igualdade com o particular, sob a
regência do Direito comum.
Mesmo no âmbito do Direito do
Trabalho, a jurisprudência, há muito,
consolidou-se no sentido de que “as
tarefas principais de uma entidade, de
uma empresa, não podem ser objeto
de terceirização, apenas as atividades
auxiliares, acessórias podem ser objeto de
terceirização”5. Isso, pois, notoriamente,
a terceirização tem um histórico de
ser indiscriminadamente utilizada por
alguns empregadores como subterfúgio
para driblar a legislação trabalhista.
Este raciocínio se transporta para o
Direito Administrativo, pois, no âmbito
do serviço público, a terceirização,
além de não poder ensejar a delegação
de atividades típicas, exclusivas do
Estado, não pode servir de instrumento
à violação do princípio do concurso
público (CR/88, art. 37, II).
Conforme nos ensina Luciano Ferraz:
As atividades materiais podem ser
realizadas por intermédio da contratação
de pessoal por interposta pessoa; já as
atividades jurídicas e os atos que possuem
carga de autoridade não podem ser objeto

1. MARTINS, Sérgio Pinto. A terceirização e o Direito do Trabalho. 4. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 13.
2. Técnica aplicada das abordagens contemporâneas da Administração voltada a eliminar a burocracia corporativa desnecessária e focada no centro da
pirâmide hierárquica, a área de recursos humanos. PEREIRA, Maria Isabel; FERREIRA, Ademir Antonio; REIS, Ana Carla Fonseca. Gestão empresarial: de
Taylor aos nossos dias. São Paulo: Pioneira, 2001.
3. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 321.
4. FERRAZ, Luciano. Terceirização, contratação de serviços de terceiros pela Administração Pública. Boletim de Direito Municipal, v. 01, p. 1-8, 2007, p. 2.
5. Idem, ibidem.
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dessa execução indireta, porque aqueles
atos devem ser praticados por servidores
públicos (...) Quando a atividade a ser
desempenhada por terceirizado for
atividade-fim, a terceirização está vedada;
quando houver correspondência entre a
atividade desempenhada pelo terceirizado
e os cargos existentes na estrutura
do órgão ou entidade, a terceirização
também está vedada6.

Em lúcidas palavras, é o que, também,
nos ensina a procuradora do Estado de Minas
Gerais, Raquel Melo Urbano de Carvalho:

Se em norma constitucional ou
infraconstitucional quaisquer das
competências integrantes da função
administrativa foi imputada a um servidor
público como parcela da sua competência,
tem-se clara a opção do ordenamento
por considerar tal tarefa como atividade
estatal, sendo, em princípio, inadmissível
sua delegação a particulares (...) Não
há dúvida quanto ao fato de que
a Administração Pública deve, como
regra, abster-se de colocar o particular
contratado para exercer atividade-fim dos
seus órgãos e entidades autárquicas. (...)
Resulta claro do ordenamento brasileiro
a irrenunciabilidade da competência
pública e a possibilidade de sua delegação
somente em favor de servidores providos
em cargos inferiores no escalonamento de
competências da Administração7.

pessoal, por meio de empresa particular,
para o desempenho de atividades
inerentes à Categoria Funcional (...),
abrangida pelo Plano de Classificação
e Retribuição de Cargos do Serviço
Civil da União, configura procedimento
atentatório a preceito constitucional que
impõe a aprovação prévia em concurso
público para a investidura em cargo ou
emprego público.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro 9
cita dispositivo contido na Lei de
Diretrizes Orçamentárias da União
(Lei n. 11.768/08, art. 89) que, em
interpretação autêntica do § 1º do art.
18 da LRF, evidencia, em seu parágrafo
único, o que o legislador federal entende
por atividade-meio, além dos requisitos
que devem ser observados para que a
terceirização seja considerada lícita (e
não se caracterize como substituição
de servidores públicos, ou seja, burla ao
princípio do concurso público):

Efetivamente, a contratação indireta de

Art. 89. O disposto no § 1o do art. 18 da Lei
Complementar nº 101, de 2000, aplicase exclusivamente para fins de cálculo
do limite da despesa total com pessoal,
independentemente da legalidade ou
validade dos contratos.
Parágrafo único. Não se considera como
substituição de servidores e empregados
públicos, para efeito do caput deste
artigo, os contratos de serviços de
terceiros relativos a atividades que,
simultaneamente:
I. sejam acessórias, instrumentais ou

Por todo o exposto alhures, concluise que:
• a t iv i d a d e s - f i m s ã o a q u e l a s
constitucionalmente atribuídas aos
poderes constituídos e legalmente
distribuídas e cometidas a cargos
existentes na estrutura de seus
entes, impassíveis, portanto, de
atribuição a particulares (salvo
aquelas delegáveis, nos termos das

Leis n. 8.666/93 e 8.987/95);
• atividades-meio são aquelas
instrumentais, acessórias,
concebidas e perpetradas única e
exclusivamente para concretizar as
finalidades institucionais do ente
(atividades-fim).
Quanto às despesas com terceirização
de mão de obra apenas, de acordo com o
ordenamento jurídico pátrio, deverão ser

Neste mesmo sentido consta decisão8
do egrégio Tribunal de Contas da União,
cujo emblemático excerto dispõe:

CONCLUSÃO

complementares às atribuições legais
do órgão ou entidade, na forma prevista
em regulamento;
II. não sejam inerentes a categorias
funcionais abrangidas pelo quadro
de pessoal do órgão ou entidade, salvo
expressa disposição legal em contrário,
ou sejam relativas a cargo ou categoria
extintos, total ou parcialmente;
III. não caracterizem relação direta de
emprego.

Embora o dispositivo supratranscrito
seja constante de lei de caráter federal (e
não nacional) e, portanto, não seja de
observância obrigatória para os demais
entes da federação, não deixa de ser
uma relevante orientação, na medida em
que consubstancia uma interpretação
autêntica do tema, especialmente no que
se refere ao teor do art. 18, § 1º, da Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Neste sentido, segue excerto da
supracitada Consulta n. 624786, que
serviu de precedente (leading case) na
orientação desta Corte:

(...) é preciso examinar se está ocorrendo
apenas atribuição a terceiros de
atividade acessória ou real substituição
de servidores ligados à atividade-fim do
serviço público. (...)
As despesas para a realização de serviços,
na forma do § 1º do art. 18 da sobredita
lei, serão classificadas na rubrica “outras
despesas de pessoal”, tão somente quando
a execução indireta de mão de obra for
realizada em substituição a servidores ou
empregados públicos.

contabilizadas como despesas com pessoal
se os serviços terceirizados referirem-se à
atividade-fim do órgão, consubstanciando
substituição de servidores ou empregados
públicos, ao contrário de atividades-meio,
a exemplo dos serviços de vigilância,
limpeza, conservação, transporte,
informática, copeiragem, recepção,
reprografia, telecomunicação, instalação e
manutenção de prédios públicos.10

6. Idem, ibidem.
7. CARVALHO, Raquel Melo Urbano de. Terceirização da atividade-fim do Estado: uma renúncia impossível. .COM Centro de Estudos Jurídicos. Disponível
em: <http://www.comcentrodeestudos.com.br/interna.asp?cat=55&id=426>. Acesso em: 07 out. 2009.
8. Processo TC-475.054/95-4, ministro-relator José Antônio B. de Macedo, publicado no Diário Oficial da União, seção I, pp. 11053 – 11054, dia
24/07/95.
9.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20. ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 323. A autora cita dispositivo contido no art. 64 da Lei de
Diretrizes Orçamentárias n. 9.995/00, atualmente em vigor no art. 89 da Lei n. 11.768/08.
10.
Consulta de n. 657277.
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As vantagens e desvantagens
da terceirização de serviços
Para os advogados Gustavo Justino de Oliveira e Mário Henrique de Barros
Dorna, as vantagens ou desvantagens da terceirização de serviços decorrem
de circunstâncias fáticas nas quais cada terceirização é realizada. Uma
terceirização bem planejada e bem executada certamente representará vantagem
à Administração; do contrário, certamente acarretará o indesejável.

Gustavo Justino de Oliveira1
Professor de Direito Administrativo na USP
Pós-Doutor em Direito Administrativo pela
Universidade de Coimbra

Mário Henrique de Barros Dorna2
Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP)

1. A ADMINISTRAÇÃO POR CONTRATOS

E

m nossa obra “Contrato
de Gestão” 3 registramos a
visão sobre a evolução da
Administração Pública
sob um enfoque específico: a relação
entre Estado e particular para fins de
execução de atividades necessárias à
administração do bem comum, tratando
assim dos chamados novos paradigmas
do Estado e da Administração Pública.
Demonstramos o paulatino abandono
das relações impositivas a partir do
Estado, com o aumento gradativo de sua

atuação mediante consenso e negociação,
desta decorrendo os acordos e contratos.
Segundo Ariño Ortiz, “fala-se de uma
das características mais importantes do
Estado atual: sua condição de ‘Estado
contratual’, apontando a utilização pelo
Estado de organizações privadas, com ou
sem fins lucrativos, para alcançar os seus
fins públicos”4.
Cada vez mais forte, a administração
por contratos evidencia uma firme
tendência de atuação do Estado que, de
um lado, não sofre com o seu inchaço

para atender a todas as necessidades
sociais e, de outro, não tão reduzido
quanto pregavam os liberais, se faz
presente nos pontos cruciais para a
sociedade. A desconfiança em relação ao
particular vem sendo superada, dando
lugar à colaboração entre público e
privado, soma de esforços e qualidades
que se mostra tendência global para
superar a escassez de recursos públicos,
dentro do que se encontra a terceirização
de atividades.

1. Professor de Direito Administrativo na USP. Pós-Doutor em Direito Administrativo pela Universidade de Coimbra. Professor Visitante de Direito Administrativo na Universidade de Lisboa. Ex-procurador do Estado do Paraná. Arbitralista. Sócio-gerente da banca Justino de Oliveira Advogados (http://
www.justinodeoliveira.com.br).
2. Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Coordenador da área de Direito Administrativo e do Terceiro Setor
na banca Justino de Oliveira Advogados (http://www.justinodeoliveira.com.br).
3. OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Contrato de gestão. São Paulo: RT, 2008.
4. ARIÑO ORTIZ, Gaspar. El retorno a lo privado: ante uma nueva encrucijada histórica. In: ____ (Org.). Privatización y liberalización de servicios. Madrid:
Universidad Autónoma de Madrid, 1999. P. 26.
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A

doutrina aponta para o
Decreto-Lei nº 200/67 como
o primeiro documento a
autorizar a Administração
Pública Federal brasileira a recorrer
à terceirização como forma de
descentralização da máquina
administrativa.
De fato, o art. 10 do Decreto-Lei
nº 200/67 prevê a descentralização
das atividades da Administração
mediante contratos ou concessões
(art. 10, §1º, c) e, a seguir, no § 7º, se
lê: “Para melhor desincumbir-se das
tarefas de planejamento, coordenação,
supervisão e controle e com o objetivo de
impedir o crescimento desmesurado da
máquina administrativa, a Administração
procurará desobrigar-se da realização
material de tarefas executivas, recorrendo,
sempre que possível, à execução indireta,
mediante contrato, desde que exista, na
área, iniciativa privada suficientemente
desenvolvida e capacitada a desempenhar
os encargos de execução”.
A previsão, portanto, surge como
uma primeira resposta ao inchaço da
Administração Pública decorrente,
dentre outros tantos motivos, do
crescente número de deveres do Estado,
e do consequente crescimento de sua
estrutura. Não sendo possível sequer
acreditar que a máquina pública assuma
e responda adequadamente a todos
os deveres que lhe são incumbidos, a
solução seria permitir e estimular que o
Estado recorresse a fórmulas análogas às

A

pesar de surgida durante a
2º Guerra Mundial, em que “as
indústrias tinham como desafio
concentrar-se no desenvolvimento da produção de armamentos a serem
usadas contra as forças do Eixo, e passaram
a delegar algumas atividades de suporte a
empresas prestadoras de serviços mediante
contratação”5, a terceirização ainda provoca
muitos embates, ainda que seja praticada
em âmbito exclusivamente privado.

2. CONTRATUALIZAÇÃO NO BRASIL

“

É bastante comum se ver simplificado
o termo terceirização, como se tivesse
o sentido de simples “transferência
a terceiro”, no bojo do que restam
englobadas práticas que culminam
em desvios e ilegalidades.

”

aprovadas pela iniciativa privada.
O Estado brasileiro, então, passa a
admitir que a Administração Pública
recorra a contratos e concessões para
equacionar demandas e recursos, bem
como quantidade e qualidade. Era sabido

que Estado algum seria capaz de realizar a
contento todos os deveres a ele incumbidos
em abstrato pelas normas jurídicas.
Desde então, junto a outras ferramentas
adotáveis pela Administração, encontrase a chamada terceirização.

Em que pese a terceirização ter
nascido no seio da indústria, não demorou
para que a Administração Pública a
adotasse, inclusive a brasileira. Não é
novidade dizer que, quando a prática da
terceirização envolve a Administração
Pública, os questionamentos e embates
são bem mais contundentes.
A palavra “terceirização”, tanto
quanto “privatização”, se tornou comum
no vocabulário popular, sem assumirem

um significado preciso, o que causa
interpretações diversas. Há, ainda,
o agravante de serem fortemente
associadas a posicionamentos
político-ideológicos, dos quais não nos
ocuparemos nesse texto.
Portanto, buscaremos ao máximo
tornar claros os sentidos e fundamentos
do tema ora tratado, nos atendo ao
máximo à seara do Direito Público.

3. A TERCEIRIZAÇÃO

5. GIOSA, Livio Antonio. Terceirização: uma abordagem estratégica. 5. Ed. São Paulo, Pioneira, 1997, p. 12.
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4. CONCEITO ADOTADO

D

e acordo com o dicionário
Aurélio, “terceirizar” significa
“transferir a terceiros atividade ou departamento que
não faz parte de sua linha principal de
atuação”. No Direito Administrativo, pela
incidência dos princípios constitucionais
administrativos, o conceito transcrito se
mostra insuficiente, pois sua abrangência
vai além do que a legislação permite.
É bastante comum se ver simplificado
o termo terceirização, como se tivesse
o sentido de simples “transferência
a terceiro”, no bojo do que restam
englobadas práticas que culminam em
desvios e ilegalidades. A Administração

Pública não pode simples e livremente
“transferir atividades a terceiros”, pois
o Direito impõe rigorosas balizas.
Aplicada ao Direito Público, a
terceirização é possível de ser praticada
como contrato de prestação de serviços,
mas não como fornecimento de mão
de obra, sob pena de violação da regra
do concurso público do art. 37, II, da
Constituição Federal.6
Além disso, os serviços a serem
prestados devem ser considerados
atividades-meio da contratante,
compreendidas assim aquelas puramente
materiais, acessórias.
Por fim, a atividade terceirizada não

pode ser uma das consideradas exclusivas
do Estado, que impliquem exercício de
poder de polícia, limitação de direitos
individuais, manifestação da vontade
do Estado, execução orçamentária e
financeira etc.
Assim, para o Direito Público,
terceirizar corresponde à possibilidade
de a Administração Pública (direta ou
indireta) obter de terceiro, mediante
contrato de prestação de serviços, a
execução material de atividade-meio,
identificável de acordo com a missão
institucional do órgão ou pessoa
contratante, respeitados os ditames de
segurança e interesse público.7

deixar de se ocupar com a execução de
atividades-meio, pode-se reduzir de
maneira racional o tamanho da máquina
administrativa e permite-se voltar maior
atenção a atividades de planejamento,
coordenação, supervisão e controle.

realizar diretamente limpeza urbana,
talvez enfrente grandes dificuldades
para que a mesma equipe faça toda a
limpeza de uma cidade, não apenas
pela grandiosidade do trabalho, mas
também porque a varrição de ruas é
bastante distinta da limpeza de córregos,
tubulações de esgoto, piscinões etc.
O mesmo se pode dizer de
manutenção de aparelhos médicos:
seria ilógico exigir que uma prefeitura
mantivesse técnicos para manutenção
de cada tipo de aparelho de diagnóstico
médico. E o mesmo se pode repetir em
serviços de engenharia, pois nivelar e
pavimentar uma rua não pode ser feito
da mesma maneira que se planejam e
constroem pista de aeroporto, ponte ou
rede elétrica.
Tratamos, em todos os exemplos,
do problema da especialidade. Para
que a Administração pudesse atender
de modo eficiente a todos os tipos de
tarefas, precisaria manter incontáveis
equipes que, por vezes, permaneceriam

5. VANTAGENS E DESVANTAGENS DA TERCEIRIZAÇÃO

P

udemos perceber que o DecretoLei nº 200/67, em seu art.
10, §7º (regulamentado pelo
Decreto federal nº 2.271/97),
lastreou a adoção de contratos para
realização material de atividades
executivas nas necessidades (i) de
impedir o crescimento desmesurado da
máquina administrativa e (ii) de melhor
desempenhar suas incumbências de
planejamento, coordenação, supervisão
e controle.
Ao tratarmos em abstrato sobre a
terceirização, claramente situações e
peculiaridades de cada caso concreto
podem ficar de fora da análise, afinal
não estamos determinando, por
exemplo, quem está terceirizando qual
atividade para qual prestador, tampouco
consideramos as previsões contratuais
específicas.
Ainda assim - em abstrato, portanto -,
a partir da leitura do referido texto legal,
identificamos algumas das principais
marcas positivas da terceirização: ao

a. Das vantagens

Em um Estado em que a legislação se
torna dia a dia mais exigente no sentido
de atribuir um número maior de deveres
à Administração Pública, de alguma
forma esta precisa dispor de meios para
atender com presteza e qualidade a
todos esses deveres. Uma administração
de qualidade pressupõe boa utilização
de uma gama de elementos tais como
recursos financeiros, planejamento, bens
móveis e imóveis, serviços de todas as
naturezas e complexidades, normatização,
fiscalização pessoas etc.
Tomando o ramo dos serviços como
exemplo da complexidade enfrentada
pela Administração, ainda que o
Estado procure manter equipe para

6. Tanto assim que, em 2007, o Ministério Público do Trabalho e a União firmaram Termo de Conciliação Judicial no qual se reconheciam “intermediação irregular de mão de obra” e “terceirização imprópria”, em órgãos da Administração Pública Federal Direta. A cláusula segunda dispunha: “A União
se compromete a regularizar a situação jurídica dos seus recursos humanos, com a consequente rescisão dos contratos de prestação de serviços cujas
atividades exercidas pelos trabalhadores terceirizados não estejam de acordo com o disposto no Decreto nº 2.271, de 7 de junho de 1997”. Disponível em:
<http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/arquivos/sub_terceirizados/071105_termo_con_judicial.pdf>. Acesso em 08/05/13 às
11h50min.
7. Cf. JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 8. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 798: “A terceirização consiste num contrato de prestação de serviços por meio do qual um sujeito transfere a outrem o dever de executar uma atividade determinada, necessária à satisfação de um dever”.
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ociosas e custariam caro ao erário. A
terceirização surge como forma eficaz
de obtenção do resultado da atividade (a
prestação do serviço) sem que para isso
a Administração tenha de desempenhar
sozinha o papel de executor direto.
Ao se permitir que a Administração
Pública recorra à terceirização para a
execução de determinadas atividades,
surge a possibilidade de obtenção de
um bom serviço a um bom custo, de
modo que a escolha decorre, via de
regra, da concorrência entre possíveis
prestadores, o que tende a promover
acréscimo de qualidade com redução
de preço, traduzido na Constituição
Federal como o princípio da eficiência, a
pautar a atuação do administrador (art.
37, caput).8
A relação contratual entre Administração e terceirizado, além de permitir
o controle sobre o inchaço da máquina
pública, que trabalha com menos pessoas
e menos órgãos, leva à execução da
tarefa por um prestador especializado
a cada objeto, a cada tarefa, bem como
transfere o centro de gerenciamento da
execução direta a uma pessoa externa,
o terceirizado, que fica responsável
pelo regular cumprimento da avença,
e isso permite que a Administração
Pública fique centrada em atividades de
planejamento, fiscalização e controle.9
As terceirizações consideradas
lícitas representam ainda uma boa
alternativa ao limite de gastos com
remuneração de pessoal previsto no art.
19 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nº 101/00). Isto porque
a interpretação do art. 18, § 1º, da LRF,
faz inserir apenas os gastos decorrentes
de terceirizações ilícitas (aquelas que
se referirem à substituição de servidor
e empregado público), como despesas
de pessoal, enquanto as terceirizações
lícitas não se submetem a esse limite.
Em suma: uma terceirização feita
nos moldes legais, bem planejada,
corretamente estruturada e organizada

“

Desvios podem ocorrer em qualquer
ato da vida, de modo que os métodos
precisam ser aprimorados, não extintos.

tende a viabilizar melhor administração
pública, mais eficiente e eficaz, pois
garante a concentração do administrador
público às atribuições próprias do
Estado, orientando e fiscalizando, o que
resulta na entrega ao cidadão de serviços
melhores a custos mais baixos.
b. Das desvantagens

A mesma dificuldade que se
nos impõe tratar das vantagens da
terceirização em abstrato, ora se repete
ao tratarmos das desvantagens. Se
analisarmos uma terceirização bem
planejada e bem executada conforme os
ditames legais, dificilmente poderemos
apontar desvantagens.
Poder-se-ia dizer que a terceirização
leva a um dispêndio de recursos que são
pagos aos prestadores, o que poderia ser
realizado diretamente por servidores
públicos. Não nos parece razoável tal
crítica, afinal tudo tem seu custo, seu
preço, que será pago a um prestador
externo ou será pago para que seja
executado por servidores contratados,
mas sempre haverá um preço. A questão
passa a ser quanto se paga e o que se
recebe (em quantidade e qualidade).
Parcela das críticas feitas à
terceirização se refere à transferência
ao contratado de parcela da responsabilidade pela execução do objeto a
um terceiro, o que não nos parece uma
desvantagem, mas apenas uma diferença
na forma de atuação. Esta mudança na
forma de atuar, chamada de execução
indireta, será desvantajosa apenas se
contratante e contratado não souberem

”

se adequar a esta forma de atuação.
Como bem salientou Egle dos Santos
Monteiro, “a despeito de ter por objetivo a
otimização da atuação administrativa, se
não for cuidadosamente implementada,
produzirá mais transtornos e desperdício
de recursos públicos” 10; a contrário
senso, no entanto, uma terceirização
bem arquitetada poderá produzir
saltos de qualidade com ganhos de
economicidade.
A execução indireta pelo Estado exige
atenção na fase preparatória, bem como
na disposição de direitos e obrigações de
cada parte contratante. Os problemas
decorrentes de um planejamento mal
feito não são defeitos do instituto da
terceirização em si, mas do agente
público despreparado ou desatento.
Argumentos que tendem a condenar
métodos por causa da possibilidade
de desvios também não nos parecem
válidos. Condenar a terceirização
afirmando que “os contratos podem
ser fraudados ou superfaturados” não
tem cabimento. Desvios podem ocorrer
em qualquer ato da vida, de modo que
os métodos precisam ser aprimorados,
não extintos. Do contrário, as notícias de
corrupção dentro da Administração já
teriam culminado na extinção de quase
todos os órgãos, institutos, técnicas,
métodos, processos de seleção etc. Os
tribunais não param de julgar licitações
irregulares, mas nem por isto a solução
é acabar com o processo licitatório,
mas sim aprimorá-lo a cada falha
identificada.
Não encontramos desvantagem

8. SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à constituição. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 337.: [o princípio da eficiência] “orienta a atividade administrativa no sentido de conseguir os melhores resultados com os meios escassos de que se dispõe e a menor custo. Rege-se, pois, pela regra da consecução
do maior benefício com o menor custo possível. Portanto, o princípio da eficiência administrativa tem como conteúdo a relação ‘meios e resultados”.
9. MARTINS, Sérgio Pinto. A terceirização e o direito do trabalho. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 104: “a terceirização implica parceria entre empresas,
com divisão de serviços e assunção de responsabilidades próprias de cada parte”.
10. MONTEIRO, Egle dos Santos. Terceirização de mão de obra. In: BLC – Boletim de Licitações e Contratos – Jan. 2009. São Paulo: NDJ.
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na terceirização nem mesmo no que
se refere à Súmula nº 331 do Tribunal
Superior do Trabalho, a qual dispõe sobre
a possibilidade de responsabilização
subsidiária da Administração Pública em
caso de inadimplemento das obrigações
trabalhistas por parte do empregador.
Isto porque tal responsabilização
advém apenas da má conduta; se
a Administração souber se portar
adequadamente, escolhendo bem o
contratado e fiscalizando-o, não recairá
sobre ela a responsabilidade subsidiária
por verbas e encargos trabalhistas do
contratado.
c. O imbróglio envolvendo a
terceirização pela administração
pública e a responsabilidade pelos
direitos trabalhistas

Como assevera Maria Sylvia Zanella
di Pietro, “embora se trate de contratação
que obedece às regras e princípios do
direito administrativo, a terceirização
acaba, muitas vezes, por implicar burla
aos direitos sociais do trabalhador da
empresa prestadora do serviço, o que
coloca a Administração Pública sob
a égide do direito do trabalho. Daí a
necessidade de sujeitar-se às decisões
normativas da Justiça do Trabalho”11.
Em que pese o previsto no art. 71,
§ 1º, da Lei federal nº 8.666/9312, o

Tribunal Superior do Trabalho editou
a Súmula nº 331, na qual se lia: “IV
- O inadimplemento das obrigações
trabalhistas, por parte do empregador,
implica a responsabilidade subsidiária
do tomador dos serviços, quanto àquelas
obrigações, inclusive quanto aos órgãos
da administração direta, das autarquias,
das fundações públicas, das empresas
públicas e das sociedades de economia
mista, desde que hajam participado da
relação processual e constem também do
título executivo judicial (art. 71 da Lei nº
8.666, de 21.06.1993)”.
A jurisprudência13 passou a aplicar
a referida Súmula nº 331 do TST, em

detrimento da expressa previsão legal da
Lei de Licitações e Contratos, o que levou
a uma situação de insegurança e complexa
até mesmo para a doutrina14-15.
Diante da situação conflituosa que
passou a existir entre a legislação e a
jurisprudência do TST, o então governador
do Distrito Federal ajuizou Ação Direta
de Constitucionalidade (ADC nº 16), cuja
decisão proferida pelo Plenário confirmou
a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei
federal nº 8.666/93.16
A partir de então, sedimentou-se o
entendimento do STF, segundo o qual a
simples inadimplência do contratado não
seria motivo suficiente para transferir à

11. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 21. Ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 325.
12. “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o
Registro de Imóveis.”
13. TST-RR n. 79900-85.2005.5.06.0221. Rel. Min. Alberto Bresciani. J. em 04/06/08; TST-ED-AIRR n. 5240-51.2006.5.10.0811. Rel. Min. Horácio de
Senna Pires. J. em 27/08/08; TST-AIRR n. 273240-56.2003.5.02.0065. Rel. Min. Horácio Senna Pires. J. em 11/06/08.
14. Exemplo disso é o Curso de Direito Administrativo de Marçal Justen Filho, em cuja edição de 2009, págs. 786-787, se lia: “não existe solução jurídica
formal para eliminar o risco de responsabilidade trabalhista da Administração por encargos devidos pelo particular contratado aos empregados dele.
Nenhuma cláusula do contrato administrativo poderá ser oposta no âmbito da Justiça do Trabalho. Nem mesmo a estrita regularidade no cumprimento
por parte da Administração às obrigações assumidas será bastante para impedir a submissão aos efeitos de condenações trabalhistas. Sequer será viável
invocar a ausência de atuação maliciosa ou desidiosa. A correção dessa orientação da jurisprudência trabalhista é duvidosa, mas vem sendo mantida sem
qualquer limitação.”
15. Com outro entendimento, Maria Sylvia Zanella di Pietro, na edição de 2008 de seu Direito administrativo, p. 328: “análise sistemática permite afastar
esse conflito, tendo em vista que a Súmula refere-se ao fornecimento de mão de obra (que é ilegal), enquanto o artigo 71 só pode estar abrangendo os contratos regidos pela Lei n. 8.666, dentre os quais não se insere o de fornecimento de mão de obra. Nem poderia a Súmula sobrepor-se ao disposto em lei, a
menos que esta fosse considerada inconstitucional por interpretação judicial. O que a Administração Pública pode fazer, licitamente, é celebrar contratos de
empreitada, seja para realização de obra pública (conforme definida no artigo 6º, I, da Lei n. 8.666), seja para prestação de serviço (tal como conceituado nos
artigos 6º, II e 13 da mesma lei). Nesses tipos de contrato, a empresa é que é contratada e o vínculo contratual se forma com ela e não com seus empregados.
O que a Administração não pode fazer é contratar trabalhador com intermediação de empresa de prestação de serviços a terceiros, porque nesse caso o
contrato assume a forma de fornecimento de mão-de-obra, com burla à exigência do concurso público. O trabalhador, nesse caso, não pode ser considerado
servidor público; ele se enquadra na figura conhecida como ‘funcionário de fato’, porque não investido licitamente em cargo, emprego ou função.”
16. O julgamento, ocorrido aos 24/11/10, foi assim ementado: “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública.
Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes
da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita
no art. 71, § 1º da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
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Administração Pública a responsabilidade
pelos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, tampouco poderia onerar o
objeto contratado ou restringir a regularização ou o uso das obras e edificações,
inclusive perante o Registro de Imóveis.
O problema passou a girar em
torno da omissão do Poder Público
no que se refere ao dever de fiscalizar
o adimplemento das obrigações pelo
contratado.
Na oportunidade do julgamento
da ADC nº 16, o então presidente do
Supremo Tribunal Federal, Min. Cezar
Peluso, declarou que “[a decisão do
STF] não impedirá o TST de reconhecer
a responsabilidade, com base nos fatos

A

creditamos que vantagens
ou desvantagens decorrem
de circunstâncias fáticas nas
quais cada terceirização é
realizada. Depende do planejamento feito,
do controle e da fiscalização exercidos,
do respeito às normas incidentes a
essa prática etc. Uma terceirização bem
planejada e bem executada certamente
representará vantagem à Administração;
do contrário, certamente acarretará o
indesejável.

6. EM SUMA: PECULIARIDADES
Independente do cuidado e do
zelo com que venha a ser praticada,
a execução indireta de atividades
mediante terceirização revela diferenças,
peculiaridades, frente aos modos mais
tradicionais de execução de atividades
materiais. Não se trata, assim, de uma
solução universal, tanto que o Tribunal
de Contas da União já recomendou “uma
adequada análise de custo/benefício em
cada processo de terceirização, de modo
a permitir a constatação de viabilidade

de cada causa” e que “o STF não pode
impedir o TST de, à base de outras normas,
dependendo das causas, reconhecer a
responsabilidade do poder público”17.
Aos 24 de maio de 2011, o Pleno
do TST se reuniu para revisar o teor
da Súmula nº 331, oportunidade na
qual deu nova redação ao item IV 18
e inseriu os itens V 19 e VI 20. A partir de então, a responsabilidade da
Administração Pública não decorre do
mero inadimplemento do contratado perante seus empregados, mas
sim da culpa in vigilando em relação
ao cumprimento das obrigações
trabalhistas, o que se consolidou na
jurisprudência trabalhista. 21-22
econômica do procedimento” 23.
Essa diferença revela-se, primeiro,
na execução material de uma atividade
por alguém de fora da Administração
Pública, por um particular contratado.
Por força de um contrato, o serviço
prestado à Administração tem seu
centro de regência transferido, ao menos
dividido entre a Administração Pública e
o terceirizado. Isto porque, no mais das
vezes, a Administração exige resultados,
para os quais o particular contratado

17. Disponível em <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=166785>. Acesso em 8.mai.2013 às 10h38min.
18. IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto
àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.
19. V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada
a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações
contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações
trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.
20. VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação
laboral.
21. TST-RR - 199600-93.2008.5.02.0081 Data de Julgamento: 02/05/2012, Rel. Min. Dora Maria da Costa, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT
04/05/2012: “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Em face da caracterização de violação do artigo
71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento
conhecido e provido. B) RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE
Nº 16. CULPA IN VIGILANDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos termos da Lei 8.666/1993 e dos arts. 186 e 927 do CC, para que a responsabilidade subsidiária seja
aplicada à Administração Pública, é necessária a comprovação da sua conduta omissiva no tocante à fiscalização do cumprimento das obrigações decorrentes do contrato entre tomador e prestador de serviços quanto às verbas trabalhistas. Esse é o entendimento que se extrai da decisão (ADC16- 24/11/2010)
do STF ao declarar a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, acentuando que, uma vez constatada a culpa in vigilando, gera-se a responsabilidade do ente público. Além disso, é esse o entendimento atualmente consolidado na jurisprudência desta Corte Superior por meio da Súmula nº 331, V.
No presente caso, entretanto, não é possível extrair do acórdão regional que o ente público tomador dos serviços não cumpriu adequadamente essa obrigação. Não houve comprovação da inobservância, por parte do ente público, do dever de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos promovidos com a
empresa prestadora de serviços. Por conseguinte, não ficou configurada a culpa in vigilando, hábil a justificar a atribuição de responsabilidade subsidiária,
nos termos da Súmula em comento. Recurso de revista conhecido e provido.”
22. TST-RR – 1314.2010.5.03.0138. Rel. Min. Horácio Raymundo de Senna Pires. J. em 07/03/12: ” RECURSO DE REVISTA – ESTADO DE MINAS GERAIS
– RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – ENTE PÚBLICO. O item V da Súmula-TST-331 assenta o entendimento de que a responsabilidade supletiva, em
casos de terceirização de serviços, só pode ser atribuída à Administração Pública quando evidenciada a culpa in vigilando. No caso, não é possível verificar a conduta culposa do 2º Reclamado – ESTADO DE MINAS GERAIS, uma vez que o e. Tribunal Regional enfrentou a questão de maneira genérica
e imprecisa, não apontando elementos que identificariam a omissão fiscalizadora do contratante. Nesse contexto, impõe-se a exclusão do ESTADO DE
MINAS GERAIS da lide. Recurso de revista conhecido e provido.”
23. TCU. Processo nº TC-014.523/2004-7. Acórdão nº 2058/2005 – Plenário.
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estabelece muitos dos meios utilizados
e gerencia o pessoal necessário. Eis a
segunda importante peculiaridade.
A terceira é a quebra da relação
direta entre a Administração e os
trabalhadores. Ao terceirizar o serviço,
os vínculos de pessoalidade 24 e de
subordinação25 entre a Administração
Pública e a mão de obra devem se
extinguir, sob pena de caracterizar a
chamada terceirização ilícita. Para tanto,
o terceirizado deve deixar à disposição
um preposto26, pessoa através da qual
será estabelecida a comunicação entre
os contratantes.
Há uma quarta característica, que
é a divisão de responsabilidades: ao
firmar o contrato de prestação de
serviços, a Administração obtém a
prestação mediante terceiro, a quem
remunera à altura e a quem transfere a
responsabilidade por eventual execução
inadequada do contrato.
Disto decorre a quinta característica: a necessidade de adequação da
Administração para essa nova postura,
que se afasta da antiga de executor
direto rumo a de executor indireto,
que deve planejar, escolher, orientar,

“

A terceirização é uma possível
ferramenta posta à disposição do
administrador público que, em um
novo modelo de Estado, busca uma
forma diferente de realizar
o interesse público.

estipular, fiscalizar, negociar, punir, etc.
As condutas passam a ser outras quando
se passa à posição de executor indireto
e requerem atributos distintos por
parte da Administração. Não pode mais
haver, como já foi dito, subordinação
ou pessoalidade da mão de obra, de
modo que a Administração deve estar
apta a lidar de maneira paritária com o
prestador dos serviços.
Longe de esgotarmos por completo
o tema, que suscita tantas dúvidas

”

e questionamentos no dia a dia dos
administradores e dos juristas, esperamos ter
conseguido demonstrar que, antes mesmo de
ser uma solução para o problema da escassez
de recursos da Administração, a terceirização
é uma possível ferramenta posta à disposição
do Administrador Público que, em um novo
modelo de Estado, busca uma forma diferente
de realizar o interesse público, promovendo
o enxugamento da máquina administrativa e
a concentração em atividades primordiais e
exclusivas do Estado.

BIBLIOGRAFIA
ARIÑO ORTIZ, Gaspar. El retorno a lo privado:
ante uma nueva encrucijada histórica. In:
____ (Org.). Privatización y liberalización de
servicios. Madrid: Universidad Autónoma de
Madrid, 1999. P. 26.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito
administrativo. 21. Ed. São Paulo: Atlas,
2008.

GIOSA, Livio Antonio. Terceirização: uma
abordagem estratégica. 5. Ed. São Paulo,
Pioneira, 1997.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito
Administrativo. Belo Horizonte: Fórum,
2012.
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito

Administrativo. 4. Ed. São Paulo: Saraiva,
2009.

MARTINS, Sérgio Pinto. A terceirização e o
direito do trabalho. São Paulo: Malheiros,
1995.

MEDAUAR, Odete. Direito administrativo
moderno. 17. Ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2013.
MONTEIRO, Egle dos Santos. Terceirização de
mão de obra. In: BLC – Boletim de Licitações e
Contratos – Jan. 2009. São Paulo: NDJ.
OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Contrato de
gestão. São Paulo: RT, 2008.
SILVA, José Afonso da. Comentário contextual

à Constituição. 5. ed. São Paulo: Malheiros,
2008.

VIEIRA, Antonieta Pereira; VIEIRA, Henrique
Pereira; FURTADO, Madeline Rocha; e
FURTADO, Monique Rafaella Rocha. Gestão de
contratos de terceirização na Administração
Pública: teoria e prática. Belo Horizonte:
Fórum, 2008.
www.planejamento.gov.br/secretarias/
upload/Arquivos/seges/arquivos/
sub_terceirizados/071105_termo_con_
judicial.pdf.
www.tcu.gov.br
www.tst.jus.br

24. Se houver escolha do trabalhador pela Administração, caracterizando a pessoalidade, pode-se configurar a terceirização ilícita.
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Serviços terceirizados e
responsabilidade do Estado
Escolher o caminho da
terceirização e percorrê-lo deve
enquadrar-se na moldura da
eficiência e da eficácia. Não
se trata de optar segundo
convicções ou predileções
pessoais. É imprescindível
verificar se, em determinado
caso e suas circunstâncias,
terceirizar é a solução que
superiormente atende ao
interesse público e, sendo,
se será de melhor proveito
entregar-lhe a respectiva
execução.
Jessé Torres Pereira Junior
Desembargador do Tribunal de Justiça
Professor-coordenador do curso de pós-graduação de Direito
Administrativo da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro

1 – Contextualização da terceirização importada para a gestão pública

T

erceirização é tema pleno de
matizes, ao ser transplantado
da empresa privada ao setor
público. Atrai o desafio que
caracteriza a passagem da administração
patrimonialista para a de resultados,
na gestão do estado democrático de
direito, qual seja o desafio que confronta
a eficiência com a legalidade estrita,
ambas princípios de nível estratégico,
nos termos em que alinhadas na cabeça
do art. 37 da Constituição da República,
com a redação da Emenda no 19/98.
O dilema é: a legalidade condiciona
a eficiência ou a eficiência justifica o
abrandamento da legalidade, na busca da
satisfação do interesse público? Aplicado
à terceirização o dilema é: rejeitam-se

os seus instrumentos, porque podem
fraudar direitos, ainda que propiciem
menores preços e assegurem maior
agilidade de gestão, ou estimula-se o seu
emprego para a prestação de serviços à
administração, desde que se encontrem
soluções inteligentes para prevenir e
coibir possíveis desvios? Observa-se
tendência à conciliação, de sorte que o
gestor público logre ser eficiente e eficaz
dentro da legalidade percebida com os
olhos da legitimidade, à qual importa
a juridicidade da solução, ou seja, o
seu comprometimento com o direito
justo, posto que eficiência à margem da
legalidade não passará de ilegalidade
em traje elegante, mas nem por isto
menos perturbadora da segurança

jurídica e da estabilidade das instituições
democráticas e republicanas.
A ideia de terceirizar nasce na
empresa privada, com o duplo propósito
de reduzir custos e especializar a
execução de atividades que favoreçam
a concentração das prioridades da
empresa em suas atividades finalísticas,
quais sejam aquelas que respondem pelo
prestígio de seus produtos e serviços
perante a clientela. Dentro das paredes
de uma empresa, o que há são centros de
custo. O resultado há de ser colhido fora
delas, mercê de produtos e serviços que
satisfaçam o cliente. Em economia de alta
competitividade, como a contemporânea
globalizada, os processos de trabalho
de cada empresa buscam melhorias
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contínuas na qualidade dos produtos e
serviços que oferecem.
Eis a lógica da terceirização: o
especialista tende a realizar o objeto
de sua especialidade com superior
qualidade e menor custo; se o objeto
da especialidade de uma empresa é
uma atividade de apoio importante
para a finalidade de outra empresa,
esta ganhará em custo e qualidade
se contratar aquela para a execução
desse objeto; a empresa especialista é
a terceira, porque estranha à marca da
contratante. A essa estratégia de gestão,
que recomenda a contratação do terceiro
especialista para serviços de apoio,

chama-se terceirização, cujo evidente
propósito é alcançar maior eficiência
com menor custo.
Nesta lógica se acha o ponto crucial
da terceirização importada para a
gestão pública: os gestores públicos
devem estar advertidos, na travessia
rumo à gestão de resultados, para as
responsabilidades que atraem quando
decidem terceirizar a execução de
serviços de apoio. Devem conhecer os
matizes que os habilitem a bem decidir,
tanto quanto os desvãos a que podem
ser conduzidos pelo desconhecimento.
Matizes e desvãos que são muitos e
variados, tanto que doutrinadores e

jurisprudência, nos tribunais judiciais e
de contas, ainda não se harmonizaram
sobre todos e volta e meia enunciam
novas diretrizes.
A terceirização tem compromisso com
resultados que enfrentem e suplantem
a concorrência. A administração pública
não pretende concorrer, nem almeja
lucro, mas deve servir-se da cooperação
como mola propulsora de atividade
econômica, irmanando, em um propósito
comum, o interesse público e as sociedades
empresárias estruturalmente movidas pela
concorrência e o lucro. A todos interessa
o bom desempenho do que é público e
destinado a servir ao público.

função de execução ou de controle, deve
saber em que consiste esse princípio
no plano da gestão pública e quais as
responsabilidades dele decorrentes.
Em nenhum agente público pode
perdurar dúvida acerca do significado
de a Emenda Constitucional no 19/98
haver incluído, na cabeça do art. 37 da
Carta Fundamental, a eficiência ao lado
dos quatro princípios que constavam
da redação original, de observância
obrigatória pela administração de qualquer dos Poderes da União, dos estados,
do Distrito Federal e dos municípios.
Os princípios já não contêm apenas
proposições abstratas veiculando
discursos politicamente corretos,
cuja implementação poderia situar-se
num futuro indefinido. São normas
jurídicas providas de efetividade. Seu
cumprimento é obrigatório desde logo,
sob pena de responsabilização. Assim
deve ocorrer com a eficiência, a partir
do momento em que alçada a princípio
constitucional regente das funções
administrativas estatais e dos agentes
por elas responsáveis.
A nova postura permeia uma
série de normas constitucionais e
infraconstitucionais. Basta lembrar que:
(a) a Constituição já estabelecia, em seu
art. 74, II, que o sistema de controle
interno reúne, entre suas finalidades, a de
“avaliar os resultados, quanto à eficácia
e eficiência, da gestão orçamentária,

financeira e patrimonial”; (b) na Lei
no 8.987/95, que disciplina o regime
de permissão e concessão de serviços
públicos, o art. 6o, caput e p. 1o , define
a prestação de serviço adequado como
aquela que cumpre “as condições de
regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade,
cortesia e modicidade das tarifas”;
(c) na Lei no 9.784/99, que regula o
processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, o art. 2o
manda obedecer onze princípios, entre
eles o da eficiência. Tudo a denotar a
juridicização da eficiência (relação entre
o resultado alcançado e os recursos
utilizados) e da eficácia (extensão
na qual as atividades planejadas são
realizadas e os resultados planejados
são alcançados).
O conceito jurídico de eficiência
correlaciona-a ao dever, vinculante dos
gestores públicos, de agir mediante ações
planejadas com adequação, executadas
com o menor custo possível, controladas
e avaliadas em função dos benefícios que
produzem para a satisfação do interesse
público. Entendida como dever jurídico,
a eficiência deve integrar a releitura
que se faça dos artigos 4o e 11 da Lei no
8.429/92 (a chamada Lei da Improbidade
Administrativa), no sentido de que os
“agentes públicos de qualquer nível ou
hierarquia são obrigados a velar pela
estrita observância dos princípios de

2 – O princípio da eficiência e o compromisso com resultados

A

administração pública da
pós-modernidade também
quer e deve ter compromisso
com os resultados, sobretudo
com o fim de reduzir desigualdades e de
assegurar a todos a fruição das gerações
dos direitos fundamentais proclamados
pela modernidade (os individuais,
os sociais, os difusos e coletivos, os
ambientais).
Ser eficiente e eficaz na gestão
pública não é apenas uma questão
econômica e administrativa. É sobretudo
política e jurídica. A Constituição impõe
aos gestores públicos a obtenção de
resultados também em atividades
de fomento e de compensação, como
quando, por exemplo, garante regime
de proteção aos consumidores em
face de produtores e fornecedores
de bens e serviços (art. 5º, XXXII), ou
assegura assistência judiciária gratuita
aos que comprovem hipossuficiência
(art. 5º, LXXIV), ou, ainda, quando
prevê tratamento diferenciado para
micros e pequenas empresas (art.
170, IX). Também quando incentiva o
cooperativismo, fundado na cooperação,
não na competição (art. 174, § 2º).
A busca da composição entre
categorias aparentemente antinômicas,
em país cujas distâncias e diversidades
culturais são desarticuladoras, passa,
necessariamente, pelo princípio da
eficiência. Esteja o agente público em
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legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade [e eficiência] no trato dos
assuntos que lhe são afetos”, sob pena
de incidirem em hipótese expressa de
improbidade administrativa e sujeitaremse às sanções consequentes.
Escolher o caminho da terceirização
e percorrê-lo deve enquadrar-se na
moldura da eficiência e da eficácia. Não
se trata de optar segundo convicções ou
predileções pessoais. É imprescindível
conhecer-se o perfil jurídico, econômico
e administrativo da solução (terceirizar)
e de suas ferramentas; contrastá-lo
com as circunstâncias do caso concreto
por meio de estudos e levantamentos
pertinentes; elaborar-se o projeto básico
por lei exigido e sujeitá-lo às análises
críticas de ordem técnica e jurídica;
afinal, verificar se, em determinado
caso e suas circunstâncias, terceirizar
é a solução que superiormente atende
ao interesse público e, sendo, se será
de melhor proveito entregar-lhe a
respectiva execução.
A explicitação dos motivos da
escolha (motivo é o conjunto de razões
de fato e de direito que justificam o ato
administrativo – Lei da Ação Popular,
art. 2o, parágrafo único, alínea “d”) deve
encontrar-se nos autos do processo
administrativo cujo desfecho foi a
contratação, mantidos disponíveis para,
a qualquer tempo, serem revistos e
sopesados pelas instâncias de controle,
interno e externo. Pode parecer a
alguns que tantos cuidados sejam
desnecessários ou excessivos. Não o
serão na medida em que se avançar
na absorção do princípio da eficiência
no dia a dia da gestão republicana do
estado democrático de direito, com
todas as suas implicações, notadamente
no campo da responsabilização dos
agentes que tomem decisões ineficientes
e ineficazes.
O uso da terceirização pressupõe o
despertar do alheamento por aqueles
que devem fazer escolhas eficientes e
eficazes, sem se darem conta do quanto
são intrincados os fatores que devem
medir para que a decisão seja a melhor,
nas circunstâncias de cada caso. É o que
justificadamente espera a sociedade dos
gestores dos recursos públicos.

“

Não haverá como condenar-se a
administração pela má eleição da
empresa contratada, se atendidas
foram todas as condições
previstas na Lei nº 8.666/93 e no
edital do certame.
Revista TCMRJ
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3 – A responsabilidade da administração pública por omissão
no dever de fiscalizar os contratos de serviços terceirizados

uestão central da eficiência é
a da correta fiscalização dos
contratos que terceirizam
a execução de serviços à
administração pública,
sobretudo no concernente à conduta do
terceirizado para com os direitos dos
empregados que mobiliza na execução do
contrato celebrado com a administração
- aquele, o terceirizado, como fornecedor
do serviço, e esta, a administração,
como sua tomadora. Apreenda-se bem:
terceirizada é a prestação do serviço, não
a mão de obra que o executa.
Já se fez ver (in Da responsabilidade
de agentes públicos e privados nos
processos administrativos de licitação e
contratação, Pereira Junior, Jessé Torres
e Dotti, Marinês Restelatto. São Paulo:
NDJ, 2012, p. 324-329) que o dever de
fiscalizar é da administração e a omissão
no desempenho desse dever faz surgir
a responsabilização da administração
pelos encargos não cumpridos pelo
contratado.
É o que estabelece o art. 71, § 2º,
da Lei nº 8.666/93: “A Administração
Pública responde solidariamente
com o contratado pelos encargos
previdenciários resultantes da execução
do contrato, nos termos do art. 31 da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991”.
Em decorrência da responsabilidade
da administração pública pelos encargos
previdenciários de competência do
contratado, cumpre ao fiscal do contrato
certificar, mensalmente, o adimplemento
da empresa contratada no que se refere
ao recolhimento daqueles encargos em
relação ao pessoal utilizado na execução
do objeto contratado.
Ve r i f i c a d a a i n a d i m p l ê n c i a ,
conceder-se-á prazo razoável para que
o contratado cumpra a obrigação e
apresente a comprovação, sob pena de
rescisão contratual.
No que tange à inadimplência do
contratado em relação aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais que está
obrigado a cumprir por força da relação
empregatícia com seus empregados, de
acordo com o § 1º do art. 71 da Lei nº
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8.666/93, não transfere à administração
contratante a responsabilidade por seu
pagamento, nem pode onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularização e
o uso das obras e edificações, inclusive
perante o Registro de Imóveis.
O Supremo Tribunal Federal, ao
julgar o mérito da Ação Declaratória
de Constitucionalidade (ADC) nº
16, na Sessão Plenária de 24.11.10,
assentou a constitucionalidade do
art. 71 da Lei Geral das Licitações e
Contratações, mas salientou que a
mera inadimplência do contratado não
transfere à administração pública a
responsabilidade pelo pagamento. De
acordo com entendimento do Plenário da
Excelsa Corte, pelo voto da Min. Carmen
Lúcia (Informativo STF nº 610), o art. 37,
§ 6º, da CF trata de responsabilidade
objetiva extracontratual, não se aplicando
à administração pública nas relações
jurídicas contratuais com o particular.
O STF firmou posição no sentido
da inexistência de amparo legal para
imputar-se à administração pública
responsabilidade objetiva por danos
causados por pessoa jurídica de direito
privado contratada ou seus empregados,
pois não são os agentes públicos que,
nessa qualidade, vêm a causar o dano,
como previsto no § 6º do art. 37 da CF,
mas empregados da empresa contratada
pela administração pública em regular
processo licitatório.
De acordo com o STF, a responsabilidade da administração pública será
subjetiva e somente poderá ser discutida,
em tese, se ausente o dever de vigilância,
ou seja, culpa in vigilando, configurada
mediante relevante omissão do órgão
público, a ser cabalmente comprovada
perante a Justiça do Trabalho, à luz do
contraditório.
O julgamento da ADC nº 16 não
se reportou à culpa in eligendo, mas
apenas à in vigilando. Em ocorrendo a
contratação lícita de empresa prestadora
de serviço pela administração, mediante
regular licitação, como previsto no art.
37, XXI, da Carta Magna, não haverá
como condenar-se a administração
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pela má eleição da empresa contratada,
se atendidas foram todas as condições
previstas na Lei nº 8.666/93 e no edital
do certame. Tal contratação não resultou
de ato discricionário, cuja premissa
é a existência de margem de opção
dentre diversas soluções possíveis,
segundo critérios de oportunidade e
conveniência. O contrato administrativo
traduz ato vinculado ou regrado, balizado
por condições e requisitos estabelecidos
na legislação de regência e a serem
atendidos com observância do devido
processo legal, em competição seletiva
pública. Logo, o que importa, nesse
processo, em sede de responsabilidade
administrativa, não é cogitar-se de
culpa in eligendo. Almeja-se assegurar
adequada fiscalização da execução do
que se contratou mediante requisitos
e condições vinculantes, cuja falta,
exatamente por isto, caracteriza culpa
in vigilando, esta, sim, indutora de
responsabilização.
Nos atos vinculados ou regrados, o
desatendimento de qualquer requisito
compromete-lhes a validade, tornandoos passíveis de anulação pela própria
administração ou pelo Poder Judiciário,
o mesmo ocorrendo com os processos
licitatórios. Basta ver que, uma vez
proclamado o vencedor do prélio
licitatório, a administração não poderá
contratar outro, ou seja, não lhe resta
escolha ou “eleição”, razão mais do
que suficiente para afastar qualquer
discussão acerca da responsabilidade
subsidiária da Administração por culpa
in eligendo.
Em relação à culpa in vigilando,
aquele julgamento do STF sublinhou
a inexistência de lei que obrigue a
administração pública a fiscalizar o
pagamento de verbas salariais aos
empregados da contratada, que é de
responsabilidade desta. O art. 71 da Lei
nº 8.666/93 disciplina ser obrigação da
contratada o pagamento dos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do
contrato, cujo descumprimento enseja
a aplicação das penalidades previstas

na Lei Geral de Licitações e Contratos,
inclusive rescisão contratual, com a
necessária observância do contraditório
e da ampla defesa.
Mesmo que não houvesse
legislação específica excludente da
responsabilidade subsidiária da
administração, desconsiderando-se o
§ 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 – o
órgão público responde solidariamente
apenas pelos encargos previdenciários,
conforme previsto no § 2º –, prevaleceria
o princípio da supremacia do interesse
público, com o qual não se compadeceria
a sucumbência do ente público em razão
da inadimplência da empresa privada
empregadora.
Na averiguação da pretensa
responsabilidade subjetiva da administração pública, deverá ser observado
que “o ônus da prova incumbe àquele
que fizer alegações em juízo, a respeito
da existência ou inexistência de
determinado fato”, nos exatos termos
do art. 818 da CLT, sendo que “essa
orientação deve ser complementada
pelo art. 333 do CPC”, não ofendendo o
disposto no art. 769 da CLT.
Quando da apuração da eventual
responsabilidade subsidiária subjetiva
da administração pública, descabe a
inversão do ônus da prova em favor do
reclamante, empregado da empresa
inadimplente. “No Processo do Trabalho,
mesmo com a influência do princípio
protetor, não se admite, como regra
geral, como fez o Código de Defesa do
Consumidor, a inversão do ônus da
prova para beneficiar o hipossuficiente
[...] porque a CLT não foi omissa no
particular, estabelecendo, como regra,
que a prova das alegações incumbe a
quem as fizer.”
Somente em situações excepcionais a
lei autoriza a inversão do ônus da prova,
em homenagem ao princípio da proteção
ao empregado, como nas situações de
prova de pagamento de parcelas salariais
(art. 464 da CLT) e de comprovação da
jornada de trabalho para as empresas
com mais de dez empregados (art. 74,
2º, da CLT), nesse caso com a exclusão
dos empregados que exerçam cargo de
confiança ou que trabalhem em serviço
externo (art. 62, I e II, da CLT).

O STF, ao declarar a constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei
nº 8.666/93, interditou a aplicação,
pela Justiça do Trabalho, do inciso IV
da Súmula 331 do TST, na forma como
originariamente redigido. Doravante,
há de prevalecer o entendimento do
STF, que afasta a culpa presumida da
administração pública. Esta haverá
de ser objeto de prova, a cargo do
reclamante, sob pena de macular-se
o processo em prejuízo do próprio
empregado-reclamante, que a Justiça do
Trabalho visa proteger.
Em decorrência do julgado proferido
pelo Supremo Tribunal Federal na ADC
nº 16, foi reeditada a Súmula 331 do TST,
cujo teor passou a ser:
“I – A contratação de trabalhadores por
empresa interposta é ilegal, formandose o vínculo diretamente com o tomador
dos serviços, salvo no caso de trabalho
temporário.
II – A contratação irregular de trabalhador,
mediante empresa interposta, não gera
vínculo de emprego com os órgãos da
Administração Pública direta, indireta
ou fundacional.
III – Não forma vínculo de emprego com
o tomador a contratação de serviços de
vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983)
e de conservação e limpeza, bem como
a de serviços especializados ligados
à atividade-meio do tomador, desde
que inexistente a pessoalidade e a
subordinação direta.
IV – O inadimplemento das obrigações
trabalhistas, por parte do empregador,
implica a responsabilidade subsidiária
do tomador dos serviços quanto àquelas
obrigações, desde que haja participado
da relação processual e conste também
do título executivo judicial.
V – Os entes integrantes da Administração
Pública direta e indireta respondem
subsidiariamente, nas mesmas condições
do item IV, caso evidenciada a sua
conduta culposa no cumprimento das
obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993,
especialmente na fiscalização do
cumprimento das obrigações contratuais
e legais da prestadora de serviço como
empregadora. A aludida responsabilidade
não decorre de mero inadimplemento das
obrigações trabalhistas assumidas pela
empresa regularmente contratada.
VI – A responsabilidade subsidiária
do tomador de serviços abrange todas
as verbas decorrentes da condenação

referentes ao período da prestação
laboral”.

Assim, visando afastar a
responsabilidade subsidiária da
administração pública em decorrência
da omissão no dever de fiscalizar o
cumprimento das obrigações contratuais
e legais do prestador de serviço como
empregador, cumpre-lhe exigir do
contratado, a cada pagamento de fatura
mensal, a comprovação do pagamento dos
encargos trabalhistas e previdenciários
relativos aos empregados alocados à
prestação dos serviços.
Conceder-se-á prazo razoável para
que o contratado regularize a situação e
a comprove à fiscalização, sob pena de
rescisão contratual. Jurisprudência do
Tribunal de Contas da União formulava
tal orientação em 2003: “9.2.2. exija,
nos contratos de prestação de serviços,
em especial nas terceirizações de mão
de obra, a cada pagamento de fatura
mensal, comprovação do cumprimento
integral das obrigações decorrentes
da relação de emprego mantida entre
os empregados em exercício na [...] e
a prestadora, restando evidenciado
o acompanhamento minucioso da
execução do contrato, de modo a
afastar a possibilidade de, por força do
Enunciado TST nº 331, vir a responder
subsidiariamente pelo inadimplemento
de encargos trabalhistas” (Acórdão nº
1.922/2003 – Primeira Câmara, rel. Min.
Humberto Guimarães Souto, Processo nº
TC 010.954/2003-9).
Em 2011, o TCU voltou ao tema:

“25. O terceiro e último achado de
auditoria diz respeito à fiscalização
ou supervisão omissa por parte do
[...], que trouxe como consequência
tanto a ocorrência dos pagamentos
aos funcionários das empresas
contratadas em patamares inferiores aos
discriminados nas propostas vencedoras
da licitação, quanto a inviabilidade de se
verificar se os recolhimentos trabalhistas
e previdenciários estão sendo efetuados
em conformidade com a legislação,
posto que, neste último caso, as guias de
recolhimento da previdência social e do
FGTS em nome das empresas contratadas
foram confeccionadas de forma genérica,
impossibilitando verificar: a) se os
trabalhadores alocados e medidos em
cada contrato estavam inseridos no
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recolhimento da empresa, b) se o valor
recolhido corresponde ao salário pago
ao empregado e c) se o valor do salário
que a empresa afirmou que iria pagar ao
empregado na proposta e no contrato está
sendo efetivamente pago por ela.
26. A justificativa, dente outras, de que não
competiria ao [...] verificar o valor pago
pelas contratadas aos seus empregados
não merece acolhida.
27. A omissão no dever de fiscalizar e
acompanhar os contratos por parte da
contratada faz surgir a possibilidade
de responsabilização solidária da
Administração pelos encargos previdenciários resultantes da execução contratual,
como estabelece o § 2º, do art. 71, da Lei nº
8.666/93, bem como de responsabilidade
subsidiária atribuída à Administração
quanto aos encargos trabalhistas, no caso
o FGTS, conforme jurisprudência firmada
no Tribunal Superior do Trabalho, por
meio da Súmula nº 331.
28. Aliás, permito-me novamente fazer
alusão ao processo TC-014.508/2007-5,
de minha relatoria, cujo Acórdão nº
1.233/2008-Plenário, em seu item 9.2.3,
contemplou determinação ao [...] no
sentido de estabelecer mecanismos de
controle e verificação a fim de evitar a
ocorrência de situações como a que ora
abordo” (Acórdão nº 446/2011 – Plenário,
Rel. Min. Ubiratan Aguiar, Processo nº
010.327/2009-8).

Decisório mais recente do Tribunal
Superior do Trabalho já se submeteu, como
devido, à orientação firmada pelo STF, vg:

RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DECISÃO
RECORRIDA NA QUAL A MATÉRIA FOI
EXAMINADA EM TESE, SEM O REGISTRO
DAS PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS
CONCERNENTES ÀS CULPAS IN
ELIGENDO E IN VIGILANDO. 1 - O Pleno
do STF, ao declarar a constitucionalidade
do art. 71 da Lei nº 8.666/93, somente
vedou a transferência consequente
e automática, fundada no mero
inadimplemento, da responsabilidade
da empresa prestadora de serviços para
o ente público tomador de serviços,
ressalvando que “isso não impedirá
que a Justiça do Trabalho recorra a
outros princípios constitucionais e,
invocando fatos da causa, reconheça
a responsabilidade da Administração,
não pela mera inadimplência, mas por
outros fatos”. 2 - Em consonância com
a jurisprudência do STF, o Pleno do
TST deu nova redação à Súmula nº 331
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“

Por óbvio que também as cortes de
controle externo haverão de alinhar-se
ao que definiu a Suprema Corte, com a
autoridade de guardiã da Constituição
da República, de que lhe incumbe o
seu art. 102, caput.

do TST: “IV - O inadimplemento das
obrigações trabalhistas, por parte do
empregador, implica a responsabilidade
subsidiária do tomador dos serviços
quanto àquelas obrigações, desde que
haja participado da relação processual e
conste também do título executivo judicial.
V - Os entes integrantes da Administração
Pública direta e indireta respondem

”

subsidiariamente, nas mesmas condições
do item IV, caso evidenciada a sua conduta
culposa no cumprimento das obrigações da
Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente
na fiscalização do cumprimento das
obrigações contratuais e legais da
prestadora de serviço como empregadora.
A aludida responsabilidade não decorre
de mero inadimplemento das obrigações

trabalhistas assumidas pela empresa
regularmente contratada”. 3 - No caso
dos autos, o TRT de origem examinou a
matéria em tese, sem, contudo, registrar
no acórdão recorrido se houve ou não
a culpa in eligendo e/ou a culpa in
vigilando, premissas fático-probatórias
indispensáveis para decidir a controvérsia
nesta Corte Superior. Neste contexto,
ressalvando entendimento pessoal,
curvo-me à conclusão da Sexta Turma,
determinando o retorno dos autos à
Corte de origem para que prossiga
no exame da matéria com base no
conjunto fático-probatório relativo à
culpa in eligendo e/ou à culpa in vigilando.
4 - Recurso de revista a que se dá
provimento parcial para determinar o
retorno dos autos ao TRT de origem.
(Processo RR - 20000-77.2008.5.04.0010,
Rel. Min. Kátia Magalhães Arruda);
RECURSO DE REVISTA. ENTE PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
EM FACE DA CULPA IN VIGILANDO. (...)
Conforme determina a Lei de Licitações,
os contratos devem ser fiscalizados,
como também já determinado pela
administração pública, por meio da
Instrução Normativa nº 2/2008. O c. TST
entende que a ausência de fiscalização
pelo ente público determina a sua
responsabilidade subsidiária pelas verbas
inadimplidas no contrato de trabalho.
Ocorre que o e. STF não vem admitindo a
mera responsabilização do ente público
sem que haja efetiva demonstração de
culpa in vigilando. Desse modo, torna-se
necessário, para fazer incidir a Súmula

O

noticiário da imprensa
tem veiculado que tramita,
na Câmara dos Deputados,
projeto de lei que “permite
a contratação de serviços para
qualquer atividade empresarial, sem
estabelecer limites ao tipo de serviço
que pode ser alvo de terceirização”, a
suscitar manifestações de apoio e de
contrariedade entre empresários e
sindicatos em geral (O GLOBO, caderno
de economia, edição de 01.05.2013,
p. 21). É de se acreditar que o objeto
do projeto restrinja-se à empresa
privada, mas é da experiência desta
que a administração pública brasileira
importou, no século passado, a ideia da

331, V, do c. TST, que os tribunais regionais
assentem tal premissa com o fim de, em
cada caso concreto, o TST identificar se
houve inércia do administrador público,
em ofensa aos princípios contidos no art.
37 da Carta Magna. Após a decisão do
Pretório Excelso no julgamento da ADC
16, não mais se vislumbra a possibilidade
de declaração de responsabilidade
subsidiária do tomador de serviços por
mero inadimplemento pelo prestador. No
caso em exame, não há como se manter
a decisão que entende pela manutenção
da responsabilidade subsidiária do
ente público, mas também não é
possível, diante da restrita cognição em
instância extraordinária, identificar se
o ente público fiscalizou o contrato de
trabalho, sem que a Corte a quo trate
das premissas específicas que remetam
à efetiva ausência de fiscalização. O
provimento do recurso deve se dar
para determinar o retorno dos autos ao
Tribunal Regional de origem com o fim
de examinar a responsabilidade por culpa
in vigilando, nos termos definidos pela
ADC 16. Recurso de Revista conhecido
e parcialmente provido. (RR-4880056.2006.5.15.0018, Rel. Min. Aloysio
Corrêa da Veiga);
RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. UNIÃO (PGU).
Em que pese o recente reconhecimento
da constitucionalidade do artigo 71
da Lei nº 8.666/1993 pelo Supremo
Tribunal Federal (ADC 16, julgada
pelo STF em 24/11/2010), não restou
afastada, in totum pela Excelsa Corte, a
responsabilidade subsidiária dos entes

4 – À guisa de conclusão

Por óbvio que também as cortes de
controle externo haverão de alinhar-se ao que
definiu a Suprema Corte, com a autoridade de
guardiã da Constituição da República, de que
lhe incumbe o seu art. 102, caput.

terceirização. Se tal vier a ocorrer com a
ampliação do conceito de terceirização,
adotado pelo projeto acaso transformado
em lei, haverá antagonismo entre o novo
conceito e, ao menos, a norma do art. 18
da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Por ora, é de se fixar que: (a) na
administração pública, a terceirização
de serviços somente deve abranger
atividades-meio, inviável a sua extensão
às atividades finalísticas das instituições
públicas; (b) à opção por terceirizar
serviços de apoio específicos, definidos
em normas regulamentadoras, deve
ser precedida de estudos e análises
que levem em contra os inúmeros
fatores e circunstâncias que afetam a

eficiência (relação custo-benefício) e a
eficácia (efetiva produção dos resultados
planejados de interesse público) da
solução; (c) há responsabilidade
subsidiária subjetiva da administração
pública que se omite no dever de
fiscalizar o cumprimento, pelo
fornecedor de serviços, dos encargos
devidos aos empregados de que faz uso
na execução dos serviços contratados,
eventualmente atraente de hipóteses de
improbidade administrativa dos agentes
omissos; (d) os controles internos e
externos constituem a primeira linha de
verificação dessa responsabilidade, no
âmbito de suas respectivas competências
constitucionais, legais e regimentais.

estatais, tomadores de serviços, pela
fiscalização do correto cumprimento da
legislação trabalhista e previdenciária na
vigência do contrato administrativo. Com
efeito, subsiste, ainda, a possibilidade
de responsabilização subsidiária da
entidade pública, tomadora de serviços,
quando existente sua culpa in vigilando
observada a partir da análise fática da
conduta específica da administração
pública. No caso em tela, todavia,
o Regional não analisou o recurso
ordinário à luz do entendimento exarado
pelo STF, ou seja, não se manifestou
quanto à configuração da culpa in
vigilando por parte da União (PGU).
Desta forma, torna-se necessário que o
Tribunal Regional aprecie a pretensão
objeto da ação, levando em consideração
a existência dos elementos que norteiam
a responsabilidade da entidade
pública. Logo, deve ser parcialmente
provido o recurso de revista, para
determinar o retorno dos autos ao
Tribunal Regional afim de que se examine
o pedido sob o enfoque da existência
de culpa in vigilando, em respeito ao
comando que se extrai do julgamento
do ADC 16 do STF. Prejudicado o exame
dos demais temas. Recurso de revista
conhecido e parcialmente provido.
(RR-172000-73.2005.02.0026, Rel. Min.
Augusto César Leite de Carvalho).
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Por que privatizar a Saúde?
“Se privatizadas, as emergências
dos hospitais Souza Aguiar,
Miguel Couto, Salgado Filho
salvariam mais vidas? Médicos
faltosos seriam rapidamente
substituídos? A vocação médica
seria mais bem exercida? Haveria
mais recursos tecnológicos?”
são algumas das indagações
do médico e vereador Paulo
Pinheiro dirigidas a quem
defende a privatização dos
serviços de saúde.

Paulo Pinheiro
Médico e vereador do Rio de Janeiro

A

o longo de minha trajetória
política, como vereador e
deputado estadual, uma das
questões mais recorrentes
postas em entrevistas e debates é a
da privatização dos serviços de saúde.
Durante muito tempo justificava
minha posição contrária ao processo
da privatização indiscriminada com
argumentos acumulados em 35 anos
como médico do Município, sendo oito
na direção do Hospital Miguel Couto.
Mas agora prefiro responder com outra
pergunta: por que privatizar?
Afinal, é crescente o número de
reclamações sobre os planos de saúde,
cada vez mais caros, cada vez piores. A
fórmula do “é pagando que se recebe” não
tem funcionado tão bem como sustentam
os opositores do sistema público de saúde.
E por quê? Porque saúde não tem preço,
mas custa muito, muito caro, e nem sempre
se ajusta ao planejamento dos negócios
privados. Não é à toa que empresas de
seguros de saúde negam aos seus clientes
cobertura para os procedimentos mais
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complexos e jogam para o SUS a tarefa e o
dever de realizá-los.
Logo, por que imaginar que a lógica
privada de gerir os serviços de saúde
pode funcionar melhor? Governos que
tentam transferir sua administração para
mãos privadas simplesmente confessam
não ser capazes de administrar seus
servidores e os recursos materiais
correlatos. Em geral, denunciam como
grandes vilões a lei geral das licitações,
o regime jurídico único dos servidores
e a lei de responsabilidade fiscal.
Seriam estes os reais obstáculos para
administrar os serviços com a mesma, ou
suposta, eficiência do setor privado.
Mas tal premissa é realmente
comprovável? Foi o que procurei descobrir com o auxílio do Tribunal
de Contas do Município do Rio de
Janeiro, em particular, com relação ao
desempenho das organizações sociais,
as OSs, sucessoras de experiências
negativas de terceirização com ONGs
comuns e através da parceria pública
privada da gestão do Hospital Ronaldo
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Gazolla, que, diga-se de passagem, leva
o nome de um dos grandes gestores dos
serviços públicos de saúde que, na sua
época, com recursos financeiros muito
inferiores, apresentava resultados
bem melhores dos que os da atual
administração.
E as respostas do TCM/RJ, concretizadas através do competente
trabalho da 4ª Inspetoria Geral de
Controle Externo, sinalizaram, de forma
muito objetiva e, obviamente, sem
qualquer componente ideológico, que a
administração privada das OSs está longe
de ser tão mais efetiva do que a gestão
direta dos serviços a cargo da Secretaria
Municipal de Saúde, mesmo com um
volume quase ilimitado de recursos
transferidos do Tesouro municipal e sem
os tais obstáculos impostos pela lei das
licitações, pelo regime jurídico único de
pessoal e pela lei de responsabilidade
fiscal.
As OSs chegam a gastar muito
mais do que a administração direta
na contratação de serviços comuns,

“

Sinceramente, não conheço nenhum modelo que
comprovadamente possa prestar um serviço tão amplo
e tão complexo como o Sistema Único de Saúde.

como os de portaria, limpeza... Afora
isto, mesmo oferecendo ao seu pessoal
remunerações muito superiores às
oferecidas pelo Município aos seus
servidores, não conseguem manter
equipes completas nas unidades de
saúde que administram. Talvez falte às
OSs, justamente, a expertise que não
por acaso é requerida para qualificar
seus serviços.
Mas quem defende o fim da gestão
pública da saúde insistem que o Estado
não tem jeito, que é um péssimo
administrador e não há como fazer
com que servidores públicos estáveis
prestem um bom serviço – simples,
assim. Mas fica claro, quando se compara
o desempenho público com o privado,
que a gestão da saúde de simples
não tem nada. A história dos serviços
prestados, os jalecos surrados e a
pressão do dia-a-dia das emergências
dos hospitais públicos e das demais
unidades da rede fazem toda diferença.
A atividade-meio pode até ser terceiri-

zada, mas a atividade-fim jamais.
E sigo na provocação aos meus
interlocutores com novas perguntas.
Se privatizadas, as emergências dos
hospitais Souza Aguiar, Miguel Couto,
Salgado Filho salvariam mais vidas?
Por quê? Médicos faltosos seriam
rapidamente substituídos? A vocação
médica seria mais bem exercida? Haveria
mais recursos tecnológicos? A que
preço? O gestor privado é capaz de
gastar menos e pagar mais aos seus
empregados? Se privatizados, postos de
saúde e ambulatórios ofereceriam um
melhor serviço? Os hospitais privados
com emergência não têm filas? Aonde
existe um modelo que deu certo?
Mas a fórmula privatizante e o desejo
de encontrar atalhos fáceis para a oferta
dos serviços à população não perdem
força. Agora, a Prefeitura ensaia um
novo passe de mágica: criar a Empresa
Municipal de Saúde. Ora, essa mesma
tática não se aplicaria a outras áreas?
Não seria o caso de entregar a educação

”

pública a grupos privados? E quem sabe
também privatizar a fiscalização das
obras e das contas públicas? Nesse Rio de
Janeiro moderno, projetado pelos atuais
governantes, os tribunais de contas
dariam lugar a empresas de consultoria
ultramodernas, quiçá internacionais,
com programas de auditoria de última
geração, correção de irregularidades e
aprovação automática de contas.
No plano estadual e nacional, o
mesmo destino poderia ser selado
para a Justiça, a segurança pública
e a diplomacia. É o desenho de um
Brasil.com, moderno, eficaz, eficiente
e efetivo, lógico, em moldes privados.
Sinceramente, não conheço nenhum
modelo que comprovadamente possa
prestar um serviço tão amplo e tão
complexo como o Sistema Único de
Saúde. No dia em que descobrirem
essa fórmula, dar-me-ei por vencido,
aplaudirei a iniciativa e, quem sabe,
defenderei a volta de um banqueiro para
a Secretaria Municipal de Saúde.
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transporte da população nas regiões
metropolitanas tem sido um desafio para
as autoridades públicas.
No Rio, a geografia da cidade, o
aumento da população e a falta de investimentos em
uma política de transportes por um longo período
resultaram na situação que observamos agora.
O secretário de Transportes, os responsáveis
pelo transporte ferroviário, aquaviário, e pelas
alterações viárias na área portuária falam do que está
sendo realizado para melhorar a mobilidade urbana.
E um especialista em transportes urbanos faz uma
avaliação.
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O desafio dos transportes

Mobilidade urbana:
o grande desafio
Carente de investimentos durante
décadas, a infraestrutura dos
transportes públicos não acompanhou
o desenvolvimento da cidade,
comprometendo seriamente a mobilidade
urbana. O Secretário Municipal de
Transportes, Carlos Osório, fala sobre o
assunto, informando o que está sendo
feito para superar os desafios.
Carlos Roberto Osorio
Secretário Municipal de Transportes

Rev i s t a TC M RJ - Q u e
estratégias o senhor pretende adotar
para superar os atuais desafios da
mobilidade urbana no Rio de
Janeiro?
O Rio tem grandes desafios na
área de transportes. Alguns deles são
decorrentes das características físicas e
geográficas da nossa cidade. Outros são
características do desenvolvimento da
cidade ao longo dos anos e dos baixos
investimentos feitos na infraestrutura de
transportes público nas últimas décadas.
O resultado disso é que apenas 20% das
viagens totais na cidade são feitas por
transporte público de alta capacidade
(trem, metrô e BRT). Nós temos um
plano ambicioso para mudar essa
realidade até 2016, passando de 20%
para 63% das viagens por transporte
público de alta capacidade.
O governo do prefeito Eduardo
Paes está investindo muito na área de
transportes, a exemplo da construção
de quatro corredores BRTs (Transoeste,
Tra n s c a r i o c a , Tra n s o l í m p i c a e
Transbrasil), além do VLT (Veículo Leve
sobre Trilhos), no Centro. Com isso,
vamos elevar o nível da estrutura de

transporte, com grandes corredores
atendidos por transporte de alta
capacidade e linhas alimentadoras.
Vamos oferecer mais qualidade, conforto
e menor tempo de deslocamento dos
cidadãos cariocas.

Quais os objetivos do Programa
“Desatando Nós” lançado em março
deste ano pela S ecretaria de
Transportes?
O Programa Desatando Nós é uma
parceria das secretarias municipais
de Transportes e de Conservação e
da CET-Rio. A iniciativa conta com
avaliação técnica dos especialistas de
trânsito da prefeitura e visa melhorar a
fluidez no tráfego por meio de pequenas
modificações viárias, buscando eliminar
simples problemas de congestionamento.
Mas a ideia principal do programa é que a
população participe, enviando sugestões
para o e-mail sugestoes.mobilidade@
gmail.com.
“Não parar no ponto”, “imprudência”,
“falta de pontualidade” são
reclamações constantes que os
usuários de ônibus fazem dos

motoristas. Como fazer a fiscalização
disso? Que fazer para acabar com
esses problemas?
O prefeito Eduardo Paes assinou, no
início deste mês de maio, um decreto para
reforçar a capacidade de fiscalização e o
controle sobre o sistema de ônibus no
Rio de Janeiro. Uma dessas ações foi a
cessão de 100 guardas municipais para
atuar junto à fiscalização dos ônibus
com as equipes da SMTR. Além disso,
destaca-se a reciclagem dos 18 mil
motoristas de ônibus no período de um
ano e a obrigatoriedade das empresas
informarem o real infrator, ou seja,
quem foi o motorista responsável por
quais tipos de infrações. Isso permitirá
maior controle do sistema e melhor
direcionamento das ações. Também
estamos trabalhando numa plataforma
de fiscalização eletrônica que entrará
em operação, gradativamente, a partir
do segundo semestre.
As operações de fiscalização são
realizadas diariamente na cidade. Desde
janeiro, mais de 2.000 ônibus foram
fiscalizados. Outra iniciativa importante
é que em novembro do ano passado,
começamos a Operação Gratuidade,
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BRT

que além dos fiscais, conta com a
participação de 15 idosas voluntárias.
Elas nos ajudam a identificar motoristas
de ônibus que não param nos pontos
para idosos e estudantes uniformizados
da rede pública. De novembro até o início
de maio, 467 ônibus foram multados
por não pararem no ponto, quando
solicitados.
E a população também pode
participar, ligando para a Central de
Atendimento da Prefeitura, pelo telefone
1746, lembrando que o usuário deve
fornecer o número da linha, da ordem e/
ou placa do veículo, data, horário e local
onde o fato ocorreu. A SMTR utiliza os
dados do sistema 1746 e da Ouvidoria
para orientar as ações de fiscalização,
dando prioridade aos maiores índices
de reclamação.

Quais as atuais regras para os táxis;
quantos estão inscritos oficialmente
na Prefeitura; e como é feita a
fiscalização?
A cidade do Rio possui 33 mil táxis
cadastrados na prefeitura e estamos
trabalhando para melhorar o sistema.
A SMTR criou um grupo de trabalho
para analisar o Código Disciplinar do
Táxi, que é de 1970, ou seja, inadequado
e que não atende aos interesses da
categoria nem dos passageiros. Desde
novembro de 2011, a Operação Táxi
Legal é realizada em toda a cidade.
Equipes da SMTR verificam as condições
dos veículos e toda a documentação
de porte obrigatório. Até o momento,
12.017 táxis foram fiscalizados, sendo
1.711 lacrados e 201 rebocados. As
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Central do Brasil

irregularidades mais encontradas pelos
agentes são: documentação atrasada,
mau estado da carroceria e conservação
do veículo. E também contamos com
a ajuda da população para identificar
eventuais problemas e, assim, coibi-los.

Como fazer para conscientizar os
usuários de carros particulares de
que o transporte coletivo, de qualidade
e segurança, é o melhor meio de
locomoção nas cidades?
Investindo no transporte público
de alta capacidade e oferecendo um
serviço de qualidade. Nós entendemos
que a mobilidade urbana está no centro
da competitividade das grandes regiões
metropolitanas do futuro. Com os
investimentos, o Rio de Janeiro está
abordando isso e nós vamos sair de
2016 com um grande legado. Teremos
uma cidade com uma mobilidade melhor
resolvida, com melhor qualidade de
vida e mais competitiva para o futuro.
E, naturalmente, o carioca vai optar pelo
transporte coletivo.
Em que medida a população pode
contribuir para melhorar a cidade
nessa área?
Para vencermos o desafio da
mobilidade precisaremos obrigatoriamente oferecer ao carioca
transporte público de massa com
qualidade, para assim, podemos 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
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transporte público.
Outro tema importante é fomentar
o uso da bicicleta como modal de
transporte para pequenas distâncias
e usar da 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 a rede de metrô e
trem.

Quais os principais efeitos
das recentes inovações (BRTs, BRS,
T R A N S O E S T E ) n o Tr â n s i t o e
Transportes no município?
Com a implantação do sistema,
em 2016, será possível reduzir
em cerca de um terço a frota de
ônibus da cidade, tirando das ruas
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 que das antigas
linhas de ônibus convencionais. O
sistema de BRT está garantindo maior
velocidade no transporte coletivo
com redução de tempo de ate 40%
nos grandes corredores, além de
um melhor ordenamento viário nos
trechos onde foi implantado.

O desafio do
transporte ferroviário

Carlos José Cunha
Presidente da Supervia

Desde 1998, a SuperVia opera o serviço de trens urbanos da Região Metropolitana
do Rio de Janeiro. Em novembro de 2010, a Odebrecht TransPort , uma empresa da
Organização Odebrecht com foco em mobilidade urbana, concessões rodoviárias,
sistemas integrados de logística e aeroportos assumiu o controle acionário da empresa.
Em entrevista a Revista TCMRJ o presidente da Supervia, Carlos José Cunha, detalha o
momento atual do transporte ferroviário, os investimentos que estão sendo feitos e os
objetivos que se espera atingir.
Que medidas a SuperVia
tem adotado para melhorar o sistema
ferroviário urbano? Qual o orçamento
previsto?
Um programa de investimentos de
R$ 2,4 bilhões foi implementado, em
parceria com o governo do Estado, que
inclui: a renovação da frota de trens;
a instalação de um novo sistema de
sinalização, que permitirá a redução de
intervalos entre as composições; um
novo centro de controle operacional e
a revitalização de toda a infraestrutura
ferroviária. Todos esses investimentos já
estão contratados e em andamento.

Há planos especiais a serem implementados para a realização da Copa
de 2014 e das Olimpíadas de 2016?
Quais?
No ano de 2012 foram investidos
R$ 284 milhões. Neste período, vale
destacar a entrada em operação de 30
novos trens chineses, adquiridos pelo
governo do Estado; a instalação do
novo Centro de Controle Operacional
(CCO); a inauguração da estação Corte
8, no município de Duque de Caxias
(ramal Saracuruna); a reforma das
estações Quintino, Piedade e Cascadura
(ramal Deodoro) e a reinauguração das

estações Silva Freire (ramal Deodoro),
Iriri, Bananal e Parque Estrela (ramal
Guapimirim).
A estação Central do Brasil passará
por uma ampla modernização, que
está sob análise do IPHAN, que
contemplará restauro da arquitetura
e a infraestrutura local, respeitando
todas as determinações do patrimônio
histórico nacional. O projeto prevê
também a valorização da arquitetura
original, ampliação da área de embarque
e desembarque em 4.000 m², aumento
das plataformas e a remodelação das
áreas operacionais (acessos, bilheterias
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e serviços) e recuperação de toda a
infraestrutura elétrica das dependências
operacionais da estação.
Também foi adquirido um novo
sistema de comunicação que tem
permitido o contato direto entre o
supervisor do CCO e os passageiros
nos trens. Além disso, 13 trens foram
reformados para instalação de ar
condicionado e novas estruturas. Em
dezembro de 2012, a SuperVia firmou
contrato com a empresa francesa Alstom
para a antecipação da compra de 20
novos trens, inicialmente previstos para
o período entre 2016 e 2020, mas que
começarão a circular em fevereiro de
2014, dois anos antes do previsto.
O orçamento de 2013 prevê investimentos da ordem de R$ 300 milhões,
revertidos para obras nos ramais Saracuruna (duplicação do trecho Gramacho
– Saracuruna e construção de dois
pátios de manobra), Guapimirim e Vila
Inhomirim; continuação das reformas
de trens; melhorias e adaptações em
acessibilidade para estações; construção
de uma fábrica de dormentes, entre
outras melhorias em infraestrutura. O ano
de 2014 será marcado como o primeiro
ano em que 100% das composições
da SuperVia serão equipadas com ar
condicionado.

Quantos passageiros são
transportados, por dia, pelos trens da
SuperVia? E quantos trens operam
atualmente na rede ferroviária da
cidade do Rio de Janeiro?
A SuperVia transporta, em média,
540 mil passageiros por dia.
São 185 trens. E a malha ferroviária
da SuperVia compreende 270 km, distribuídas por cinco ramais: Deodoro, Santa
Cruz, Japeri, Saracuruna e Belford Roxo.
Teleférico do Alemão

Desde 8 de julho de 2011, a SuperVia
opera o transporte de passageiros
no Teleférico do Alemão, o primeiro
transporte de massa por cabos do Brasil.
O teleférico está integrado ao sistema
de transporte ferroviário e tem seis
estações. Em fevereiro de 2013, o modal
alcançou a marca de mais de 5 milhões
de passageiros transportados.

Qual a duração total da viagem (da
primeira estação até a integração com os
trens urbanos) e a duração do percurso?
O tempo médio de viagem pelas seis
estações (Bonsucesso, Adeus, Baiana,
Alemão, Itararé e Palmeiras) é de 16
minutos, e o percurso tem 3,5 km de
extensão.

Quantas gôndolas? Com capacidade
para transportar quantos passageiros
por vez?
São 152 gôndolas, que transportam
até oito passageiros por vez.

Quanto custa a passagem?
M o ra d o re s d o C o m p l exo d o
Alemão cadastrados têm direito a
duas passagens gratuitas (uma ida
e uma volta) diariamente, pagando
R$ 1 por viagem adicional. A passagem
ao custo de R$ 1 também é válida aos
passageiros que utilizam Bilhete Único,
Vale-Transporte e Cartão Expresso. O
passageiro que comprar a passagem
diretamente na bilheteria pagará R$ 5,
valor que começou a vigorar no último
dia 26 para pessoas que visitarem o
Complexo do Alemão.
Quantos empregados trabalham à
disposição do teleférico?
São 250 funcionários no Teleférico, dos
quais 60% são moradores da região.

Qual o valor do investimento?
A SuperVia é responsável pela
administração e operação do sistema
de transporte a cabos. Coube ao governo
federal, através de Obras do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC),
construir o Teleférico.
Bicicletários

Além de poder viajar com as
bicicletas nos trens nos fins de semana
e feriados, os passageiros da SuperVia
podem contar com mais um benefício
da integração entre trem e bicicleta.
Os bicicletários da SuperVia também
são abertos para o uso do público em
geral, desde março de 2013.

Teleférico do Alemão
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Como funcionam os bicicletários
da SuperVia? Em quais horários?
Quantos são, onde, e quantas vagas
oferecem?
A construção de bicicletários nas
estações Japeri, Engenheiro Pedreira,
Realengo, Bangu, Santa Cruz, Saracuruna
e Lages (apenas construção do lado
externo da estação) complementa a

Fotos: Divulgação Supervia

Centro de Controle Operacional Supervia

Trem da Supervia

iniciativa da concessionária em promover
ações que valorizem a qualidade de vida
entre seus clientes. Os seis bicicletários
construídos e administrados pela
concessionária oferecem mais de 4
mil vagas e contam com oficina para
pequenos reparos, bombas de ar para
calibragem de pneus e bebedouros.
O serviço de guarda de bicicletas
começa 30 minutos antes do início da
circulação de trens e termina em igual
período. A guarda de bicicletas é gratuita
para passageiros dos trens e custa R$ 1
para não passageiros.
Os bicicletários fazem parte do
programa O Trem passa na sua porta,
criado pela SuperVia para unir dois
meios de transporte movidos a energia
limpa, o trem e a bicicleta, que oferecem
segurança e economia de tempo e
dinheiro nos deslocamentos, além de
contribuírem com o bem-estar e a saúde
das pessoas.
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O desafio das barcas
O transporte aquaviário tem sido alvo
constante de reclamações por parte de
seus usuários, tendo em vista a ocorrência
de atrasos, grandes filas de espera e
grande concentração nas estações.
O presidente da CCR Barcas, Marcio
Roberto de Morais Silva, relata as ações
desenvolvidas desde que o Grupo CCR
adquiriu, em 2012, 80% do capital da
Barcas S/A, e os projetos e intervenções
em desenvolvimento até o fim de 2013.
Marcio Roberto de Morais Silva
Presidente da CCR Barcas
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E

stamos vivendo um momento desafiador na gestão do
transporte aquaviário de
passageiros, que agora é CCR
Barcas e faz parte do maior grupo de
concessões de infraestrutura da América
Latina. Com a postura transparente
que é característica do Grupo CCR,
recentemente tornamos público o
Compromisso CCR Barcas, listando
as ações realizadas e aquelas que se
estendem até o fim de 2013 – período
no qual serão investidos cerca de R$ 80
milhões.
Este novo cenário traz uma melhoria
significativa para o meio de transporte
utilizado diariamente por cerca de 105
mil passageiros. Temos exata consciência
do tamanho da responsabilidade.
Queremos para as barcas a mesma
avaliação dos serviços prestados pelas
outras unidades do Grupo CCR, que têm,
por exemplo, na Ponte Rio-Niterói, e na
Via Lagos e na NovaDutra, aprovação
superior a 80%.
Até o início do segundo semestre,
os passageiros serão beneficiados por
melhorias significativas neste transporte. Ficará pronta a primeira etapa

Estação Charitas
Fotos: Divulgação CCR Barcas

da reforma da Estação Arariboia. Após
a conclusão das obras, prevista para
janeiro de 2014, a área de embarque
terá a capacidade quadruplicada, dos
atuais dois mil passageiros para oito
mil, em ambiente com ar condicionado.
Charitas, também em Niterói, ganhará
ar condicionado no túnel de embarque.
Na Praça XV, haverá ao todo 40 roletas
e ar refrigerado para o conforto dos
usuários.
Outras intervenções vêm ocorrendo,
apesar de não serem percebidas pelos
usuários. São obras importantes na
estrutura das estações, além de melhorias

no estaleiro da concessionária. Até que
os nove barcos encomendados pelo
Governo do Estado fiquem prontos
(previsão de 24 meses), o passageiro
não pode esperar. Por isso, a CCR Barcas
alugou duas embarcações - os catamarãs
Falcão, com 427 lugares, e Harpia, com
640, que já entraram em operação. O
reforço da frota permitiu que barcas de
maior capacidade fossem deslocadas
para o trajeto Rio-Niterói, responsável
por 92% da demanda da concessionária.
Outros dois barcos serão incorporados
ao sistema até o final do ano.
A modernização dos serviços e a

satisfação do usuário são metas de todos.
No Grupo CCR, a operação do sistema
das barcas tem um peso proporcional
à importância do transporte aquaviário
de passageiros para a população carioca
e fluminense. Para um grupo que, desde
1995, atua fortemente no Estado com
as concessionárias CCR Ponte, CCR
NovaDutra e CCR ViaLagos e, desde o ano
passado, com a Transolímpica, o desafio
já faz parte da rotina. Com muito trabalho,
os investimentos certos e respeito ao
usuário, temos certeza de que o sistema
de barcas será referência no transporte
aquaviário de passageiros.

Catamarã
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Porto Maravilha provoca
mudanças estruturais na
malha viária
Alberto Gomes Silva, presidente da
Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do Rio
de Janeiro S.A – CDURP, empresa
criada para coordenar o processo
de implantação do Porto Maravilha,
explica as mudanças estruturais que
ocorrerão no sistema viário da Região
Portuária, a polêmica demolição da
Perimetral e os transtornos inevitáveis
que ocorrerão por conta das
interdições de ruas. E assegura: “todos
serão beneficiados por um sistema
viário mais moderno e mais eficiente,
disponível dentro de quatro anos.”

Alberto Gomes Silva
Presidente da CDURP
Como será a nova estrutura
viária da região do Porto do Rio de
Janeiro?
Até 2016, esta região passará por
mudanças estruturais em sua malha viária,
assim como profunda transformação de
infraestrutura com o Porto Maravilha, que
está revitalizando uma área de 5 milhões
de metros quadrados. Para a Prefeitura do
Rio, a requalificação dos bairros em polos
residenciais e de turismo, entretenimento
e negócios está diretamente ligada às
grandes mudanças no sistema viário,
assim como à recuperação de patrimônio
histórico, arquitetônico e cultural; obras
de pavimentação, calçamento, drenagem
e iluminação pública em seis bairros
(Gamboa, Santo Cristo, Saúde e trechos
de São Cristóvão, Centro e Cidade Nova).
A operação urbana Porto Maravilha
anunciou uma grande modificação no
sistema viário da Região Portuária: a
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demolição do elevado da Perimetral, a
transformação da avenida Rodrigues Alves
em via expressa e a construção de uma
nova rota, a Via Binário do Porto.
A explicação ultrapassa razões estéticas: segue moderna concepção de
mobilidade. Quando foi construído, no
início dos anos 50, o viaduto que liga o
Caju ao Aeroporto Santos Dumont tinha
como objetivo servir de alternativa às
vias de então - congestionadas e sem
condições de ampliação. Também foi a
solução de ligação entre as zonas Sul e
Norte sem que os veículos passassem
pelo centro da cidade. À época, viadutos
surgiram como estratégia nas grandes
cidades no mundo. A avenida Rodrigues
Alves será transformada em Via Expressa,
parte em túnel, parte na superfície. Ela
servirá a quem cruza a área, como rota
de passagem. Com a função de ligar o
Aterro do Flamengo à Avenida Brasil e

Revista TCMRJ

à Ponte Rio-Niterói, terá 5.050 metros de
extensão, com três faixas por sentido. O
túnel da Via Expressa terá 2.570 metros,
do atual Mergulhão da Praça XV ao
Armazém 7 do Cais do Porto. A parte
subterrânea permitirá a transformação
do trecho da Praça Mauá ao Armazém 8
em passeio público para circulação de
pedestres, ciclistas e Veículo Leve sobre
Trilhos (VLT).
Hoje, estudos técnicos comprovam
que a remoção da Perimetral é
fundamental para melhorar o trânsito na
região. E a decisão de demolir viadutos
deste porte não é ideia exótica ou sem
fundamentação. A pesquisa Vida e Morte
das Autovias Urbanas do Institute for
Transportation & Development Policy
(ITDP) apurou que 17 cidades dos
Estados Unidos, da Europa e de países
asiáticos já demoliram seus grandes
viadutos.

Em substituição à Perimetral e à
Rodrigues Alves, as vias Binário do
Porto e Expressa vão acrescentar faixas
de rolamento ao novo sistema viário,
que ganhará em capacidade. De acordo
com Estudo de Tráfego da operação,
por onde trafegavam 7.600 veículos por
hora em horário de pico, passarão, no
novo sistema, 10.500 veículos por hora.
Atualmente passam pela Perimetral
4 mil veículos por hora. A nova Via
Expressa terá capacidade para 6 mil.
Com um número maior de faixas de
rolamento, que subirá das oito atuais
para 12 até 2016, haverá mais pistas
para tráfego de veículos do que se
tem hoje. A transformação de parte da
Rodrigues Alves em túnel abre espaço
para a construção de um grande passeio
público arborizado entre o Armazém
8 e a Praça Mauá, com 44 mil metros
quadrados.
A via Binário do Porto, em um sentido, fará a ligação da Rodoviária Novo
Rio à Avenida Rio Branco. No outro
sentido, o trajeto parte da Rua Primeiro
de Março em direção às Alças do Viaduto
do Gasômetro. O sistema, com 3,5 Km de
extensão, paralelo à Avenida Rodrigues
Alves, terá três faixas por sentido e
várias saídas para a distribuição interna

do trânsito. Hoje, trechos do sistema
já estão em funcionamento, como a
Avenida Venezuela e parte da Rua da
Gamboa. Todas as ruas de superfície
da Via Binário do Porto serão liberadas
ao tráfego no segundo semestre. Isso
representa 80% da via incorporados ao
conjunto de ruas voltadas ao trânsito.
Após julho, a cidade ganha novos
caminhos com a operação do Túnel
da Saúde, de 80 metros, e as Alças do
Gasômetro, próximas à rodoviária,
conectando a região à Avenida Brasil e
à Ponte Rio-Niterói.
Além das vias, a mobilidade será
completada com a rede de Veículo Leve
sobre Trilhos (VLT), o sistema de Bus
Rapid Transport (BRT) e as ciclovias que
irão integrar de forma capilar a malha
viária. O VLT ligará os bairros do Porto
Maravilha ao centro financeiro da cidade
e ao Aeroporto Santos Dumont, passando
pelas imediações da Rodoviária Novo
Rio, Praça Mauá, Avenida Rio Branco,
Cinelândia, Central, Praça Quinze e
Santo Cristo. O BRT Transbrasil também
chegará à região, ligando Deodoro ao
Aeroporto Santos Dumont.

O trânsito na região tem sofrido
com diversas interdições decorrentes

das obras do Porto Maravilha. Que
ações estão sendo executadas para
minimizar os transtornos dessas
interdições?
As interdições são planejadas
para reduzir os transtornos que são
inevitáveis em uma operação urbana
deste porte. O Porto Maravilha no
momento mantém 33 frentes de obras
para intervenções de renovação das
redes de serviços públicos (água,
saneamento, drenagem, gás natural,
energia, telecomunicações e iluminação
pública), restauro e construção do
sistema viário. A Secretaria Municipal de
Transportes, a Companhia de Engenharia
de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio),
a Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do Rio de
Janeiro (Cdurp) e a Concessionária
Porto Novo, que executa as obras e
presta serviços na região portuária,
trabalham pesado na elaboração do
cronograma de interdições e liberações
de ruas. Importante dizer que essas
obras vão renovar e ordenar todo o
subsolo em cada um dos 5 milhões de
metros quadrados da Área de Especial
Interesse Urbanístico. Uma comitiva
da empresa pública argentina que
coordenou a revitalização de Puerto

Projeto do passeio público
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Madero, em Buenos Aires, e o grupo
ficaram espantados com o trabalho
de requalificação urbana que o Porto
Maravilha está fazendo em uma área da
cidade em pleno movimento. No Centro.
Um recurso muito importante – e que
poucos identificam com facilidade – é o
uso dos poços de serviço na construção
de túneis. Eles são implantados em praças
ou terrenos a fim de evitar a interdição
de ruas. Funcionam como acesso para a
entrada e a saída de homens, máquinas
e material de construção. Há três em
operação no momento. São grandes
acessos de 40 metros de profundidade
e aproximadamente 25 metros de
largura em plena Praça Mauá, em um
terreno na Avenida Venezuela e na Praça
Barão de Ladário, na Rua Primeiro de
Março. Assim, os túneis são escavados
a partir desses poços, sem que as ruas
do eixo sejam fechadas para o processo
de construção. Temos um período que
será mais sacrificante nos próximos
meses, após o calendário de eventos
internacionais da cidade: o de demolição
do Elevado da Perimetral, planejado
para começar em agosto. Esta foi uma
decisão estratégica que levou em conta
a rotina da cidade. Decidiu-se adiar
o início da demolição, previsto para
abril deste ano, para após a Copa das
Confederações e a Jornada Mundial
da Juventude. Dessa forma, podemos
afirmar que o planejamento antecipado
das interdições e o uso de alta tecnologia
são fundamentais para minimizar os
transtornos. O certo é que todos serão
beneficiados por um sistema viário mais
moderno e mais eficiente, disponível
dentro de quatro anos.

O cronograma de obras está sendo
cumprido? O que já se modificou na
Região?
Sim. Exceto pelo adiamento do
início da demolição do Elevado da
Perimetral, fato que será compensado
pela mudança no método de remoção
do viaduto. Antes, prevíamos adotar
o modelo de demolição. A partir de
diferentes técnicas - implosão, demolição
e desmonte -, haverá um ganho de tempo
no processo.
38
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Além do trânsito, que outros
aspectos serão melhorados com a
demolição do Elevado da Perimetral?
Não se pode restringir a operação
urbana à demolição do elevado. Ele é um
dos pontos – de grande importância –
mas compõe um plano de requalificação
urbana de grande porte. A operação
devolve uma área de 5 milhões de metros
quadrados, estrategicamente localizada,
mas ainda assim, praticamente fora da
cidade. A abertura do Museu de Arte
do Rio (MAR) e a manutenção dos
Cais do Valongo e Cais da Imperatriz
– descobertos nas obras – como

Museu de Arte do Rio, praça e Museu do Amanhã

Perimetral
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monumentos abertos à visitação
pública, foram emblemáticos para
trazer moradores e turistas de volta a
este lado que testemunhou grande parte
da história da cidade e do país. Havia um
desejo de resgate desta área, que será
reurbanizada com novos conceitos de
mobilidade urbana. Ganhará espaços
de convivência, mobilidade urbana que
privilegia o pedestre e o transporte
coletivo sustentável e eficiente, como
o VLT. No eixo da Avenida Rodrigues
Alves, será implantado um passeio
público arborizado com 44 mil metros
quadrados.

Melhoria dos padrões
de mobilidade: existem
soluções no curto prazo?
Após analisar os diversos meios de transporte
de massa, o especialista em transportes Altair
Torres conclui que os BRTs podem, como solução
intermediária, atender a necessidade de melhoria
de padrões de mobilidade, em termos de
capacidade, custo e tempo de implantação.
Altair Torres, DSc.
Engenheiro da Secretaria Municipal de Transportes
Professor convidado da Universidade de Paris XII

É

comum nos mais importantes
congressos de transporte ouvir
de especialistas reconhecidos
a afirmação de que “o técnico
de transporte é chamado para resolver
problemas de mobilidade, quase sempre
através de ações paliativas”, pela ausência
de planejamento prévio e de cuidados
com as políticas de desenvolvimento
urbano e regional.
Portanto, antes de falar dos padrões
de mobilidade, como habitualmente o
assunto é tratado, cabe considerar alguns
aspectos que envolvem e até determinam
o caminho a ser seguido no setor de
transporte; já que o desenvolvimento
econômico adota modelos, muitas vezes,
nocivos à mobilidade urbana. Pode-se
citar como principais:
• O enorme crescimento da motorização
nas cidades brasileiras (a passagem
de cerca de 2 veículos a motor/10
pessoas para cerca de 5 veículos a
motor/10 pessoas, em menos de
dez anos), devido especialmente
ao incentivo governamental para
aquisição de automóveis, com
isenções de impostos e facilidades
de financiamento;
• O planejamento urbano e regional

não prioriza a descentralização das
atividades de trabalho, comerciais e
de lazer (o “não transporte”);
• O Governo Federal não implementa
um verdadeiro programa de
recuperação do transporte sobre
trilhos e de estímulo ao transporte
hidroviário, em razão principalmente
do “lobby” de outros setores
(indústria do petróleo, da construção
civil, entre outras) e da sua política
energética, que não contempla o uso
de combustíveis mais limpos;
• A inexistência de um programa de
restrição da circulação de veículos,
alguns com mais de cinquenta
anos, através de ações diretas ou
indiretas, com vistorias anuais
rigorosas (ou sistema de rodízio
de placas). Esta política de controle
de circulação já ocorre até em
países menos desenvolvidos que
o Brasil;
• Os programas de educação de
trânsito não são encarados como
permanentes e de longo prazo. As
ações deveriam envolver atividades
nas escolas, eventos periódicos e
conscientização nas instituições
de formação. Por outro lado, o

estado de conservação das vias
e sua sinalização comprometem
seriamente uma boa circulação;
Constata-se que a “margem de
manobra” do técnico de transporte
é limitada, quando se trata de
proposições de melhorias nos padrões
de mobilidade.
Todavia, é sempre possível elaborar
propostas simples que podem resolver
ou mitigar os problemas, aumentando
os padrões de mobilidade. Uma das
soluções é a implantação de sistemas de
transportes de média capacidade.
Vale ressaltar, que não se pode
abandonar os projetos de transporte de
massa como trens e metrô. Na cidade de
cidade de Buenos Aires, por exemplo, o
governo interrompeu os investimentos
em metrô e, se tivesse implantado 2 km
de metrô/ano nestes últimos quarenta
anos, a rede já teria mais 80 km de
extensão, sem um grande impacto no
orçamento.
Para propor a melhoria dos padrões
de mobilidade no curto prazo, sem
comprometer o futuro do sistema, nos
pareceu indispensável uma rápida
caracterização dos principais modais de
média capacidade.
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Caracterização do Transporte de Média Capacidade no Mundo Moderno.

onforme apresentado na nossa
tese de Doutorado, defendida
em 2000, na COPPE/UFRJ,
defini-se o Transporte de
Média Capacidade, em função de cada
contexto específico:
Classicamente, para os países
desenvolvidos, segundo MERLIN (1992),
o transporte de média capacidade
(ou intermediário, como é chamado
principalmente na Europa), é definido
como o transporte coletivo que atende
a demandas intermediárias nas
grandes cidades (mais de um milhão de
habitantes) ou constitui a espinha dorsal
do sistema de transporte de cidade
média (população na faixa de quinhentos
mil habitantes).
O transporte de média capacidade
pode ser definido no Brasil e em outros

países em desenvolvimento, como o
sistema de custo de implantação (10
milhões de dólares/km, em média) e
capacidade (até quinze mil passageiros
por hora, por sentido) intermediários,
entre o transporte coletivo por ônibus e
os transportes de massa, como metrôs
e trens. Podem, portanto, se enquadrar
nessa classificação os VLT’s – Veículos
Leves sobre Trilhos, os Ônibus Articulados,
os Trólebus, os BRTs – Bus Rapid Transit
(Corredores de ônibus com tratamento
especial, com capacidade, geralmente,
entre três e quinze mil passageiros por hora
por sentido), Monotrilhos, Aeromóveis e
MAGLEVs.
Sistemas de média capacidade têm
sido implantados ou preservados na
Europa, Estados Unidos e Ásia, conforme

TORRES (1991) como complementar ou
artéria principal da rede de transporte,
o que já se encontrava nos anos 80 em
Nantes (França), Sacramento (USA) e
Tunis (Tunísia).
O transporte de média capacidade
tem custo total por quilometro de cerca
de 10% (“Blue Line”, Los Angeles) a
20% (“S. Denis-Bobigny”, Paris) do custo
médio total do metrô (acima de 100
milhões de dólares/km).
Com relação ao aspecto social,
observa-se que o BRT, em função dos seus
custos, pode antecipar o atendimento de
demandas mais urgentes.
Portanto, dentre os modais de
transportes de média capacidade já
implantados, a nível comercial ou
experimental, pode se considerar:

BRT – Bus Rapid Transit

Conceito de BRT segundo BELDA, 2009:

figura 1
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BELDA apresenta um Quadro Comparativo que mostra desde serviços alternativos até a proposta dos Corredores
Básicos, implantados em algumas cidades, como simples melhoria dos serviços de ônibus convencionais.
Quadro Comparativo dos Serviços

O primeiro BRT (“Ligeirinhos”) - Curitiba
O conceito de BRT, ou seja, sistema de ônibus de alta
capacidade, operando em pista exclusiva, surgiu em 1974
com a implantação dos primeiros 20 km de vias exclusivas
para “Ônibus Expressos” na cidade de Curitiba.
De acordo com LERNER (2009), “BRT é um termo
utilizado para transporte urbano com ônibus, onde
melhorias de infraestrutura, veículos e medidas
operacionais resultam em uma qualidade de serviço mais
atrativa”.

Ligeirinho de Curitiba

Monotrilho – Veículo com um Único Trilho
O monotrilho é um sistema
geralmente elevado e em via singela,
adotado principalmente em ligações
curtas, como “shuttle service”.

O sistema apresenta como
principais problemas a dificuldade
de construção e de expansão, além
do risco em caso de acidentes.

Vantagens e Desvantagens do Monotrilho
Vantagens
• Capacidade relativamente alta
• Velocidade relativamente maior
• Possível operar tajetos com pequenos raios de cura e rampas fortes
• Menor agressão ambiental
• Mais silencioso do que opções com rodas de ferro
• Área da manobra e pátio compacto, ocupando menor espaço

Desvantagens
• Maior dificuldade na evacuação, em casos
de emergência
• Pneus de borracha tem vida útil menor que
as rodas de ferro

Fonte: Nippon Koei
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Aeromóvel - Aerodynamic Movement Elevated
O A e r o m ó ve l é u m m e i o d e t r a n s porte urbano em via elevada, de concepção
brasileira, que utiliza um singular mecanismo de
propulsão pneumática, inventado por Oskar
H.W. Coester. O sistema pode ser considerado
um “produto viável”, como mostrado no trabalho
“L’Aeromovel Brésilien, Est-il um Noveau Produit?” Universidade de Paris XII, TORRES (1991).
Todavia, são poucas as experiências com o modal
e, especialmente, quando se pensa numa solução de
transporte urbano regular.
O sistema tem vantagens importantes, como
a utilização de qualquer fonte de energia, está em
desenvolvimento e se trata de tecnologia brasileira.
Há projetos experimentais em parques e aeroportos.
O aeromóvel é uma solução de transporte
promissora, mas apresenta problemas semelhantes
ao monotrilho, além da necessidade do seu
melhor conhecimento, através de um verdadeiro exemplo de operação comercial monitorada.
MAGLEV - Magnetic Levitation Transport
M AG L E V é u m ve í c u l o s e m e l h a n te
a um trem que roda numa linha elevada e
é propulsionado pelas forças atrativas e
repulsivas de magnetismo, através do uso
de supercondutores. Devido à falta de contato
entre o veículo e a linha, o único atrito que existe é
entre o aparelho e o ar. Atinge grandes velocidades,
com baixo consumo de energia e pouco ruído
(existem projetos para linhas de MAGLEV que
chegariam aos 650 km/h e também projetos como
o MAGLEV 2000, que poderia chegar à marca de
3200 km/h).
O HSST – High Speed Surface Transport é um
sistema de transporte do tipo MAGLEV, desenvolvido
no Japão pela HSST Development Corporation.  O
sistema pode atingir até 200 km / h, não produz
praticamente nenhum ruído, tem baixa vibração e
baixo consumo de energia.
Um protótipo desse veículo já está operando
em escala experimental numa pista oval de 30
m instalada no Laboratório de Aplicação de
Supercondutores do DEE – Lasup, do Departamento
de Energia Elétrica da Coppe/UFRJ. A única
experiência comercial do sistema é encontrada
em Xangai – China.
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Aeromóvel simples

Aeromóvel Típico de Linhas curtas circulares

Experiência Comercial do MAGLEV
O MAGLEV se mostrou abaixo das expectativas, devido ao limitado
horário de operação, a linha muito curta, o alto preço dos tickets
(um ticket para ida e volta custa 80 RMB - US$10.13) e a localização
inadequada do terminal Longyang Road em Pudong. Há uma forte
crítica, por parte dos moradores locais, que consideram o projeto
esbanjador e exibicionista, não apresentando nenhum benefício.
O sistema pode se constituir numa excelente solução para
o futuro mais também depende do seu melhor conhecimento,
através da implantação e monitoramento de uma linha comercial.
Transrapid de Xangai

Características do Maglev de Xangai:
Development Co., Ltd.
Localização:Xangai – China
Dados Operacionais:
Status: Concluído
Vel. máxima: 431 km/h (horário
Tipo: Maglev
normal) ou 300 km/h (horário extra)
Início Construção: 2001
Tempo de percurso: 7 min e 20 seg.
Finalização: 2004
horário normal, 8 min e 10 seg. em
Abertura: 2004
horário extra.
Nº de linhas:
1
Intervalo: 15 min.
Nº de estações:
2
Operado por:Shangai Maglev Transportation

VLT – Veículo Leve sobre Trilhos
Os Veículos Leves sobre Trilhos
são um sistema de transporte de
média capacidade que teve grande
retomada no mundo, principalmente
com a sua redescoberta na França,
a partir da iniciativa do Governo
F r a n c ê s ( C o n c o u r s C a v a l i e r,
em 1975), visando ao interesse
estratégico da sua indústria de transporte e dando resposta ao lobby das
indústrias do petróleo, do transporte
rodoviário e da construção civil.
Alguns países, como Alemanha, Suíça
e vários outros da Europa do Leste,
haviam mantido suas redes de bondes.
Após a iniciativa da França, com a
implantação dos seus sistemas de VLTs

Modelo clássico de VLT

(bondes modernos) em cidades como
Nantes, Grenoble, Lille e Paris, outros
países passaram desenvolver seus
projetos , inclusive os Estados Unidos.

O VLT é um sistema de transporte
que já provou a sua eficácia ao longo de
muitas décadas e em diversos países
do mundo.

Os BRTs como solução para Melhoria dos Padrões da Mobilidade
O caso de Nantes

O Transmilênio de Bogotá

Um argumento poderoso para
implantação de ônibus em plataforma
reservada é o seu custo de implantação
menor que os modais concorrentes.
Este argumento vem sendo utilizado em
muitas cidades, inclusive europeias como
Nantes, pioneira na implantação de VLTs
modernos na França. As autoridades
locais, após a construção de 3 linhas
deste sistema (49 Km, no total), se
decidiram pelo desenvolvimento da
sua rede de transporte público com
corredores de ônibus em plataforma
reservada (BRT).

Em Bogotá, capital da Colômbia (6,5
milhões de habitantes), como ocorreu
em Curitiba, a operação de ônibus de alta
capacidade em vias exclusivas faz parte
de um plano global de desenvolvimento
urbano, que se iniciou em 1998 e cuja
primeira fase foi posta em serviço em
janeiro de 2001.
Partiu-se de uma situação de transporte público degradada e o plano
adotado foi a organização global dos transportes, que considerou o conjunto dos
componentes afetados: infraestrutura,
ônibus, formas de pagamento e gestão. O
objetivo básico foi desvincular os ingres-

sos do condutor e dos bilhetes vendidos,
assegurando o respeito às linhas e paradas
das distintas vias.
Sua implantação ocorreu a partir
da criação em 1999 da Entidade
Metropolitana Trasmilenio, empresa
pública que faz os projetos, as licitações
e gestão do funcionamento do conjunto,
estabelecendo o planejamento
e fiscalizando o cumprimento das
atribuições. Os operadores fornecem
os equipamentos e se responsabilizam
pela operação.
Os resultados obtidos permitem
considerar o Transmilênio, como
solução do transporte de Bogotá, e a
expansão do sistema, prevista para o
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ano 2015, contempla um investimento
de 2,5 bilhões de Euros.
Atualmente, existem numerosos
projetos de BRT no mundo, em razão
das suas vantagens. Defensores
dos corredores segregados de
transporte (com BRTs) destacam
como outra de suas vantagens o
fato de que as características de sua
infraestrutura possibilitam até o
seu compartilhamento com veículos
privados, solução adotada no caso
do BUS-VAO de Madri (proposta em
estudo para o BRT TransOlímpico
– Barra da Tijuca-Deodoro, no Rio
de Janeiro). Neste tipo de projeto, é
fundamental garantir a mobilidade,
otimizando a capacidade existente e
dando prioridade ao veículo privado
ou ao transporte coletivo, em função
das necessidades. Nos fins de semana,
festas e nas férias, a sua versatilidade

permite seu uso com outra prioridade,
sem constituir um inconveniente
para a cidade, devendo-se estudar
cada corredor com a perspectiva do
conjunto do sistema.
O modelo da maioria das cidades
brasileiras, de gestão pública e
operadores privados com longa experiência no transporte sobre pneus;
além da existência de concessionária
de chassis e renomadas empresas
de fabricação de carrocerias, torna
a adoção de BRTs econômica e de
excelente benefício/custo. Além do que,
os estudos comparativos dos BRTs com
os demais sistemas de média capacidade
demonstram vantagens para o primeiro,
principalmente quando se compara
dificuldade, custo inicial e total e tempo

de implantação.
Por outro lado, a sua flexibilidade para
eventuais alterações, principalmente de
traçado, permite a sua adaptação a novas
situações e eventos.
Quanto aos inconvenientes, se
incluem a imagem inferior em relação aos
modais ferroviários e a sua capacidade
intermediária.
Vale registrar também que, no
longo prazo, o custo unitário pelo lugar
oferecido ao usuário, para um modal
como o VLT, pode se constituir numa
solução mais vantajosa que o BRT, (Le
Tourneur, 2010).
Assim, após a análise sumária
dos principais sistemas de transporte
de média capacidade, considera-se
o BRT – Bus Rapid Transit a solução
mais indicada, no contexto das cidades
brasileiras, para a melhoria dos padrões
de mobilidade.

Os BRTs podem atender a necessidade
de melhoria de padrões de mobilidade,
como solução intermediária, em termos de
capacidade, custo e tempo de implantação,
como será o caso dos corredores Transcarioca, Transoeste e Transolímpico, e dos demais corredores em estudo para a cidade.
A solução do BRT permite parcerias
imediatas com os concessionários locais,
bem como atrai outros investidores,
inclusive estrangeiros, dentro do
contexto da agenda de eventos previstos
para a cidade do Rio de Janeiro (Jogos

Olímpicos 2016) e várias cidades
brasileiras (Copa do Mundo 2014).
Nosso país dispõe de grande tradição
no modelo de gestão pública com
operação privada e “know how” no
modal rodoviário, pelo longo período
que já explora esta tecnologia, e possui
indústrias e representações de chassis e
carrocerias, que serão beneficiadas com
a implantação de corredores.
Os BRTs a serem implantados não
podem ser considerados sistemas
de transporte de massa, capazes de

substituir tecnologias como os metrôs
e trens, em função de sua capacidade
intermediária, que atenderia o usuário
hoje até a implantação de um sistema
de grande capacidade no futuro.
Uma cidade pode abrigar os mais
diversos modais de transporte, em
função da demanda, e um corredor pode
inclusive compartilhar ônibus e carros
particulares, como o BUS-AO de Madrid
(e, talvez, o BRT Transolímpico), com
benefícios para ambos, através de uma
boa gestão da operação.
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Leblon

Praia mais cara da
América do Sul

ocalizado entre a Lagoa
Rodrigo de Freitas, o
Oceano Atlântico e o Morro
Dois Irmãos, e, “tecnicamente”
delimitado pelos canais do Jardim
de Alah e da Avenida Visconde de
Albuquerque, o Leblon é um dos bairros
mais cobiçados da cidade do Rio de
Janeiro e o que mais valoriza por ano.
Tem o metro quadrado mais caro do país,
custando cerca de R$ 18 mil, sendo que,
nas ruas próximas à praia, esse valor
pode chegar a R$ 20 mil, o mais caro da
América do Sul.
Os moradores do Leblon, que
pertencem, majoritariamente, às classes
média-alta e alta, contam com variado
comércio, butiques de alta costura,
requintados restaurantes, livrarias 24
horas, dois elegantes shoppings, e duas
casas de show.
A área situada entre a Avenida
Ataulfo de Paiva, a Rua Dias Ferreira e a
Rua Aristides Espínola, conhecida como
“Baixo Leblon”, se firmou, a partir dos

Mirante do Leblon

anos 1970, como ponto de intelectuais
e artistas. Já no chamado “Alto Leblon”,
encontra-se o Parque do Penhasco Dois
Irmãos, criado em 1992.
O Parque, ainda pouco conhecido
dos cariocas e turistas, oferece áreas
para piquenique, um pequeno teatro
de arena, quadra de futebol, parquinho
para crianças e sete mirantes que dão
vista para cartões-postais cariocas
como o Cristo Redentor, o Arpoador
e as praias de Ipanema, Leblon e São
Conrado. Por Decreto de julho de 2002,
o Parque foi renomeado para Parque
Natural Municipal Sérgio Bernardes.
No bairro, também estão localizados o
Clube de Regatas do Flamengo, a Cruzada
São Sebastião - conjunto habitacional que
recebeu moradores das extintas favelas da
Praia do Pinto e da Catacumba -, e o Cinema
Leblon, um dos mais tradicionais do Rio de
Janeiro. Inaugurado em 29 de setembro de
1951, o espaço resiste como cinema de rua
e preserva frequentadores fiéis à casa de
61 anos.

A origem
A restinga, hoje ocupada pelo
bairro do Leblon, já era habitada por
agrupamentos indígenas desde o século
XVI. Como prova, o mapa desenhado por
exploradores franceses em 1558 situa
a aldeia “Kariané”, de índios tamoios,
naquela região. Mas, em 1575, o jurista
Antônio de Salema assume o governo
da Capitania do Rio de Janeiro e resolve
exterminar os índios que ali habitavam,
para construir engenhos de cana de
açúcar.
Em meados do século XIX, o
empresário francês Charles Le Blond
comprou as terras que se estendiam
desde a atual Avenida Bartolomeu Mitre
até o início da atual Avenida Niemeyer,
e, ali, instalou uma fazenda de gado
e a Empresa Aliança, que explorava a
pesca de baleias.Toda aquela área ficou
conhecida como “Campo do Le Blond”,
que, mais tarde, deu origem ao nome
do bairro.
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Jardim de Alah

Jardim de Alah

O negócio ia bem, pois das baleias
“espermacetes” do gênero “cachalote”,
abundantes em nossos mares, extraíase o famoso óleo, que era usado não só
como “concreto” em nossa construção
civil, muito estimulada pelo crescimento
da cidade no Segundo Império, como
igualmente servia como combustível para
iluminação, atividade incrementada por D.
Pedro II, que mandou ampliar a iluminação
pública das ruas do Rio por lampiões de
óleo de baleia, principalmente depois de
sua ascensão ao trono em 1841.
Com a inauguração dos primeiros
postes de iluminação à gas, em março
de 1854, o negócio da pesca de baleias
no Rio enfraqueceu, levando Le Blond a
vender suas terras que, imediatamente,
foram divididas em três grandes chácaras
46
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e vendidas a particulares.
Rico comerciante português, José
de Magalhães Seixas comprou uma
das chácaras, localizada na base do
Morro Dois Irmãos, com dois milhões e
setecentos mil metros quadrados, onde
construiu uma bonita casa em meio a
luxuriantes jardins de camélias. Esta casa
ficava onde hoje existe o Clube Federal, a
533m de altitude, na rua Alberto Rangel,
ao final da rua Sambaíba.
Seixas, que era adepto à causa da
abolição, não poucas vezes abrigou
dezenas de negros fugidos numa caverna
que existia nos fundos da chácara, cuja
entrada ocultava por portão recoberto
de coroas de Cristo. Quando a Princesa
Isabel assinou a lei de 13 de maio que
extinguiu a escravidão no Brasil, os
negros do “Quilombo do Seixas” saíram
da caverna, levando braçadas de camélias
do jardim, em procissão, a pé, até o Paço
Imperial, para ofertá-las à Princesa.
Somente em 1918 acontece a
primeira ligação com Ipanema pela
praia, construindo-se uma ponte sobre
a barra da Lagoa, ligando as avenidas
Vieira Souto e Delfim Moreira. Em 1919,
por iniciativa de Paulo de Frontin, a praia
do Leblon foi urbanizada, e, em 1920,
o prefeito Carlos Sampaio promoveu o
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saneamento da Lagoa e a construção
dos dois canais (o do Jardim de Alah e o
da Avenida Visconde de Albuquerque).
Em 1938, com a construção da segunda
ponte, unindo a Visconde de Pirajá à
Ataulfo de Paiva, o bonde começou a
circular pela praia do Leblon, fazendo
com que as duas avenidas passassem a
ser uma única via pública.
O J a rd i m d e A l a h , f ro n te i ra
com Ipanema, foi um lugar muito
agradável na década de 50, onde as
crianças andavam de cavalos, charretes
e bodinhos; onde se podia passear
de barco pelas águas claras do canal,
indo até quase o meio da lagoa. Quanto
ao canal da Avenida Visconde de
Albuquerque, hoje poluído, também já
foi um canal de águas limpas, cheio de
robalos e camarões.

N

Marechal Hermes
Um século de existência

o dia 1º de maio de 2013, o
bairro de Marechal Hermes
completou 100 anos de
criação. Como presente de
centenário, o bairro foi promovido
a Área de Proteção Cultural (Apac),
por decreto do prefeito Eduardo Paes.
Marechal Hermes é o primeiro bairro do
subúrbio do Rio a receber tal distinção.
Primeiro bairro operário do Brasil,
Marechal Hermes foi projetado e
executado, em 1911, pelo engenheiro
Palmyro Serra Pulcheiro, e fundado,
em 1º de maio de 1913, pelo então
presidente da República, marechal
Hermes da Fonseca, criador do projeto.
Preocupado com a carência de
moradias populares, Hermes da
Fonseca idealizou uma “vila proletária”,
estritamente residencial, com
infraestrutura de serviços públicos,
para abrigar populações de operários
que trabalhavam na cidade do Rio de
Janeiro.
O projeto inicial previa ruas
largas e arborizadas, 1350 edificações
com diferentes tipos de moradias,
escolas profissionalizantes masculinas
e femininas, repartições públicas,
biblioteca, praças de esportes, hospitais
e creches.
Para a construção da Vila, o presidente
Hermes da Fonseca destinou a vultuosa
- à época - quantia de 11 mil contos,
contrariando a opinião da oposição no
Congresso, da imprensa, e até mesmo
da sociedade.
A chegada da Estrada de Ferro
Central do Brasil à região, em 1913,
e a inauguração da Estação Marechal
Hermes no mesmo ano aceleraram o
povoamento, a expansão do comércio,
possibilitaram a integração da região,
considerada de difícil acesso, ao Centro
do Rio, estruturando, efetivamente, o
bairro Marechal Hermes.

Fotos: Alexandre Freitas
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Terminado o governo de Hermes da
Fonseca, em 1914, o projeto, que tinha
sido seriamente rejeitado, foi deixado
de lado e, dos 1350 imóveis previstos,
apenas 165 foram construídos. Somente
em 1930, o então presidente da República,
Getúlio Vargas, retomou as obras, depois
de uma dura intervenção urbana e
política no projeto original: em vez de
casas e sobrados, foram construídos
blocos de apartamentos, e, os nomes
das ruas foram substituídos por nomes

de militares, antes referentes a datas
relevantes do movimento operário.
A Estação de Marechal Hermes

Construída em 1912, a estação sofreu influência do modelo das ferrovias
inglesas. Feito de tijolo maciço, o prédio
é resultado de um período arquitetônico eclético. Sua estrutura é marcada
pela presença de telhas francesas,
quatro fachadas, amplas coberturas com

detalhes em azulejos de origem alemã
e belga, e arcos de ferro fundido
franceses.
Desde a construção, a estação já
passou por algumas reformas e sofreu
modificações. A mais profunda foi a
demolição de uma torre de aproximadamente seis metros de altura,
que exibia um relógio com quatro faces.
Segundo o relatório do Instituto Estadual de Patrimônio Artístico e Cultural, o
relógio foi levado para Minas Gerais.

O bairro de hoje
Teatro Armando Gonzaga

O bairro de Marechal Hermes, que faz parte da XV
Região Administrativa do Rio de Janeiro, possui diversos
estabelecimentos de ensino que atraem moradores de
localidades vizinhas, como por exemplo, a Escola Técnica
Estadual Visconde Mauá. Na área de saúde pública, o bairro
abriga a Maternidade Alexander Fleming e o Hospital
Estadual Carlos Chagas, um dos mais antigos da Cidade,
construído me 1934.
Marechal Hermes é um dos bairros mais movimentados
da Zona Norte, principalmente nos fins de semana quando
restaurantes, pastelarias e quiosques ficam abertos por toda a
madrugada. Outra importante opção de lazer e cultura do bairro
é o conhecido Teatro Armando Gonzaga - TAG, inaugurado em
19 de abril de 1954 pelo então prefeito da cidade, na época
ainda Distrito Federal, Dulcídio do Espírito Santo Cardoso.
Ao longo de seus 59 anos, artistas consagrados como
Procópio Ferreira, Tarcísio Meira, Glória Menezes e
Fernanda Montenegro mostraram talento no Armando
Gonzaga. Humoristas famosos, entre eles Costinha,
Cole, Carvalinho, Nádia Maria, Dercy Gonçalves e Nick
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Nicola, também lotaram os 248 lugares do Teatro.
Em 1981, o projeto Fim de Tarde chegou ao Armando
Gonzaga, promovendo encontros entre expoentes da MPB
como João Bosco, Joyce, Nelson Cavaquinho, Nana Caymmi,
Johnny Alf, Ney Lopes, Sandra de Sá e Geraldo Azevedo, entre
outros.
Tombado pelo Instituto Estadual de Patrimônio Cultural
– Inepac, em 1989, o prédio do Teatro Armando Gonzaga tem
projeto arquitetônico de Affonso Eduardo Reidy, jardins de
Burle Marx e painéis laterais de Paulo Werneck. O espaço
pertence à Funarj - Fundação Anita Mantuano de Artes do
Estado do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria do Estado
de Cultura.
O TAG não só oferece diversos espetáculos como também
fomenta o desenvolvimento de expressões artísticas da
comunidade, oferecendo cursos de teatro, dança e vídeo.
O nome do teatro é uma justa homenagem ao jornalista
e dramaturgo Armando Gonzaga (1884-1953), grande
satirizador dos costumes sociais na primeira metade do
século XX.

Fotos: Andrés Otero

MAR

Um presente para o Rio

I

naugurado em 1º de março, dia
do 448º aniversário da capital
carioca, e aberto ao público no dia
5, o MAR – Museu de Arte do Rio
é um espaço dedicado à arte e à cultura
visual. O Museu abriga exposições
temporárias que realizam uma leitura
transversal da história da cidade, seu
tecido social, sua vida simbólica, desafios
e expectativas.
Primeira entrega do Porto Maravilha,
o amplo projeto de revitalização da região
portuária promovido pela Prefeitura do
Rio, o MAR é um museu com uma escola
ao lado, ou uma escola com museu ao
lado, que tem a meta de, por ano, atender
dois mil professores e receber 200 mil
visitantes – entre eles 100 mil alunos da
rede pública do município.
Vizinho do Morro da Conceição, do
Cais do Valongo, da Fortaleza de Santa
Cruz, da Pedra do Sal e do Cemitério dos
Pretos Novos, o MAR será – junto com
o futuro Museu do Amanhã – uma das
âncoras culturais da região. Centro de
algumas das principais manifestações
culturais que marcaram a identidade
brasileira, esse local histórico foi o
maior ponto de chegada de escravos

e um importante porto de entrada de
imigrantes ao Brasil.
Instalado na Praça Mauá, o MAR
ocupa dois prédios vizinhos: um mais
antigo, tombado e de estilo eclético,
que abriga o pavilhão de exposições;
outro mais novo, de estilo modernista,
onde funciona a Escola do Olhar. O
projeto concebido pelo escritório
carioca Bernardes + Jacobsen, de Thiago
Bernardes e Paulo Jacobsen, une as duas
construções com uma cobertura fluida de
concreto, que remete a uma onda, e uma
rampa coberta, por onde os visitantes
chegam aos espaços expositivos.
O MAR abriga, em seus aproximadamente 15 mil metros quadrados,
oito grandes salas de exposições – com
cerca de 300 metros quadrados de espaço
expositivo cada uma –, área educativa,
auditório, biblioteca, restaurante mirante, café, loja, áreas administrativas e
de reserva técnica. Além de seu próprio
acervo – já em processo de formação por
meio de aquisições e doações–, o MAR
também apresenta obras de algumas
das mais importantes coleções públicas
e privadas do Brasil para a execução de
seu programa.

Mostras
Quatro mostras podem ser vistas
atualmente. Obedecendo ao fluxo de
visitação proposto pelos arquitetos, o
público entra no Museu pelo prédio da
Escola do Olhar, de onde tem acesso
à rampa que leva às exposições. A
visita começa pelo terceiro andar, que
é permanentemente dedicado ao Rio,
desvendado a partir de diferentes
enfoques. “Rio de Imagens: Uma
Paisagem em Construção” abre essa
programação e fica no Museu até 28 de
julho. Para a mostra, os curadores Rafael
Cardoso e Carlos Martins selecionaram
cerca de 400 peças que retratam a cidade
pelo imaginário de seus habitantes,
visitantes e admiradores, ao longo de
mais de quatro séculos.
No segundo pavimento do pavilhão
de exposições, “O Colecionador – Arte
Brasileira e Internacional na Coleção
Boghici”, com curadoria de Leonel
Kaz e Luciano Migliaccio e projeto
cenográfico assinado por Daniela
Thomas e Felipe Tassara, apresenta
136 obras pertencentes ao marchand
romeno radicado no Rio, Jean Boghici.
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A exposição tem a intenção de ampliar a
percepção sobre as inovações ocorridas
nas artes plásticas nos últimos dois
séculos. Estará em cartaz no MAR até
1º de setembro.
“Vontade Construtiva na Coleção
Fadel” ocupa o primeiro andar do
pavilhão de exposições. A mostra conta
com cerca de 250 obras da coleção
do advogado carioca Sergio Fadel e
pretende ressaltar a relação direta
que os movimentos modernos e pósmodernos no Brasil tiveram, e ainda têm,
como alicerces sólidos para a edificação
cultural do país. A curadoria é assinada
por Paulo Herkenhoff, também diretor
cultural do MAR, e Roberto Conduru.
As peças da coleção podem ser vistas
até 7 de julho.
As duas salas do térreo, sempre
dedicadas à arte contemporânea, estão
ocupadas hoje pela mostra “O Abrigo e
o Terreno – Arte e Sociedade no Brasil
I”. A coletânea exibe peças assinadas por
artistas e coletivos do Rio e de outros
estados brasileiros, concentrando sua
atenção na ocupação do espaço público e
na dinâmica da sociabilidade. Com curadoria de Clarissa Diniz e Paulo Herkenhoff,
fica montada até 14 de julho.
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site do MAR: www. museudeartedorio.org.br

Os números do MAR
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15 mil metros quadrados de área construída
2.400 metros quadrados de área expositiva

2 mil professores da rede municipal atendidos por ano

200 mil visitantes por ano, sendo 100 mil estudantes das escolas da Prefeitura
3 mil obras em um acervo próprio em formação
5 mil livros doados para a biblioteca
107 lugares no auditório

Foto: Alexandre Freitas

Acervo
O MAR tem também o seu próprio
acervo, que, em processo de formação,
já guarda cerca de três mil obras, entre
as quais estão 1.200 aquarelas de
Santiago Calatrava e mil livros de artistas múltiplos. Reúne ainda cinco mil peças
de memorabilia do Rio, documentos
históricos, manuscritos sobre a escravidão, fotografias, cartões postais,
Arquivos da Arte Brasileira – com cerca
de cinco mil páginas ou documentos – e
mais de cinco mil livros doados para
Biblioteca. Um dos destaques do acervo
é o São José de Botas, uma das quatro
esculturas de Aleijadinho tombadas
individualmente.
O Museu possui até agora 50 fundos
de doação (um fundo é formado quando
um indivíduo ou uma instituição doa 20
ou mais obras) e cerca de 30 doadores.
Segundo o diretor cultural do MAR, Paulo
Herkenhoff, a coleção é composta por
núcleos significativos, que se formam
à medida que são reunidas peças ou
documentos relativos a um mesmo tema.
Atualmente, os núcleos são divididos em
“Rio de Janeiro”, “Cultura afro-brasileira”,
“Memória da Escravidão”, “Abstração
geométrica”, “Artes decorativas” e “Livrode-artista”.
“Doar para o MAR é doar para a
Educação. Isto comove a generosidade

das pessoas. O MAR já é um museu
com intensa participação da sociedade
civil em suas políticas curatoriais e
educacionais, na formação do acervo.
Cada doador estabelece um contorno
especial ao Museu e celebramos isto.
Alguns já estão ampliando suas doações,
como resposta entusiasmada ao que
estão vendo nascer”, conta Herkenhoff.
O MAR terá atividades que envolvem
coleta, registro, pesquisa, preservação
e devolução à comunidade de bens
culturais – sob a forma de exposições,
catálogos, programas em multimeios e
educacionais. Espaço proativo de apoio
à educação e à cultura, o Museu já nasce
com uma escola – a Escola do Olhar –,
cuja proposta museológica é inovadora:
propiciar o desenvolvimento de um
programa educativo de referência para
ações no Brasil e no exterior, conjugando
arte e educação a partir do programa
curatorial que norteia a instituição. Por
meio da Escola do Olhar, o MAR vai atuar
de maneira integrada, em parceria com
a Secretaria Municipal de Educação, na
formação continuada dos professores
das escolas da Prefeitura do Rio e no
acolhimento de seus alunos.
A gestão do Museu fica a cargo do
Instituto Odeon, organização social
(OS) vencedora da concorrência pública
aberta pela Prefeitura da Cidade do Rio
de Janeiro. A OS receberá, em 2013,

R$ 12 milhões da Prefeitura para o
gerenciamento e administração do
Museu (manutenção predial, técnica e de
equipamentos; segurança e contratação
de profissionais para o programa
educativo, entre outras atividades).
A captação de verba para realização
das exposições que fazem parte da
programação do Museu será feita por
meio do Programa Nacional de Apoio à
Cultura (PRONAC).
“O MAR redimensionará a relação necessária e urgente entre os
equipamentos culturais públicos e a
educação. O MAR é um museu do Rio,
mas é um museu que fortalece a ideia
de uma cidade que se constituiu a partir
do seu porto: recebendo influências e
influenciando”, ressalta Luiz Fernando de
Almeida, diretor executivo do Instituto
Odeon.
A construção do MAR, uma iniciativa
da Prefeitura do Rio em parceria com
a Fundação Roberto Marinho, recebeu
R$79,5 milhões, sendo R$65,5 milhões
dentro do Projeto Porto Maravilha e
o restante, R$14 milhões, por meio
do Programa Nacional de Apoio à
Cultura (PRONAC). O Museu tem a
Vale e as Organizações Globo como
patrocinadoras e o apoio do Governo do
Estado do Rio de Janeiro e do Ministério
da Cultura, por meio da Lei Federal de
Incentivo à Cultura.
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Iara Alvarez de Rezende
“Quero deixar uma semente do bem
plantada e dando bons frutos”

Um “acidente de percurso” mudou a vida da modelo Iara Alvarez de Rezende. Em uma
visita a um hospital, soube da triste realidade das crianças com câncer. Desde então,
iniciou uma luta para tornar a vida destas crianças mais feliz. Hoje, na direção da Amicca
– Associação dos Amigos da Infância com Câncer, contribui para minorar o sofrimento
das crianças e familiares, enquanto espera ver a vitória da cura da doença.
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Onde a senhora nasceu?
Como foi sua infância?
Sou paulista da cidade de Santos.
Minha infância foi ver minha querida
avó, America Waldriguez Alvarez, fazer
o bem! Ajudar a todos que batiam em sua
porta, criar muitas crianças abandonadas em sua porta, e, que hoje, são
pessoas de bem, todos formados.
Sofri muito com a doença de meu
pai, e, muito cedo, quando chegava
do colégio, ia para rua vender os
artesanatos que minha mãe fazia para
que nada faltasse ao meu pai.
Sou do tipo que, onde come um,
comem dois, três.

Como surgiu o desejo de ajudar
as crianças com câncer e seu familiares? E de que maneira a senhora
fazia isto?
Comecei em uma visita ao meu
sogro no Samaritano. Era modelo,
muito bem sucedida. O Diretor
do INCA, Dr. Ary Frauzino, me fez
um convite. Fui levar uma doação
e ele não aceitou; me pediu ajuda
dentro do hospital até que, junto com
Dr. Roberto Marinho, Arthur Sendas
e vários outros, fundamos a AMINCA,
hoje AMICCA.
Fiquei muito emocionada; não
sabia que criança tinha câncer, chorei
muito, e lembrei do meu filho.

Seu modo de atuar no atendimento
aos carentes lhe trouxe problemas?
De que modo a senhora superou os
problemas e quem lhe ajudou?
Ajudo a todos que se socorrem de
nós! Nada me trouxe problemas; o que
me traz problemas é não poder ajudar!
E, para isso lutamos muito! Tenho fé,
esperança de um dia ver a vitória da
cura do câncer.
Perdi uma família, grandes amigos,
e muitas crianças e adultos no INCA, e
na AMICCA, e por eles luto!

Como surgiu a Amicca – Amigos
da Infância com câncer? Ela já tinha

o formato que tem hoje?
Não! A AMINCA nasceu dentro do
INCA, levando Amor a todos, recreação
nas enfermarias, televisão nos quartos,
radinhos, jogos de dama, sinuca, ping
pong, enfim... Isto para os adultos. Para
as mulheres, terapia ocupacionais,
trabalhos manuais, durante os quais
conversávamos e expúnhamos os
problemas.
Resolvemos mudar a razão social
quando saímos do INCA para nossa
sede própria, que ganhamos através
de campanha com vários artistas e do
Sr. Arthur Sendas.
Foi uma maneira de expandirmos
os nossos sonhos a outros pacientes
carentes de outros hospitais.
De que maneira a Organização
atua hoje e onde são aplicadas as
suas ações?
No bem-estar dos pacientes e seus
familiares; uma casa, longe da sua.
Cumplicidade com os pais,
passeios, teatro, shows, eventos, e
tudo que possam fazer para passar
horas esquecendo da doença.
Trabalhos em grupos com o corpo
de psicólogas, aulas de música...
Estamos organizando um lindo coral
que já se apresentou. Dar apoio,
alimentação, escutar.
Cestas básicas são mais de 330
por mês. Apoio na hora do luto, enfim,
fazemos tudo aquilo que faríamos a
um parente nosso.

De que modo a senhora imagina
o futuro da Amicca e do seu
trabalho?
Um grande sonho que vai se tornar
realidade em breve! “UMA VIDA NOVA
APÓS O CÂNCER”. Dar o direito de ser
gente e não discriminados.
Hospitais aceitando todos, mesmo
que sejam pacientes terminais.
O que representa, atualmente,
em termos de responsabilidade o
re co n h e c i m e n to p ú b l i co d o

trabalho desenvolvido pela
senhora?
Representa que a cada
dia temos que fazer mais, que
nossa responsabilidade é muito
grande, que nossos projetos sejam
realizados, que temos ajuda! Apoio!
Quero deixar uma semente do bem
plantada e dando bons frutos, não
só para AMICCA, mas para muitos
seguirem e fazer o mesmo!

Quantas pessoas são atendidas
pela Amicca e de que modo?
At u a l m e n te , q u a i s s ã o o s
parceiros da Organização?
Distribuímos mais de 300
cestas básicas mensalmente,
mais complementação alimentar,
medicamentos não padronizados
ou em falta nos hospitais. Fraldas
descartáveis, bujão de gás, muitas
vezes até complementando o
aluguel. Reintegrar os pais na
sociedade, ajudar conseguindo
empregos.
Atendemos aos pacientes que
nos são enviados pelo serviço
social dos hospitais e passam pela
nossa assistente social.Tudo que
podemos fazer dentro do que temos
e conseguimos, estamos prontos
para ajudá-los.
Temos apoio da: Coca Cola Guaravita - Multiplam – Fetraspor
– ILOM – Acenture – Centron – Elba
Ramalho, e de pessoas que doam
roupas para nosso bazar, como
também alimentos.

De que maneira o trabalho
social influi na sua vida?
Vivenciando a futilidade alheia, o
descaso, e, muitas vezes, escutando
e pensando como os seres humanos
não conhecem o outro lado da VIDA!
Fico muito feliz de poder ser
útil, e ter uma legião de amigos
na AMICCA, anjos, correntes de
pessoas do bem!
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Lan: o mais

E

m 1952,
resolvi fazer
uma viagem
pelas três
Américas. A primeira
etapa foi o Rio de Janeiro. Moral:
acabou nesse “acidente de percurso”
o itinerário restante. Casei com o Rio
de Janeiro, um matrimônio que já dura
60 anos.

Não pretendo ser original, dizendo que
foi amor à primeira vista, como dizem
todos aqueles estrangeiros que chegam
ao Rio.
No meu caso é um matrimônio sem
adultérios, visto que não troquei meu
Rio nem por Mondevidéu, onde fui
criado;

nem pelo sucesso que tive em Buenos
Aires;
nem por Roma, Florença, Itália onde
eu nasci.
E muito menos por Paris, onde tive
ofertas das melhores publicações
parisienses na época do meu
autoexílio,
época triste da ditadura militar,

morto de saudade da “mulher mais
linda do mundo”, como dizia Paulo da
Portela, no seu samba “Cidade Mulher”.
Melhor definição que todo poeta daria
ao Rio pela sua beleza,
pela sensualidade da sua topografia,

e sobretudo por ser a cidade do amor,
onde a violência não tem nada a ver.

Em tempo: sou casado com uma
carioca super autêntica

e meu orgulho maior é ser chamado de
“o mais carioca dos italianos.”
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Tribunal de Contas,
uma instituição diferenciada

Conselheiro Antonio Joaquim
Presidente da Atricon

O conselheiro Antonio Joaquim, presidente da Atricon, demonstra, de
forma inequívoca, a contribuição que a instituição Tribunal de Contas presta
à sociedade, estimulando o controle social, aproximando entes públicos,
fiscalizando a gestão dos recursos públicos e fortalecendo a democracia.

E

u não me canso de afirmar
que inexiste instituição
na estrutura da República
brasileira com capacidade
maior ou sequer igual de fornecer
informações ao cidadão e de estimular
o controle social do que os tribunais
de contas, pois nenhuma outra detém
tamanho volume de dados oficiais sobre
toda a administração pública. Tenho dito
mais: não existe, nessa mesma estrutura,
instituição com igual capilaridade de
relacionamento com os gestores e órgãos
públicos brasileiros. E agora agrego
outra convicção, a de que os tribunais
de contas são especiais na construção
da governança corporativa no âmbito da
gestão. Eles têm potencial excepcional
para aproximar nossos entes públicos,
infelizmente ainda de existência e
funcionamento tão distantes.
Os tribunais de contas mantêm
contato direto e rotineiro com
quem, indistintamente, comanda a
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administração federal, estadual e
municipal, em todas as áreas de Governo
– Executivo, Legislativo, Judiciário,
Ministério Público, além dos próprios
tribunais de contas. É da gênese dos
tribunais de contas esse relacionamento
permanente com órgãos e gestores.
O regramento constitucional obriga
a todos buscarem o controle externo
para prestar contas do uso do dinheiro
e patrimônio públicos.
Tal particularidade leva os tribunais
de contas a uma condição de instituição
diferenciada. Além de realizar sua
missão constitucional de fiscal da gestão
dos recursos públicos – o controle
externo –, eles têm a possibilidade de
avançar em vários sentidos, contribuindo
decisivamente para o fortalecimento da
democracia, fiscalizando o cumprimento
de determinações legais estruturantes e
evolutivas para a máquina governamental
ou ajudando na executoriedade em
políticas públicas definidas – só para
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citar três contribuições.
Por exemplo: os órgãos de controle
externo podem atuar, decisivamente,
como ponta de lança no fortalecimento
do processo democrático, com uma
diferença fundamental em relação à
grande maioria das outras instituições
republicanas: dispensam a preocupação
do convencimento, a necessidade de
dizer o que é bom ou ruim, certo ou
errado, o proselitismo político próprio
das causas. Podem fazê-lo, tão somente,
oferecendo a matéria-prima básica para
o cidadão exercer o controle social, que
é a informação. É esta singularidade
que me leva a qualificar os tribunais de
contas como verdadeiros instrumentos
de cidadania.
Penso que, para o fortalecimento da
democracia, uma sólida contribuição
são os portais de informações que os
tribunais de contas disponibilizam
na internet. Ali estão reunidas as suas
próprias e as informações de todos os

demais órgãos públicos de sua jurisdição.
Ali podem ser encontradas informações
sobre como o dinheiro público foi
arrecadado e gasto pelos gestores eleitos
ou com funções delegadas. Ali podem
ser verificadas informações sobre
como os órgãos públicos funcionaram
durante um ou vários exercícios; pode-se
verificar se a máquina pública mantevese ou sofreu do malefício do inchaço. E,
em período eleitoral, os tribunais de
contas ainda contribuem com uma lista
de todos os gestores com problemas
em prestações de contas – matériaprima usada para a aplicação da Lei da
Ficha Limpa. Todas essas informações
serão encontradas com a chancela e a
credibilidade da palavra estatal, sem
condimento político--partidário.
Pelos argumentos delineados,
tenho defendido que, além de colocar

“

Os tribunais de
contas realizam o
controle no aspecto
dos procedimentos
administrativos,
da observância
da legislação, da
economia e da
eficiência na
aplicação dos
recursos.

”

esse imenso armazém de informações
à disposição do cidadão / controle
social, os tribunais de contas precisam
estimular a sua procura, a sua análise.
Devemos chamar a sociedade para
compartilhar e usar essa imensa e
atualizada base de informações. Com
ela, livremente, o cidadão terá mais
facilidade para fazer um juízo de valor
abalizado sobre o trabalho dos nossos
governantes.
Esse chamamento tem um duplo
resultado, pois o escancaramento
do arsenal de informações públicas
sob a sua tutela exigirá, dos tribunais
de contas, a assunção da condição
diferenciada, mas os obrigará a buscar
ainda mais a excelência na missão
de analisar e julgar as prestações de
contas. A informação pública gerada
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desta atividade será usada pelo cidadão
/ sociedade para decidir o seu destino
/ caminho.
ESTRUTURANTE - Noutro quadrante
dessa capacidade diferenciada, aponto
o quanto foi decisiva para o Brasil a
atuação dos tribunais de contas para
a efetividade e executoriedade da Lei
de Responsabilidade Fiscal. A LRF foi
o grande salto na evolução da máquina
pública e é óbvio que houve um amplo
esforço coletivo da administração pública
para alcançar a revolução imaginada com
essa norma, mas observo que o controle
externo bancou o seu cumprimento ao
exigir a sua aplicação.
Costumo separar a história da
administração pública do Brasil em
dois momentos: antes e depois da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas
a LRF poderia ser mais uma entre
tantas leis aprovadas no Brasil e que
ainda carecem de plena aplicação e
observância. Tornou-se fato concreto
por ação direta e objetiva dos tribunais
de contas, que na rotina de fiscalização
assegurou-lhe prioridade e relevância
total. A não observância da LRF pelo
gestor implicava e implica no julgamento
negativo da prestação de contas. Nada
mais eficiente.
O mesmo vai acontecer com a atuação
dos tribunais de contas na observância
pelos órgãos públicos do cumprimento
da Lei Complementar nº 123/2006, a
Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.
A norma determina tratamento jurídico
diferenciado para as empresas de
pequeno porte em atividades como
compras governamentais em até um
determinado teto. Trata-se, portanto,
de uma política pública de alcance
exponencial, principalmente levandose em consideração as informações do
Sebrae, de que empresas com esse perfil
representam cerca de 99% das empresas
nacionais.
Como é que se contribui com a
executoriedade da LC nº 123/2006?
Verificando se os editais de licitação
especificam o tratamento jurídico
diferenciado e, posteriormente, se o
poder público – o principal comprador
na esmagadora maioria das cidades
brasileiras – está cumprindo a lei. Essa
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também será uma ação direta e objetiva,
a exemplo da LRF.
Cito mais três exemplos. Uma das
maiores preocupações do Brasil sempre
foi com a previdência social, ainda mais
agora com a existência de mais de dois
mil órgãos estaduais ou municipais, os
Regimes Próprios de Previdência Social
(RPPS), que cuidam da aposentadoria
futura de 10 milhões de servidores. Para
conseguir alcançar estes entes e também
para apurar a fiscalização sobre a gestão
dos RPPS, recentemente o Ministério da
Previdência firmou termo de cooperação
com os tribunais de contas. A prioridade
e relevância na análise das contas dos
RPPS fará a diferença, a exemplo do que
ocorreu com a LRF.
O outro exemplo é a adoção das
novas regras aplicadas à contabilidade
pública. Não é de hoje que a Secretaria
do Tesouro Nacional do Ministério da
Fazenda busca a aplicação destas regras
pelo poder público brasileiro. Chegouse a definir um calendário nacional,
recentemente alterado pelo governo
brasileiro em atenção à pressão das
entidades que representam gestores e
municípios brasileiros.
Para fazer cumprir o novo calendário,
a STN firmou termo de cooperação
com os tribunais de contas, celebrado
na mesma ocasião da parceria com o
Ministério da Previdência. Ora, tanto
o MPS quanto a STN estão de olho na
capilaridade dos tribunais de contas e na
sua condição diferenciada de estabelecer
metas e prazos com o conjunto de órgãos
públicos jurisdicionados.
O último exemplo está na seara
do próprio controle externo e tratase de um exemplo de governança
corporativa, tão defendida pelo
presidente do Tribunal de Contas
da União, ministro Augusto Nardes.
Juntos, todos os tribunais de contas
brasileiros vão realizar auditoria
coordenada em educação e meio
ambiente. No primeiro caso, em todos
os estados brasileiros e focada no
Ensino Médio. A sensibilidade aguçada
do presidente do TCU e a reação
exemplar dos nossos tribunais de
contas colocam no horizonte, pela
primeira vez, a possibilidade de se ter
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um amplo e verdadeiro diagnóstico de
uma fração da educação no Brasil. Com
um diferencial: diagnóstico feito por
instituições que realizam a atividade
de controle, analisando resultado de
política pública em ação de vanguarda,.
Encerro esta reflexão sobre os
tribunais de contas amplificando
as palavras do ministro emérito do
Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos
Ayres Britto, que em duas oportunidades
recentes, durante palestras em Mato
Grosso e em Brasília, fez questão de
destacar a importância das nossas
instituições de controle e sustentar que
se trata de um equívoco grave considerar
os tribunais de contas como órgãos
auxiliares do Poder Legislativo.
O ministro Ayres Britto ensina
que a ossatura do governo brasileiro
conta com três Poderes e dois órgãos
independentes, o Tribunal de Contas
e o Ministério Público. Por falha na
estruturação do texto constitucional
nacional, o Tribunal de Contas da União
ficou localizado no capítulo do Poder
Legislativo. Daí, a crença de que o
TCU seja órgão do Poder Legislativo,
ao passo que a mesma Carta Magna
define, como instituições do Congresso
Nacional, apenas o Senado e a Câmara
dos Deputados.
Os tribunais de contas compartilham
com os órgãos do Poder Legislativo
– Congresso Nacional, Assembleias
Legislativas e Câmaras de Vereadores –
a função de controle, porém num plano
diferente. Os órgãos legislativos estão
interessados em saber, de uma forma
geral, se as obrigações e determinações
constitucionais, orçamentárias,
programáticas foram cumpridas pelo
Poder Executivo, ou seja, fiscalizam
sob um olhar político-institucional.
Já os tribunais de contas realizam o
controle no aspecto dos procedimentos
administrativos, da observância da
legislação, da economia e da eficiência
na aplicação dos recursos. Mantêm
um olhar técnico-administrativo,
ou seja, analisam e julgam as contas
prestadas na imensidão dos detalhes.
São instituições que se complementam,
sem subordinação de uma para com
outra.

As dimensões da atividade
financeira do Estado
Para o desembargador André Fontes,
o fenômeno financeiro é complexo:
político, econômico e jurídico,
podendo-se agregar o sociológico,
pelos elementos que reúne.
André R. C. Fontes
Desembargador no Tribunal Regional Federal da 2ª Região
Doutor em Direito Civil pela UERJ

A

s complexas manifestações de
arrecadação, administração
e distribuição de riquezas
constituem a atividade
financeira do Estado. Ente público
supremo, o Estado exercita, originária
e diretamente, a própria atividade
financeira como manifestação do seu
poder de império. Todo dinheiro que
arrecada com tributos destina-se ao
objetivo essencial de financiar o gasto
público, na realização das necessidades
públicas. É fundamentalmente no
Poder Executivo que essas atividades
se desenvolvem e incumbe à
Administração Pública valer-se de
meios humanos, materiais e jurídicos
para lograr o cumprimento dos seus
fins. Disto resulta um dos setores mais
importantes da atividade administrativa:
a administração dos recursos públicos.
A obtenção de ingressos e a realização
de gastos são de uma importância vital
para o Estado, e justificam um estudo
porque, diferentemente das demais
atividades públicas, constituem um fim
em si mesmo. É que essa atividade não
se destina imediatamente a satisfazer a
necessidade coletiva, mas, ao contrário,
faz desenvolver todas as demais. É uma
função instrumental indispensável não
somente às atividades da Administração
Pública, mas também de todas as funções
do Estado.

A atividade financeira do Estado
apresenta três momentos:
a. a obtenção dos ingressos;
b. a administração dos recursos;
c. a realização do variado conjunto
de despesas para o sustento das
atividades públicas.
Esses momentos podem ser dimensionados na forma:
a. econômica;
b. política;
c. jurídica;
d. sociológica.

É sobre eles que este texto versará:
A dimensão econômica da atividade
financeira se ocupa da obtenção
material dos recursos necessários ao
cumprimento dos fins públicos. Este
raciocínio conduz, há muito tempo,
diversos autores a concluir que a Ciência
das Finanças seria um ramo da Ciência
Econômica.
A economia política chegou a
considerar a atividade financeira do
Estado um capítulo de suas páginas
numa época que nenhum estudioso a
ela se dedicava. É o caso de Adam Smith
e David Ricardo, respectivamente com
as obras Tratado da Riqueza das Nações
e Princípios de Economia Política e
Tributação. Tempos depois, as Ciências
das Finanças obteriam autonomia da
Economia Política.

As teses economistas operam com a
atribuição de uma natureza econômica
às questões financeiras e apresentam
uma análise fundamentalmente sob
a ótica da teoria da produção e do
consumo de bens públicos.
A dimensão política toma o fenômeno
financeiro como parte da Administração
Pública e esta, por sua vez, como
integrada no conjunto de atividades e
serviços destinados ao cumprimento dos
fins de utilidade geral. Parte da noção de
organização e dos fins estatais para o
conhecimento da atividade financeira.
Essa inter-relação entre os fenômenos
financeiros e políticos manifesta-se com
particular intensidade no âmbito das
relações tributárias, que constituem,
como veremos, a parte principal do
Direito Financeiro. Sob este ângulo, o
fundamento do tributo não é jurídico,
mas estatal ou político.
A dimensão política da atividade
financeira faz expressar a ideia de que nos
Estados modernos o direito de consentir
com a exação de tributos é relativo e
consentido, direta ou indiretamente,
pelos cidadãos. É relativo, porque a
ausência absoluta de consentimento
chegaria aos limites de uma rebelião
política, e consentido, porque a lei
expressa o consensus do povo pela
vontade de seus representantes. O
conceito de atividade financeira não
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pode andar separado do de soberania
financeira. E a atividade financeira
não pode ser considerada mais do que
uma atuação concreta do poder de
tributar, que constitui a essência mesma
do conceito de soberania: expressão
máxima do poder político de um povo.
A possibilidade do Estado de procurar
os meios econômicos necessários para o
cumprimento de seus fins está assentada
no poder de supremacia ou de império, que
correspondem ab origine, ao ente público.
A atividade financeira tem natureza
política, porque político é o sujeito agente,
políticos são os poderes investidos,
políticos são, também, os mesmos fins
para cuja obtenção se desenvolve a
atividade financeira. Todos os princípios
econômicos, éticos, sociais, técnicos,
jurídicos que o ente público utiliza
no desenvolvimento de sua atividade
financeira, apesar de a particular eficácia
que alternativamente adquirem, ficam
sempre subordinados ao princípio
político, que domina e endereça toda a
atividade financeira do Estado.
A dimensão jurídica significa que
toda atividade financeira realizada pelo
Estado, tal como o restante da atividade
administrativa, encontra-se submetida
ao direito positivo. A atividade financeira
é um ramo da atividade administrativa
e aparece como tal regulada pelo direito
objetivo. Constitui uma reconhecida
exigência do moderno estado de direito
que todas as manifestações de vontade,
no campo da Administração, e as relações
com os particulares encontrem na lei sua
disciplina fundamental. Esta exigência
deve marcar a atividade financeira,

seja porque implica na administração
do dinheiro público, do dinheiro que
é subtraído da economia privada
para a satisfação das necessidades
públicas, seja porque a enorme massa
de riqueza destinada a esses fins dá
origem a um complexo de relações, cujo
desenvolvimento ordenado requer um
sistema de disposições imperativas.
O estudo da dimensão jurídica
da atividade financeira do Estado
corresponde ao objeto do Direito Financeiro. As obras clássicas que estudam a atividade financeira aparecem
moldadas pelos aspectos econômicos e
jurídicos desta atividade, concedendose, no geral, uma atenção preferencial
ao aspecto econômico. Essa confusão
de conceitos está sendo eliminada nas
obras modernas de Ciência e Direito
Financeiro. Estas últimas se preocupam
em pesquisar o aspecto técnico-jurídico,
despojando-o de todos os elementos que
podem deformar a visão das questões
nitidamente jurídicas, ou valendo-se
disto com o exclusivo propósito de
demonstrar o perfil das instituições
jurídico-financeiras, no quadro geral do
direito positivo.
A dimensão sociológica resulta
do regime dos tributos e dos gastos
públicos, que exercem uma determinada
influência, mais ou menos decisiva, sobre
os grupos sociais que operam dentro do
Estado. Os fins políticos dos impostos
aparecem muitas vezes inspirados e
condicionados por necessidades, que
afetam os grupos sociais atuantes dentro de cada organização política. Daí
que a Fazenda Pública deve ocupar-se,
BIBLIOGRAFIA

também, de repercussões sociais, que
podem derivar da atuação econômica
dos entes políticos. A política financeira
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afirmação de que, a despeito de a atividade
financeira apresentar base econômica, não
se pode desconhecer a influência de outros
elementos, especialmente o político e o
sociológico.
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Esporte e Direito
Administrativo:
O direito difuso do torcedor à transparência
na Administração Desportiva
Para Fernando Barbalho Martins, “um país que
se comprometeu a ser o palco das duas maiores
celebrações do esporte mundial não pode ter, no seu
plano interno, uma estrutura carcomida pela corrupção,
pelo obscurantismo administrativo, pelo desrespeito ao
público e pelo escárnio aos valores mais elevados que o
próprio esporte busca inspirar.”
Fernando Barbalho Martins1
Mestre em Direito Público pela UERJ
Procurador do Estado do Rio de Janeiro

O

1. Delimitando O Tema, Não A Homenagem

presente trabalho seria
destinado a compor uma obra
em homenagem ao muito
saudoso professor Marcos
Juruena Villela Souto, que nos deixou cedo
demais em 2011. A coletânea, organizada
por um de seus muitos ex-alunos, seria
publicada para celebrar sua obra ainda
em construção, quando a fatalidade não
parecia nos ceifar o rico convívio de nosso
mestre e amigo. Colhidos pela inesperada
perda, a obra coletiva não foi publicada
e este artigo ficou dormitando em meu
computador.
Entretanto, como já originalmente
eu me via impelido a tentar produzir um
trabalho que ficasse à altura de um colega
admirado por todos, um acadêmico
de enorme generosidade e um autor
prolífico como era nosso muito estimado
Marcos e, ao mesmo tempo, pautei-me
pela diretriz de que o tema a ser abordado

deveria guardar alguma correspondência
com a posição doutrinária e as convicções
pessoais do querido professor, decidi
ousar trazer a público este texto.
A princípio, a tarefa de atender aos
parâmetros acima não deveria ser difícil,
visto que tive a honra de partilhar algumas
importantes circunstâncias em comum
com o professor Marcos Juruena. Além de
tentar estudar Direito Administrativo – o
que convenhamos, o homenageado fez
com dedicação, disciplina e proficiência
muito maiores do que este escriba – fui
agraciado com a enorme felicidade de
dividir com ele uma carreira que muito
nos honra, a de procurador do Estado do
Rio de Janeiro.
Nada obstante tão relevantes traços
em comum, o privilégio de privar de
algum grau de contato pessoal com o
Marcos revelou que, adicionalmente,
dividimos igualmente o gosto pelo

esporte e a bênção de sermos rubronegros
convictos e praticantes. Desta forma, devo
confessar que abandonei o texto em
que anteriormente trabalhava, sobre
licitações e contratos, campo em que
fui apresentado à Academia por obra
do homenageado, e abracei a tentativa
de publicar as primeiras linhas sobre
um tema que animou nossas últimas
conversas: as ligações entre o esporte e
o Direito Administrativo, especialmente
diante do singularíssimo momento que
o país atravessa na área desportiva, após
ter-nos sido concedido o direito de sediar
a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e os
Jogos Olímpicos de 2016.
Portanto, espero que este texto faça
jus à generosidade com que sempre
fui brindado pelo Marcos e espelhe um
pouco da sincera admiração e amizade
que é comum a todos que privaram de
sua companhia.

1. Professor de Direito Administrativo do IBMEC e dos Programas de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, da Universidade Cândido Mendes e da
Escola Superior de Advocacia Pública da Procuradoria Geral do Estado. Membro do Instituto de Direito Administrativo do Estado do Rio de Janeiro.
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2. Introdução

A

pós os dias iniciais de intensa
comemoração pela relevante
conquista dos Jogos Olímpicos
pela cidade do Rio de Janeiro,
já ficou evidente a estreita relação entre
o Direito Administrativo e os megaeventos que o Brasil sediará no curso
dos próximos anos, sendo inúmeros os
artigos e reportagens que discorrem
sobre as múltiplas obras de infraestrutura
que serão necessárias para concretizar
o legado apresentado como benefício
conexo à organização da Copa de 2014 e
dos Jogos de 2016, bastando ao estudioso
ou profissional do Direito Administrativo
fazer as inferências elementares das
repercussões de tais compromissos junto
à Administração Pública, e a diversidade
de instrumentos e figuras de Direito
Público que estão aí envolvidas.
Toda esta discussão parece um tanto
óbvia, como se a ligação entre o Direito
Público em geral – e o Administrativo em
especial – com o esporte fosse um dado
da natureza.
Nem sempre foi assim. O esporte
brasileiro, durante bom tempo – e talvez
ainda hoje em alguma medida -, foi um
terreno onde o próprio Direito parecia
passar ao largo, sempre em benefício
dos chamados cartolas2 e em detrimento
da imensa massa de apaixonados que
agora são apontados como os maiores
beneficiários dos referidos eventos
desportivos internacionais que ocorrerão
ao longo desta década.
Como reação aos desmandos da
referida cartolagem, editou-se a Lei nº

“

Os esportes
olímpicos são talvez
os mais potentes
catalisadores
de identificação
nacional e de cultivo
do civismo.

”

10.671, de 15/05/2003, o denominado
Estatuto de Defesa do Torcedor, aprovado
na esteira das reivindicações de amplos
setores da crônica desportiva no sentido
de se tratar o esporte em geral e o futebol
em particular como uma atividade
empresarial complexa, enfeixando e
conectando uma diversidade de
fornecimentos de produtos e prestações
de serviços.3
Tal realidade econômica implica a
sujeição das entidades que administram
e disputam as várias competições
desportivas às leis que regulam os
demais setores produtivos do país,
em especial o Código de Defesa do
Consumidor.
E tanto se propunha com base no
inegável valor cultural representado
pelo esporte em geral e pelo futebol
em particular no seio da sociedade
brasileira, 4 como expus um ano antes da

promulgação do referido diploma legal:
Mais do que evidente o grande negócio
que é hoje o futebol, verifica-se que, no
Brasil, a indústria do futebol se nutre da
paixão quase que inata do torcedor.5
De fato, nenhum país no mundo
se mobiliza tanto quanto o Brasil a
cada Copa do Mundo; assim como
nenhuma outra atividade gera tantos
e tão relevantes modelos de conduta
e reflete a estima nacional quanto o
esporte e, dentro dele, o futebol. Diante
disso, embora o artigo citado acima
sustentasse a desnecessidade de novas
leis para o enquadramento do desporto
brasileiro aos ditames do Estado de
Direito, 6 os espasmos dos cartolas
diante do referido diploma normativo
traduzem fielmente o simbolismo da
iniciativa legislativa, atestando a grande
oportunidade de restituir esta verdadeira
joia cultural à sociedade brasileira,
libertando especialmente o futebol do
cativeiro em que foi mantido por décadas
pelo arremedo de administração que
infesta a direção de clubes e federações
até hoje.
É na esteira deste inesperado sinal
de reação social aos desmandos da
cartolagem que cometo este trabalho,
com o expresso e confessado intento
de defender seu enorme valor social
e sem qualquer pudor de reconhecer
o interesse pessoal como arquibaldo7,
procurando não ser inédito ou original,
mas apenas instigar o debate necessário
ao aperfeiçoamento e, mais importante,
à plena efetividade de suas normas.

2. Nota para os não iniciados na leitura de periódicos esportivos, assistência de mesas-redondas televisivas ou debates de botequim: “cartola” é a expressão pejorativa que designa os integrantes dos órgãos de direção administrativa das diversas entidades desportivas (confederações, federações, ligas
e clubes).
3. O que acabou acontecendo não só através do Estatuto de Defesa do Torcedor, mas também por intermédio de outro diploma editado no mesmo dia, a
Lei nº 10.672, de 15/05/2003, que introduziu parágrafo único no art.2º da Lei nº 9.615, de 24/03/98 (também conhecida como Lei Pelé), dispondo que
“a exploração e a gestão do desporto profissional constituem exercício de atividade econômica...”
4. Neste aspecto, leia-se inovação trazida pela citada Lei 10.672/2003 ao art.4º da Lei Pelé, alterando-lhe o §2º do art.4º, para estabelecer que “a organização desportiva do país, fundada na liberdade de associação, integra o patrimônio cultural brasileiro e é considerada de elevado interesse social, inclusive
para os fins do disposto nos incisos I e III do art.5º da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993.”
5. MARTINS, Fernando Barbalho. Lei para os Tapetões. in O Globo: Rio de Janeiro, 10/05/2002, pag.7.
6. “Os chamados tapetões continuam a ser estendidos num terreno que parece estar além da soberania nacional, enquanto o governo federal anuncia mais
uma lei para tentar domar os cartolas, provavelmente inútil como as duas comissões parlamentares de inquérito que documentaram os absurdos de que
todo o país já tinha conhecimento há muito tempo. A verdade é que nenhuma outra lei é necessária: se houvesse efetiva vontade de moralizar o futebol, o
instrumental todo já está à disposição das autoridades competentes.” (Idem).
7. Neste ponto o tributo é necessário não só à verve narrativa do grande cronista carioca Washington Rodrigues (alcunhado Apolinho, o Comentarista
mais Ouvido do Brasil), que se não criou, popularizou a expressão grifada através do título de sua coluna no Jornal dos Sports (Geraldinos e Arquibaldos), como para atestar a longa afeição do autor ao cotidiano do futebol.
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3. Exercício De Competência Constitucional Para Tutela De Interesses De Inegável Natureza Pública

O

primeiro ponto a ser
destacado na análise do
denominado Estatuto
de Defesa do Torcedor
(EDT) é o exercício de
competência legislativa por parte da
União, que encontra abrigo no art. 24,
incisos V, VII, VIII e IX8 da Constituição
da República.
Com certeza, os temas previstos nos
incisos V e VIII são os de identificação
mais evidente, já que tratam de consumo
e defesa do consumidor, sendo destacada
a proteção que o EDT visa a conferir ao
torcedor na sua dimensão consumerista,
como já patenteia o art. 3º do mesmo
estatuto.
Também quanto ao inciso IX, a
conexão do EDT é inequívoca, ao
regular não só serviços decorrentes da
exploração econômica de atividades
desportivas, mas, e principalmente, ao
estabelecer como direito do torcedor
a observância de critérios técnicos,
além de disciplinar a organização de
calendários de competição, pontos
nos quais há ingerência direta sobre a
organização desportiva nacional.
Resta a analisar, portanto, a relação
do estatuto com a autorização legiferante
contida no inciso VII do referido art. 24
da Carta Republicana. Neste aspecto é
importante ressaltar que a edição do
EDT pode ser entendida como meio
de proteção ao verdadeiro patrimônio
cultural e turístico representado pelo
esporte brasileiro, mais uma vez com
grande (mas não exclusivo) destaque
para o futebol.
Com efeito, já foi anteriormente
ressaltada a mobilização popular gerada
pelo esporte, tendo as modalidades
mais difundidas se tornado genuínas
expressões culturais, não só pela profusão
de obras relacionadas especialmente ao
futebol, mas pela crescente identificação

com diversos estilos de vida, tal como se
vê nos chamados esportes radicais, nos
quais à prática desportiva em si, aliamse parâmetros de vestuário, música
e comportamento, sendo modelos o
surfe, as modalidades de skateboard e as
recentes corridas de aventura, nas quais,
aliás, há especial conexão com valores
ambientais disseminados socialmente
nos últimos anos.
Mas não se detém aí a comprovação
do efetivo valor cultural do esporte
no Brasil, na medida em que se vê
que os esportes olímpicos são talvez
os mais potentes catalisadores de
identificação nacional e de cultivo do
civismo, havendo sincero compromisso
e valoração popular no que se refere
às conquistas internacionais das mais
diversas modalidades.
Isto para não falar do profundo
entranhamento da identidade clubística
no que se refere aos clubes de futebol,
sendo impressionante a força inercial
detida pela filiação, ainda que meramente
nominal, às cores de um dos tradicionais
times brasileiros.
Aliás, a própria profusão de clubes
em grandes capitais atesta a força
cultural que tal identificação atinge. Com
efeito, com raras exceções e por motivos
significativamente distintos,9 nenhuma
outra potência futebolística mundial
consegue manter mais de dois clubes de
tradição numa única cidade, fato muito
comum no Brasil, especialmente no eixo
Rio-São Paulo.
De fato, a sobrevivência dos quatro
grandes clubes de cada uma das capitais
(isto sem contar o Santos F.C., sediado
fora do município de São Paulo) só se
explica pela real valor moral da filiação
dos torcedores, que traduz um processo
histórico efetiva e profundamente
reconhecido pela população.
Em linhas gerais, vê-se que, nas duas

capitais, há os clubes que traduzem
a integração de colônias de imigrantes (Vasco no Rio, Portuguesa e
Palmeiras em São Paulo); outros que
são representativos da elite econômica
(Fluminense e São Paulo) e, por fim,
aqueles de grande apelo popular, que
perpassam todos os extratos sociais e
espraiam sua influência para além do
próprio estado de origem (Flamengo e
Corinthians).
A este propósito, é emblemática
a seguinte passagem de Ruy Castro,
escritor no exercício natural de sua
paixão clubística, mas nem por isso
equivocado em seu diagnóstico:
Um dia, quando se mergulhar
de verdade nos fatores que,
historicamente, ajudaram a consolidar
a integração nacional, o Flamengo terá
de ser incluído. Durante todo o século
20, ele uniu gerações, raças e sotaques
em torno de sua bandeira. Ao inspirar
um rubro-negro do Guaporé a reagir
como um rubro-negro do Leblon
(com os mesmos gestos e expletivos,
e no mesmo instante), o Flamengo
ajudou a fazer do Brasil uma nação.
(...)
Falando sério, poucas instituições
serão tão abrangentemente nacionais
quanto o Flamengo – a Igreja Católica,
sem dúvida, é uma delas, e, talvez, o
jogo do bicho. E olhe que o Flamengo
não promete a vida eterna nem o
enriquecimento fácil. (...) Mas uma
coisa ele tem em comum com a
religião e o bicho: a fé.10
Ainda na esteira da fé mencionada
por Ruy Castro, os leitores habituais de
Placar obviamente não se esquecerão
das reminiscências de Juca Kfouri,
ao lembrar de seu pai anunciando-se
como “Católico Apostólico Corintiano”
e ao atestar, no mesmo artigo, que o
brasileiro pode não ter religião ou

8. “Art.24. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:(...)“V – produção e consumo; (...) “VII – proteção ao patrimônio
histórico, cultural, turístico e paisagístico; “VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico; “IX – educação, cultura, ensino e desporto”.
9. A única exceção relevante talvez seja a Argentina, que mantém sete clubes de expressão nacional na cidade de Buenos Aires, mas que reflete o grau de
concentração econômica e política de tal metrópole naquela república platina.
10. O Vermelho e o Negro – Pequena Grande História do Flamengo. São Paulo: DBA, 2001, p.17/18.
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mesmo trocar de filiação partidária sem
problema, mas, ao virar casaca, desperta
as mais profundas desconfianças de seus
circunstantes11.
E a exposição acima só aborda
as duas maiores cidades do Brasil,
havendo que se lembrar da afluência
multitudinária aos Ba-Vis em Salvador, a
incrível rivalidade tríplice em Curitiba e
Recife, a força das colônias representadas
pelo Galícia, Tuna Luso e Cruzeiro e a
reprodução da bipolaridade gaúcha
entre Grêmio e Internacional, onde a
fidelidade às cores forçou o Partido dos
Trabalhadores e o próprio Papai Noel a
conciliar alternadamente o tradicional
vermelho com o azul do tricolor dos
Pampas.
Mas não é só cultural o patrimônio
representado pelo futebol. O potencial
turístico há de ser resguardado, não
só por compor o esporte um vital
componente do painel humano brasileiro,
mas pela crescente interligação entre as
duas atividades, como bem atesta a
acirrada disputa entre cidades e países
pelo direito de sediar não só os mais
importantes eventos desportivos (Jogos
Olímpicos e Copas do Mundo), mas
toda e qualquer competição de maior
relevância regional (Eurocopas, Jogos
Asiáticos e Pan-Americanos, Grandes
Prêmios de Automobilismo e os diversos
mundiais de cada modalidade).
Tal potencialização recíproca entre
esporte e turismo já é uma realidade
na Europa, continente já prolífico em
atrações histórico-culturais, que cada
vez mais dissemina Museus Esportivos,
especialmente nos clubes de maior
tradição (veja-se, por todos, as exposições
permanentes patrocinadas em suas
sedes por Real Madri e Barcelona), a
exemplo do que as ligas americanas já há
muito fazem com os seus diversos Halls
of Fame, que são, muito frequentemente,
a maior atração turística (senão a única)
de pequenas cidades estadunidenses.
A longa exposição acima ainda
não é suficiente para repercutir
fielmente o impacto que o esporte

“

O esporte é ferramenta de crescente
importância nos campos dos
ordenamentos social e econômico.

tem nos campos cultural e turístico,
mas a afirmação abaixo basta para
justificar a tutela nacional do potencial
de desenvolvimento social e econômico
do esporte por intermédio de ações
legislativas:
Uma política de esportes para o
Brasil não deveria vê-lo apenas
como meio de integração social,
como no governo passado. Deveria
ter como objetivo principal integrar
o Brasil, que tem 175 milhões de
habitantes, nesse negócio mundial
de mais de US$ 400 bilhões por ano,
capaz de criar milhões de empregos
e de juntar a 11ª economia mundial
ao desempenho de Cuba, que tem
11 milhões de habitantes. (...)O
uso do dinheiro público para a
promoção do esporte deveria ter
uma justificação básica: a criação
de riquezas e de um importante
mercado de trabalho.12
Po r t a n t o , a l é m d o s va l o re s
de proteção legal expressamente
autorizados pela Constituição de 1988,

”

o EDT consolida a caracterização
do esporte de desempenho como
importante ferramenta econômica, a
merecer consistente disciplina jurídica
que permita o resguardo de suas
possibilidades de desenvolvimento, com
frutos para toda a sociedade.
Como se vê, para além da evidente
interligação com tópicos de inegável
interesse público, o esporte é ferramenta
de crescente importância nos campos
dos ordenamentos social e econômico,
campos tradicionais de incidência do
Direito Administrativo.
Um aspecto que não pode deixar de
ser abordado é a concorrência federativa
com relação à regulação legal da matéria,
já que a sede constitucional para a
disciplina está no art.24, que trata das
competências que são comuns à União,
estados e Distrito Federal.
Aqui cabe relembrar, por conseguinte,
que, sendo a competência legislativa
concorrente, a União só poderia editar,
com o EDT, normas de caráter geral, conforme preceitua o §1º do mesmo art.2413.

11. Placar. nº 1.058, abril/1991. p.3.
12. RAMOS, Jorge, apud MOREIRA ALVES, Marcio. Esporte e Emprego. in O Globo: Rio de Janeiro, 19/11/2002, p.4
13. “Art.24. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...)“§1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência
da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.”
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art.2º do EDT se apressa em
dar a mais larga definição
do sujeito da defesa por ele
preconizada, identificando
como torcedor qualquer pessoa que
se insira numa das três atividades
descritas pelo tipo legal: apreciação,
apoio e associação, meios de filiação
que externam grau crescente de
comprometimento individual com a
entidade desportiva, configurado nas
esferas emocional, material e jurídica.
A primeira delas traduz a grande
parte da torcida nacional, expressando
a identificação subjetiva, de conteúdo
emocional ou estético com determinada
entidade de prática desportiva, revelada
pela admiração e a contemplação de suas
realizações, sem maiores repercussões
de natureza material.
Já o apoio exige a exteriorização
de algum ato concreto, objetivamente
aferível, no sentido de contribuir para o
desenvolvimento das ações da entidade
desportiva, não sendo necessário,
entretanto, que tal ato tenha natureza
econômica.
Por fim, ao prever a associação
como meio de identificar o torcedor, o EDT estende sua tutela não
só àqueles que compõem o quadro
social ou societário da entidade de
prática desportiva (conforme sua
natureza, simples ou empresarial),
mas também a uma categoria de associados recentemente introduzida
na realidade dos clubes brasileiros: o
sócio-torcedor, normalmente caracterizada por uma filiação com direitos
restritos, normalmente limitada, em
troca de contribuição pecuniária, a
preços diferenciados para os ingressos;
certificados de reconhecimento de sua
condição de “torcedor oficial”, ou mesmo
a aquisição conexa de equipamento ou
produto licenciado do clube.
Contudo, ao apelo meramente
emocional desta última espécie de

4. Destinatários da Tutela Legal
associação será acrescido efeito concreto
sobre a administração das respectivas
entidades, já que o EDT aproveita a
existência do chamado sócio-torcedor
para conferir-lhe papel de destaque
na relação do torcedor com a entidade
de prática desportiva, outorgandolhe, no art.33, parágrafo único, inciso
III, direitos, ainda que restritos, na
vida social da entidade de prática
desportiva, podendo-se conceber que tal
rol de prerrogativas incluiria ao menos o
direito a voz em assembleias e reuniões,
ainda que por representante coletivo.
Embora qualquer das hipóteses de
atividade caracterizem a pessoa como
torcedora sujeita dos direitos previstos
no EDT, não bastam as mesmas para
suscitar a tutela legal, sendo necessária
a adição de outro elemento à sua
conduta, qual seja, o acompanhamento
da modalidade.
Neste aspecto, o acompanhamento
se traduz em ato também objetivamente
aferível, mas não de caráter restrito, já
que a apreciação, apoio ou associação
deverá ser exprimida através da assistência aos eventos desportivos da respectiva modalidade ou da aquisição de
produtos relacionados às competições
relacionadas.
Desta forma, os meios de manifestação de filiação à entidade, emocional
(apreciação), material (apoio) ou jurídica
(associação) só passam a receber a
proteção legal do EDT se externados no
âmbito da repercussão econômica de
consumo da atividade desportiva.
Em outras palavras, a filiação pessoal
se converte em torcida para efeitos legais
quando da aquisição de produtos ou
serviços relacionados aos eventos de que
a respectiva entidade toma parte, sendo
suficiente tanto a presença no estádio,
como a aquisição pelo sistema pay-perview ou a assistência em canal aberto de
televisão ou rádio.
E tanto é assim por conta da repa-

rabilidade instituída pela Constituição
de 1988 não só aos danos materiais, mas
também àqueles de natureza moral14,
tranquilamente verificáveis na relação
do torcedor com as entidades de prática
ou administração desportiva.
A valoração cultural atestada acima
deixa bem claras as repercussões de
natureza moral da filiação do torcedor,
contemplada novamente no art.2º, ao
identificar a mera apreciação como
atividade merecedora de proteção
legal.
Esta esfera íntima atingível pelos
conhecidos desmandos da administração
desportiva brasileira já era ressaltada em
artigo já transcrito anteriormente:
De que outra forma qualificar a
virada de mesa que desconsidera
o empenho pecuniário e emocional
de um torcedor que acompanhou
seu time na jornada para escapar do
rebaixamento?15
Portanto, a satisfação de caráter
personalíssimo e essencialmente
emocional buscada pelo torcedor quando
do acompanhamento de competições
desportivas insere-se no rol dos bens
imateriais necessariamente tuteláveis
pela Lei, de acordo com o expresso
mandamento constitucional acima
mencionado.
A forçosa conclusão é de que não só
a assistência paga a eventos esportivos
dá ensejo à proteção do EDT, visto
que o dispêndio de tempo para o
acompanhamento em canais abertos
de rádio ou televisão reflete a busca
de satisfação pessoal que não pode ser
frustrada pelo comprometimento da
credibilidade dos valores agonísticos
representados por qualquer competição
atlética.
O último questionamento que se
impõe neste item é se pessoas jurídicas
podem ser incluídas no conceito
de torcedor. Não me parece haver
possibilidade de excluí-las de tal

14. “Art.5º. (omissis) (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação”
15. MARTINS, Fernando Barbalho. Op.cit.
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proteção legal, seja pela interpretação
exclusivamente gramatical, já que a
expressão pessoa não é adjetivada por
qualquer indicador de gênero (natural
ou jurídica), bem como pela constatação
do fato de que a existência das torcidas
organizadas é uma realidade que não
pode ser contornada, havendo que se
reconhecer, malgrado os lamentáveis e
inconcebíveis excessos e degenerações
que infestam o comportamento de um
expressivo grupo de seus membros, a sua
devoção e a efetiva contribuição delas às
equipes que apóiam.
Deste modo, exercendo, muitas vezes
de forma juridicamente organizada,

F

ixados os sujeitos dos direitos
erigidos no EDT, vê-se que as
obrigações daí decorrentes
são oponíveis à Administração
Pública, às entidades de administração
desportiva e àquelas de prática
desportiva, sendo estas últimas as
pessoas jurídicas cujo objeto prevê
o desempenho e desenvolvimento
sistemático de uma ou mais modalidades
esportivas, sendo relevante para o EDT
que a mesma participe de competições

O

efetivo apoio às atividades desportivas
dos clubes por elas eleitas, as torcidas
organizadas podem ser consideradas
torcedoras protegidas pelo EDT.
Endossando tal argumento, há que
se verificar o objetivo colimado pelo
EDT, visivelmente comprometido com a
proteção do torcedor na sua dimensão
de consumidor, categoria que, por
sua vez, comporta tranquilamente a
inclusão de pessoas jurídicas dentre as
suas fileiras, de acordo com a expressa
previsão do art.2º do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078, de 11/09/90
– CDC):
Art.2º. Consumidor é toda pessoa

5. Sujeitos das Obrigações Legais

física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como
destinatário final.
Por fim, antecipando o argumento
que provavelmente apontaria para
as torcidas organizadas como meras
a s s o c i a çõ e s d e t o rce d o re s , q u e
então seriam somente entidades de
representação coletiva de pessoas físicas
tuteladas pelo EDT, há que se lembrar
que o objeto social de tais entidades
não visa a reunir torcedores individuais,
mas a exercer, sob organização coletiva,
apoio a determinado clube ou equipe,
inserindo-a sob a proteção direta da Lei
nº 10.671/2003.

que propiciem o acompanhamento por
terceiros que se filiem a tais entidades
numa das formas descritas no caput do
art.2º do estatuto sob análise.
Importante assinalar que, muito
embora a repercussão maior da edição
do EDT tenha se dado com relação ao
futebol, a Lei nº 10.671/2003 se aplica
a qualquer modalidade esportiva.
Por fim, são igualmente alcançáveis
p e l a re s p o n s a b i l i d a d e c iv i l o u
administrativa oriunda da aplicação do

EDT algumas pessoas não integrantes do
Sistema Nacional do Desporto. De fato,
como o EDT fala em entidade responsável
pela organização do evento desportivo,
sem restringir seus destinatários aos
integrantes do Sistema Nacional do
Desporto (Lei nº 9.615/98; art.13,
parágrafo único16), há a possibilidade
de se responsabilizar as pessoas físicas
e jurídicas ligadas à referida organização
do evento por vínculos empresariais
ou civis.

dos direitos do torcedor no seu papel
tradicional de assistente ao vivo a eventos
desportivos nas suas respectivas arenas,
a lei pretende tutelar os interesses
dos torcedores que acompanham as
competições através de televisão, rádio,
ou, até mesmo, de meios eletrônicos de
informação e entretenimento.
Por isso, então, incluem-se como
visto, dentre os destinatários da norma, as
entidades responsáveis pela organização
das competições, visto que o alcance
do EDT vai além da previsão do art.42,
§3º da Lei nº 9.615, de 24/03/9817, que

protegia a referida assistência mediante
pagamento, buscando a integridade
competitiva e administrativa dos eventos
desportivos no Brasil.
Como já foi exposto anteriormente, o
EDT se preocupa com a tutela não somente
dos aspectos econômicos do desporto, mas
com o relevantíssimo papel cultural que
este desempenha no seio da sociedade
brasileira, criando mecanismos legais
que garantam o caráter de continuidade
e moralidade que devem necessariamente presidir a organização de competições
desta natureza.

6. Inserção do Torcedor em Relação de Consumo

art .3º traz a principal
inovação do estatuto, que
é equiparar, a uma relação
de consumo, sua filiação e
acompanhamento a uma determinada
entidade desportiva, caracterizando não
só tal entidade, mas aquela organizadora
da competição como fornecedores de
serviço, tal como definidos no Código de
Defesa do Consumidor (CDC).
E a extensão subjetiva de tal condição
a essas duas espécies de pessoas jurídicas
se deve à proteção integral visada
pelo EDT, já que, além da integridade

16. “Art.13. O Sistema Nacional do Desporto tem por finalidade promover e aprimorar as práticas desportivas de rendimento. Parágrafo único. O Sistema
Nacional do Desporto congrega as pessoas físicas e jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, encarregadas da coordenação, administração,
normalização, apoio e prática do desporto, bem como as incumbidas da Justiça Desportiva e, especialmente: I – o Comitê Olímpico Brasileiro – COB; II – o
Comitê Paraolímpico Brasileiro; III – as entidades nacionais de administração do desporto;IV – as entidades regionais de administração do desporto; V – as
ligas regionais e nacionais; VI – as entidades de prática desportiva filiadas ou não àquelas referidas nos incisos anteriores.”
17. “Art.42. (omissis) §3º. O espectador pagante, por qualquer meio, de espetáculo ou evento desportivo equipara-se, para todos os efeitos legais, ao consumidor, nos termos do art.2º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.”
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A equiparação do torcedor ao
consumidor se constitui, destarte, em
instrumento de transformação das
relações estabelecidas entre as entidades
desportivas (tanto aquelas de prática,
quanto as organizadoras de evento) e o
público que sustenta a sua existência e
lhe confere a força sociocultural de que
gozam no âmbito nacional e, por vezes,
internacional.
Tal forma de normatização decorre

naturalmente da eleição constitucional
do Estado Brasileiro como uma
entidade democrática de direito, sendo
imperioso que os mecanismos legais
destinados à evolução das estruturas
sociais coadunem-se com a prática da
participação popular e sejam concebidos
dentro de uma moldura de direitos
fundamentais.
No caso do EDT, a prescrição contida
na norma busca sua futura efetividade

na atuação de seus tutelados, ou seja,
os próprios torcedores, que, uma vez
detentores do mais amplo espectro de
direitos no exercício de atividade já
inserida no seu cotidiano sociocultural,
terão meios de exigir a adequação dos
eventos desportivos aos parâmetros
decorrentes do consenso coletivo, muito
distinto, diga-se de passagem, da atual
realidade vivida pelo esporte brasileiro,
em especial o futebol.

7. O Direito Difuso à Transparência na Administração Desportiva

N

a esteira daquilo que foi
reiteradamente afirmado
acima, a adequação das
competições desportivas a
critérios de moralidade e credibilidade
foram alçadas à condição de direitos
subjetivos das pessoas que de qualquer
forma as acompanham.
Por conseguinte, é obrigação
legal das entidades que organizam e
administram as diversas competições
desportivas de rendimento a ampla e
prévia divulgação dos regulamentos e
tabelas das partidas, possibilitando uma
avaliação da racionalidade dos mesmos
por parte do torcedor, que assim passará
a gozar de plena e adequada informação
acerca do serviço de entretenimento
que consome, tal qual o consumidor de
outros produtos e serviços.18
A grande evolução trazida pelo EDT
é, como já dito anteriormente, a extensão
da tutela consumerista para além dos
espectadores pagantes dos eventos
esportivos, protegendo aqueles que
consomem serviços televisivos de payper-view ou até mesmo telespectadores
de sinal aberto, ouvintes de rádio,
internautas e leitores.
O u t ro a s p e c t o re l eva n t e d a
disposição legal ora sob comento é que
a transparência deve ser entendida
na sua acepção mais ampla, ou seja,
não só no que tange à divulgação das
regras de competição, mas da sua
lógica compreensão, havendo que

se considerar ilegais regulamentos
que deem ensejo à interpretação
irrazoavelmente dúbia ou à subversão
dos normais critérios técnicos, como
visto ao longo das inúmeras versões dos
mais inacreditáveis sistemas de disputa
de campeonatos regionais e nacionais,
onde por vezes uma equipe teria que
perder para lograr classificação para a
etapa seguinte.
7.1. Calendário

Adentrando especificamente o tema
do direito do torcedor à transparência,
houve específica ênfase na divulgação
e na própria discussão dos aspectos
estritamente desportivos das diversas
competições, alcançando o referido
direito à transparência os elementos
relativos ao calendário desportivo,
à democratização do processo de
elaboração do regulamento e ao critério
técnico para realização das disputas.
O primeiro tópico a ser abordado diz
respeito ao art. 8º do EDT, que estabelece
como obrigação legal a implantação
de medida quase que unanimemente
estabelecida como grande condicionante
da efetiva racionalização do esporte
profissional brasileiro: calendário anual
de eventos.
De fato, são incontáveis as manifestações da imprensa especializada e
dos setores profissionais diretamente envolvidos com a administração

desportiva brasileira. Por todas, ouçase a exposição de eminente figura da
moderna gestão nacional, José Carlos
Brunoro, ex-treinador da seleção
brasileira de vôlei masculino e exgerente de futebol da Parmalat na
vitoriosa parceria estabelecida com a
Sociedade Esportiva Palmeiras, trecho
de obra conjunta com Antonio Afif:
O calendário do futebol brasileiro é
um dos mais inchados e confusos do
mundo. O elevado número de jogos
impostos aos principais clubes e as
constantes trocas de datas, horários
e locais das partidas geram sérios
problemas: desmotivação do público,
falta de tempo para recuperação
dos atletas contundidos ou para o
condicionamento visando à próxima
partida, sobrecarga muscular dos
jogadores, impossibilidade de elaborar
um plano de mídia para negociação
dos jogos televisionados...
Na realidade, é preciso que o
futebol seja encarado de forma mais
séria e profissional. Para ter bons
campeonatos, não podemos ignorar
a necessidade de planejamento, a
médio prazo, de toda a estrutura
do futebol. Precisamos montar um
calendário com datas organizadas e
rígidas para o campeonato nacional,
os estaduais e internacionais, a
seleção brasileira, as férias e pré-temporadas, o que passa pela redução do número de clubes.

18. Código de Defesa do Consumidor: “Art.6º. São direitos básicos do consumidor: (...) “III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e
serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”
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(...)
Outro aspecto que merece
consideração é a inatividade dos
pequenos times. Quanto mais
incharmos o campeonato nacional,
mais fracas ficarão as demais
divisões.19
Não bastasse tal organização potencializar a eficiência do sistema
desportivo como um todo, e não só sob
o prisma técnico, mas principalmente no
aspecto econômico, a edição do referido
calendário vai mais uma vez no sentido
de harmonizar a situação do torcedor
com o quadro de direitos conferido ao
consumidor, possibilitando que este
detenha informação precisa quanto
ao serviço oferecido pelas entidades
esportivas nacionais.
A ressalva a ser feita ao teor do caput
é a inexistência de estipulação de prazo de
antecedência para a fixação e divulgação de
tal calendário, assim como de vinculação de
sua organização para mais de um período
anual, cobrindo, por exemplo, todas as
temporadas compreendidas dentro de um
ciclo olímpico, o que evitaria a eventual
utilização de subterfúgio consistente na
conclusão e divulgação do calendário anual
na undécima hora ou mesmo após iniciada
a temporada.
Importante destacar a preocupação
em se manterem as equipes em
atividade por período mínimo durante
o ano, garantindo não só a racionalidade
econômica do calendário e evitando
as fórmulas que possam abreviar
prematuramente a participação de
determinado grupo de entidades, bem
como a continuidade da opção de lazer ao
torcedor que se filia a determinado clube,
já que reconhecida a relevância pública
da atividade esportiva na vida cultural
da sociedade brasileira.
Na esteira de tal exigência, o inciso
II do art.8º parece apontar para a
consagração do denominado modelo

de competição por pontos corridos,
único em que seria possível a previsão
antecipada da quantidade de partidas a
serem disputadas.
Malgrado seja a adoção de tal sistema
de competição uma antiga reivindicação de
vários setores envolvidos especificamente
com o futebol,20 há que se interpretar com
cautela tal dispositivo.
Em primeiro lugar, porque, salvo o
futebol, o sistema de disputa por pontos
corridos não atende às especificidades de
quase todos os outros desportos (vide a
tradição dos play-offs no basquetebol e
no vôlei), por sua vez também sujeitos
aos ditames do EDT.
Em segundo lugar, porque o consenso
acerca das virtudes do sistema de pontos
corridos não é mais unânime como
costumava ser anteriormente, havendo
estudos na Europa, berço tradicional de
tal prática, no sentido de adotar uma fase
eliminatória ao final dos vários torneios
nacionais.
Diante disso, em nome da razoabilidade que deve reger toda e
qualquer aplicação legal, o sentido que
deve se dar ao dispositivo em tela é para
estabelecer uma fase classificatória
baseada em tal sistema de pontos
corridos, com o prévio estabelecimento
do número de jogos e fixação antecipada
dos adversários, possibilitando-se, ao
fim de tal etapa, a instituição de playoffs ou fases complementares para a
sagração dos vencedores da competição,
de acordo com as peculiaridades de cada
evento ou modalidade.
Insta destacar, por outro lado, que a
extensão da interpretação propugnada
acima não elide a obrigação da manutenção dos clubes em atividade pelo
período mínimo estatuído pelo inciso I do
art.8º, sendo efeito preferencial da norma
que a etapa da disputa corrida ocupe a
maior parcela da competição nacional.
Por fim, há que se lembrar que tal

previsão não impede a realização de
torneios eliminatórios que componham
o resto do calendário, já que a exigência
se destina a uma competição de âmbito
nacional.
7.2. Regulamento

Na esteira da questão do calendário,
surge a discussão atinente ao
regulamento das competições, uma
vez que o EDT deve ser interpretado e
aplicado dentro do novo sistema legal
que regula o desporto brasileiro desde
1998, com a edição da já mencionada
Lei Pelé. Nesta inserção sistêmica, o
estatuto foi acompanhado, na mesma
data, 15/05/2003, por outro diploma
legal, que alterou lei concebida na gestão
ministerial do Atleta do Século: a Lei nº
10.672/2003.
A alteração legislativa que especificamente interessa à exposição ora
realizada é aquela que introduziu um
parágrafo único ao art.2º da Lei nº
9.615/98 que expressou a manifesta
t u te l a l e ga l d e t rê s p r i n c í p i o s
fundamentais: transparência financeira e administrativa; moralidade na
gestão desportiva e responsabilidade
social da direção desportiva21.
Tais princípios informam a sujeição
da elaboração dos regulamentos
desportivos à interferência popular,
instilando um espírito democrático
compatível com a efetiva intenção do
EDT: a criação de instrumentos de
dinâmica social que levem naturalmente
a gestão esportiva a um patamar de
qualidade administrativa compatível
com a excelência técnica dos atletas e
com a profunda estima devotada pelos
brasileiros a esta atividade.
E que não se diga que se trata de
indevida intromissão na autonomia
desportiva garantida no art.217 da
Constituição da República22, uma vez

19. BRUNORO, José Carlos e AFIF, Antonio. Futebol 100% Profissional. São Paulo: Gente, 1997. p.21/23.
20. E que, reconheça-se, apresentou sensível aperfeiçoamento no âmbito nacional do futebol profissional a partir de 2003, até mesmo em decorrência
da edição do EDT.
21. “Art.2º. (omissis) Parágrafo único. A exploração e a gestão do desporto profissional constituem exercício de atividade econômica sujeitando-se, especificamente, à observância dos princípios: I – da transparência financeira e administrativa; II – da moralidade na gestão desportiva; III – da responsabilidade
social de seus dirigentes; IV – do tratamento diferenciado em relação ao desporto não profissional; e V – da participação na organização desportiva do país.”
(NR)
22. “Art.217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e nãoformais, como direito de cada um, observados: I – a autonomia das entidades
desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento”
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que, além de tal autonomia não ser
absoluta, ela encontra delimitações no
próprio dispositivo constitucional 23,
não só no caput, como no seu §3º, assim
redigido:
Art.217. (omissis)
(...)
§3º. O Poder Público incentivará
o lazer, como forma de promoção
social.
Neste caso, o acompanhamento de
atividades desportivas, tal como definido
no art.2º, é meio de expressão do direito
ao lazer, fator integrante da esfera íntima
de cada indivíduo de extrema relevância,
uma vez que revelada e exercitada no
contato com outras pessoas; na interação
com a plasticidade do esporte; com
seus padrões de competitividade sadia,
integridade física e moral e, como já
visto, com manifestações de identidade
nacional.
Desta forma, é dever constitucional
do Estado brasileiro promover a
democratização da organização
desportiva brasileira, criando os já
mencionados mecanismos de adequação
da direção esportiva aos padrões de
qualidade almejados pela sociedade.
Já no caput do próprio art.217 verificase que a autonomia, topograficamente
situada num dos incisos do mesmo
dispositivo constitucional, vincula-se ao
objetivo de garantir a prática desportiva
como direito individual (“...direito de
cada um...”)24.

Pois bem, a prática desportiva
não pode ser entendida como mero
exercício atlético diante dos argumentos
já exaustiva e repetidamente arrolados
neste trabalho, que apontam para o
esporte como elemento de integração
social entre seus apreciadores. Neste
sentido, o que o EDT pretende, repitase, é devolver o esporte à sociedade
brasileira, implantando requisitos
de transparência, moralidade e
responsabilidade na sua gestão.
Como corolário de tal quadro
principiológico, o art.9º cria, como
direito do torcedor, a possibilidade de
interferência e opinião na elaboração dos
regulamentos das competições que lhe
serão oferecidas para acompanhamento,
ou, dizendo em termos estritamente
econômicos, consumo.
Desta forma, além de fomentar
efetivamente a intervenção popular na
configuração dos eventos de expressivo
dado cultural brasileiro, o EDT possibilita
a adequação dos serviços e produtos
desportivos às necessidades da torcida.
E tanto se dá com grande similaridade
ao que ocorre na regulação de serviços
públicos, situação em tudo similar ao
esporte, em que o sistema de filiações
nacionais e internacionais faz das
modalidades já consolidadas verdadeiros
mono ou oligopólios sob o prisma do
fornecimento de serviços relacionados à
organização e apresentação de eventos
desportivos25.

Para garantir a referida democratização, o EDT estabelece uma rotina para
que o regulamento de cada competição
possa efetivamente ser considerado
válido: publica-se o mesmo com
antecedência mínima, garantindo seu
conhecimento pela crônica desportiva e
pela torcida, e abrindo prazo de dez dias
para sugestões e impugnações eventuais,
que serão recebidas e analisadas pelo
ouvidor da competição.26
Outro ponto de mérito do dispositivo
sob comento é a previsão dos parágrafos
5º e 6º, que restringe as possibilidades
de alteração de regulamento de um
ano para outro, ou mesmo (e ainda
mais fortemente), dentro da mesma
temporada.
Com efeito, este vício onipresente
na história desportiva brasileira
(mais uma vez especificamente, mas
não exclusivamente, no futebol) era
atacado por todos os lados, tendo sido
sintetizada a crítica geral no artigo já
citado anteriormente:
A torcida é feita da crença no valor
da conquista realizada pelas cores
que cada um elegeu. A credibilidade
de um torneio decorre da constância
de suas regras. Ao mudá-las a cada
semana, os dirigentes esportivos,
com a inaceitável chancela do Estado,
fazem pouco da boa-fé do torcedor
sem sofrer qualquer consequência,
violando-se assim não só a prometida
proteção à vulnerabilidade deste

23. Harmonizando os vários vetores valorativos de diversas normas constitucionais, atua o Princípio da Unidade Constitucional, magistralmente descrito por Luís Roberto Barroso, fazendo referência a Klaus Stern: “O papel do princípio da unidade é o de reconhecer as contradições e tensões – reais ou
imaginárias – que existam entre normas constitucionais e delimitar a força vinculante e o alcance de cada uma delas. Cabe-lhe, portanto, o papel de harmonização ou ‘otimização’ das normas, na medida em que se tem de produzir um equilíbrio, sem jamais negar por completo a eficácia de qualquer delas.” (in
Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1998. p.185).
24. Endossando o argumento que aponta para a limitação da autonomia desportiva, ouça-se novamente a lição de Luís Roberto Barroso, contida em
parecer exarado em resposta à consulta formulada pela Confederação Brasileira de Futebol: “A autonomia, portanto, não apenas comporta, como antes
pressupõe a existência de determinados limites. Quem tem competência para conceder autonomia, tem competência para traçar-lhe parâmetros. Se é a Constituição que confere autonomia, pode ela definir o seu alcance...O limite da autonomia das entidade desportivas dirigentes e associações é estabelecido pela
própria Constituição, tanto por normas específicas como por normas genéricas.” (Interpretação Constitucional – Direito Constitucional Intertemporal
– Autonomia Desportiva: Conteúdo e Limites – Conceito de Normas Gerais. in Revista de Direito Público. nº 97, jan/mar 91, p.96 e 97).
25. De fato, o valor social da conquista de determinada equipe vem do reconhecimento conferido pelos filiados às demais entidades competidoras. Como
exemplo, veja-se a questão do pentacampeonato mundial da seleção brasileira de futebol: a comoção nacional despertada pela vitória em cada uma das
Copas do Mundo vem do fato de que o cenário internacional reconhece a competição patrocinada pela FIFA como a culminância dentre as disputas entre
selecionados nacionais. O mesmo já não ocorre (com a devida desculpa devida à torcida corintiana) com o Mundial de Clubes canhestramente (des)
organizado pela mesma entidade em 2000, claramente suplantado em prestígio (pelo menos na América do Sul), pela chamada Copa Intercontinental
(ou Toyota Cup, devido ao seu patrocinador), consolidada no imaginário da torcida pela tradição de mais de quatro décadas. Pois bem, para chegar a tal
título, o clube tem que se classificar numa das competições nacionais organizadas pela respectiva Confederação Nacional, passando à disputa continental e, subsequentemente, à grande final em Yokohama. Nenhum outro campeonato paralelo pode emular tal conquista, pelo menos em curto prazo de
tempo, configurando a “restrição de mercado” similar a serviços prestados sob o regime de mono ou oligopólio. A confirmar tal tese, veja-se que tal iniciativa da FIFA só passou a contar com respaldo popular após os ajustes que permitiram que os atuais campeões continentais passassem a se enfrentar
no torneio em questão, que acabou por substituir a referida Copa Intercontinental.
26. Figura que será vista mais detalhadamente adiante.
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último como consumidor (CDC;
art.4º, I), mas também a diretriz legal
que estabelece que as necessidades
dos consumidores serão atendidas
através de ações que garantam
‘produtos e serviços com padrões
adequados de qualidade, segurança,
durabilidade e desempenho’ (CDC,
art.4º, II, d).
Os campeonatos começam com
um regulamento e um calendário e
terminam em condições radicalmente
distintas. O que vale para um ano já
não vale para o seguinte, e a torcida
paga por produtos e serviços que
sequer consegue entender...27
Portanto, trata-se de direito básico
do torcedor a estabilidade nas regras
que regem as competições organizadas
em território nacional, garantindo seu
efetivo acompanhamento e a moralidade
nos critérios técnicos de avaliação
desportiva.
Isto não quer dizer que se engessará
as fórmulas de disputas, podendo as
mesmas ser remodeladas, desde que
observado pelo menos um biênio de
aplicação do regulamento, até mesmo
para assegurar a correta avaliação de
seus efeitos (art.9º, §5º, II).
7.3. Critério técnico

Conjugando-se com a transparência
e estabilidade do regulamento, o art.10
do EDT teve como escopo também
garantir a observância do critério
técnico, expurgando das competições
considerações estranhas ao puro embate
atlético dos seus disputantes.
De fato, o esporte tem sua relevância
calcada na aferição da excelência
física, mental e até mesmo social (nos
esportes coletivos) de seus atletas,
sendo qualquer inserção de elementos
políticos, econômicos ou históricos28
uma degeneração incompatível com os
valores consagrados universalmente pelo

comunidade desportiva e albergados
pela Constituição da República e pelo
novo sistema legal do esporte nacional.
A pena para a inobservância de
tais critérios é a ineficácia, para fins
de classificação final, das partidas
disputadas com o propósito ou em
decorrência da subversão da matriz
essencialmente agonística de pontuação
dos participantes da competição.
Como reação ao referido critério
técnico, um dos artifícios muito usados
pelos cartolas para contornar resultados
“inadequados” aos seus interesses
particulares é a alegação de que a versão
seguinte de determinada competição
nada mais é do que outra competição
posta no lugar da anterior.
Viu-se isto com muita clareza no
Campeonato Brasileiro de Futebol
de 1999, sucedido em 2000 por uma
esdrúxula Copa João Havelange, nascida
para mascarar manobras que trouxeram
Bahia e Fluminense de volta à primeira
divisão sem que os mesmos tenham
logrado a ascensão por seus próprios
méritos desportivos.
Nestes casos, fica evidente a farsa
mal ajambrada pela direção desportiva
brasileira, que substitui um torneio
nacional por outro, trocando apenas o
“rótulo” e deixando o mesmo ranço de
amadorismo e imoralidade na gestão
de tais eventos.
O §6º do art.9º visa a coibir tais
abusos, permitindo a substituição
de uma competição por outra, mas
desde que atinja âmbito territorial
distinto, obrigando, deste modo, a que
os campeonatos e torneios nacionais
mantenham estáveis seus critérios
técnicos, assegurando reconhecimento
ao mérito desportivo atingido dentro
do campo de jogo, já que a “meia-sola”
utilizada no passado para mascarar
interesses inconfessáveis e incompatíveis
com a moralidade desportiva não mais
poderá ser utilizada, na medida em que,

eliminada a competição nacional do
calendário, nenhuma outra de mesmo
âmbito poderá tomar-lhe o lugar.
7.4. Informações financeiras

Por fim, o direito à transparência
tem importante vertente consagrada
no art.7º do EDT, que assegura “a
divulgação, durante a realização da
partida, de renda obtida pelo pagamento
de ingressos e do número de espectadores
pagantes e não pagantes”. A natureza
mais evidente da tutela seria, a princípio,
o interesse público na divulgação de
base de cálculo para os tributos que
incidem sobre as rendas auferidas pelas
entidades praticantes nos diversos
eventos desportivos.
Entretanto, a atribuição de direito
a tal espécie de informação ao torcedor
revela mais uma vez a intenção do
legislador em reconhecer a repercussão
da vida administrativa dos clubes no
âmbito social.
Com efeito, já é notória a alegação
das dificuldades financeiras por que
passam as entidades detentoras das
marcas e signos representativos da
paixão de milhões de brasileiros.
Interferindo a saúde econômica de tais
clubes no desempenho agonístico de
suas respectivas equipes, com evidentes
consequências no lazer e na expressão
sociocultural dos enormes grupos
populacionais filiados de alguma maneira
às suas cores, é inegável a função social
da administração conduzida pelos seus
dirigentes.
Portanto, o feixe de relações
patrimoniais geridas pelos dirigentes
esportivos deve se submeter ao
escrutínio público, até por conta do
destaque social conferido ao exercício de
tal função, normalmente trampolim para
a realização de ambições de natureza
política ou econômica.
Neste cenário, o EDT tenta encerrar

27. MARTINS, Fernando Barbalho. Op.cit.
28. A este respeito, relembra-se a triste notícia de existência de regulamentos que previam a classificação de clubes para etapas posteriores da competição com base na aferição de sua média de público. Também há que se resgatar os critérios estritamente políticos para ingresso no Campeonato
Nacional de Futebol durante a década de ’70 (“Onde a Arena vai mal, mais um no Nacional. Onde a Arena vai bem, mais um também.”). Por fim, saltam à
memória os convites para Copas Continentais baseados no retrospecto “histórico” dos clubes ou mesmo a surreal ponderação dos pontos obtidos durante certas competições, de acordo com o mesmo histórico pretérito de certos clubes.
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a fase da irresponsabilidade administrativa dos dirigentes esportivos,
que não ficam impedidos de dispor dos
recursos de titularidade dos clubes por
eles conduzidos, mas devem passar a
dar transparência ao tratamento que
dispensam aos diversos grupos de
torcedores, como, por exemplo, nas
isenções mal explicadas aos membros
de torcidas organizadas, de modo a que
o torcedor comum possa perceber em
que tipo de classe o mesmo se encaixa,
deixando, eventualmente de consumir
os serviços e produtos relacionados
à entidade que lhe discrimina
injustificadamente.
Mais do que isso, sendo o desempenho
financeiro do clube fator fundamental
para a previsão de sua estruturação
e consequente performance técnica,
a informação das rendas auferidas
passa a ser dado indispensável à
avaliação, por parte do torcedor, acerca
da boa gestão da entidade, aspecto
que poderá levar à eventual suspensão
do seu acompanhamento, diante de
prognósticos pouco animadores.
Por fim, a medida preconizada pelo
EDT é corolário natural do Princípio da
Eficiência Administrativo-Desportiva
estatuído no art.2º, XII da Lei nº
9.615/98.29
7.5. Ouvidoria da competição

Eis outra inovação de iniludível
importância, confirmando o reconhecimento legal da patrimonialização
social do esporte, incorporado pelos
brasileiros como valor componente da
própria identidade social.
De fato, a instituição de órgão
responsável pela coleta de informações,
sugestões e protestos relativos à
organização dos eventos desportivos
consagra prática democrática pouco
usual no Direito Brasileiro e é louvável
implantação de fundamento reitor da
República, conforme estatui claramente
o art.1º da Carta Magna:
Art.1º A República Federativa do
Brasil, formada pela união indissolúvel

“

A crítica que se faz neste ponto é a
ausência de previsão da realização
de audiências públicas periódicas.

dos estados e municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
(...)
II – a cidadania;
A eleição da cidadania como
fundamento do Estado brasileiro
aflui justamente para a criação de
instrumentos de exercício de participação
popular na condução de políticas sociais.
Desta forma, a Ouvidoria da competição
(EDT; art.6º) acaba por ser, além de uma
garantia de compatibilização entre as
práticas de administração desportiva
e a valoração que a sociedade tem
do esporte, uma chancela efetiva e
concreta da relevância de tal atividade,
sinalizando a impossibilidade da
disposição irresponsável e destrutiva
do patrimônio cultural formado a partir
da tradição esportiva brasileira.
Ultrapassando a mera criação da

”

figura do ouvidor da competição, que
poderia ser um órgão desprovido de
meios para realizar suas atividades, o
EDT também prevê expressamente a
obrigatoriedade da disponibilização
de tais instrumentos, especialmente no
que diz respeito à comunicação com os
torcedores.
Sob o prisma da referida comunicação,
aliás, o estatuto caminhou bem ao fixar
prazos e forma pré-concebidos para
a resposta ao torcedor, vinculando,
preferencialmente, o ouvidor ao meio
utilizado originalmente para o contato.
A crítica que se faz neste ponto é
a ausência de previsão da realização
de audiências públicas periódicas, a
fim de que não só se consolidassem as
providências adotadas pelo ouvidor no
encaminhamento das manifestações dos
torcedores, mas também se permitisse
a exposição verbal de protestos e
sugestões, ainda mais se considerando
a enorme massa de analfabetos ainda

29
. “Art.2º. O desporto, como direito individual, tem como base os princípios: (...) “XII – da eficiência, obtido por meio do estímulo à competência desportiva e administrativa.”
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existente no país, para os quais, de resto,
o esporte é uma das poucas formas de
expressão e integração sociocultural.
O §5º do art.6º prevê a possibilidade
de remuneração do ouvidor, a qual,
entretanto, deverá ser custeada pelos
participantes da competição, e não pela
entidade organizadora.
A medida é acertada, já que evita
a criação de vínculos financeiros com
a entidade que obviamente será alvo
de críticas dos torcedores. Por outro
lado, a remuneração direta estabelece
os referidos vínculos com as entidades
participantes da competição, outro
grupo que poderia ser afetado pela
atuação do ouvidor.
Uma evolução legislativa de tal
dispositivo deveria garantir de forma
mais sólida a independência que as
funções de ouvidoria exigem, através, por
exemplo, da instituição de remuneração
direta, decorrente de fundo a ser formado
pela destinação de percentuais das
rendas auferidas nos diversos eventos.
Embora o caput do art.6º insinue
um papel meramente passivo ao

O
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interpretação, aliás, que mereceria
expresso endosso e imediata adoção
pelos operadores da presente lei.
Nada impede, no entanto, que a
edição seguinte da competição seja
cometida a outro ouvidor, digamos, mais
“dócil”; razão pela qual a instituição de
um mandato que cobrisse duas ou mais
versões da mesma competição.
Diante da necessária independência
funcional que deve ser garantida ao
pleno desempenho do papel conferido
legalmente ao ouvidor, não há como
se cogitar da eventual formação de
vínculo trabalhista entre este e a
entidade organizadora, ou mesmo com
as entidades participantes da respectiva
competição, já que ausente o requisito
da subordinação jurídica, necessária à
configuração da relação de emprego.
Portanto, realizada atividade com
inteira independência em relação
às entidades que o remuneram, o
ouvidor da competição presta serviço
autônomo, impossível de ser submetido
à tutela legal da Consolidação das Leis
do Trabalho.

8. Atuação do Poder Público na Defesa do Torcedor

art.41, confirmando a
identidade entre a tutela
conferida pelo CDC e aquela
contida no Estatuto de
Defesa do Consumidor, possibilita aos
entes federativos, em vez de criar órgão
especializado na defesa do torcedor,
confiar tal atribuição aos órgãos de defesa
do consumidor.
De fato, já existente estrutura
destinada à fiscalização de atividades
similares, o Princípio da Eficiência
Administrativa não recomenda a criação
de outro órgão, onerando ainda mais o
Erário e criando estrutura paralela que
possivelmente contribuiria para uma
“canibalização” mútua dos recursos
orçamentários.
Porém, mais do que a definição acerca
da criação de um novo órgão ou da outorga
de novas atribuições àquele já existente,
o que cumpre destacar é a necessidade
de assunção, pela Administração Pública,
72

ouvidor, nada obsta que o mesmo
a t u e p o s i t iva m e n t e , p r o p o n d o
melhoramentos na organização da
competição independentemente da
provocação de torcedores.
Tal assertiva pode ser ancorada
nas disposições do §4º do art.6º, em
que se faz menção à divulgação das
propostas do ouvidor, sem vinculá-las
obrigatoriamente ao prévio processamento de oitiva de torcedores.
Outra falha na concepção da figura
do ouvidor é a ausência de estabilidade na função, sendo fácil admitir a
hipótese em que, perturbada por
uma atuação diligente do ouvidor
designado, a entidade organizadora
resolva substituí-lo.
Poder-se-ia até mesmo cogitar de
lhe conferir estabilidade durante a
competição para a qual foi designada, até
em virtude da exigência de designação
prévia, o que, impedindo a nomeação
durante o campeonato ou torneio,
inviabilizaria a substituição (que é,
em última análise, a nomeação de
substituto, no curso da competição),

de uma postura ativa na efetivação dos
dispositivos do EDT, especialmente no
que diz respeito ao analisado direito à
transparência, visto que sua exigibilidade
se revela inviável no plano exclusivamente
individual.
De fato, avulta o absurdo de
se imaginar ações individuais de
torcedores visando à anulação de toda
uma competição ou buscando proteger
interesses visivelmente que transcendem
sua esfera pessoal, tais como a garantia de
critérios técnicos nos diversos torneios ou
a divulgação e cumprimento de calendário
de determinada modalidade.
Tais interesses são claramente de
índole transindividual, inserindo-se
na moldura dos direitos difusos que
compõem os já demonstrados patrimônio
sociocultural e relevância econômica,
representados pela atividade esportiva
nacional, cabendo ao Poder Público
um papel crucial na promoção das
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importantes iniciativas que visam a
modernizar esse segmento social e
econômico que tantas paixões desperta
e, até mesmo por conta disto, ainda
patina numa estrutura amadora, no pior
sentido da palavra, e eivada de vícios
de personalismo e patrimonialismo
que conspurcam outros setores da vida
brasileira.
Um país que se comprometeu a ser
o palco das duas maiores celebrações
do esporte mundial não pode ter, no seu
plano interno, uma estrutura carcomida
pela corrupção, pelo obscurantismo
administrativo, pelo desrespeito ao
público e pelo escárnio aos valores mais
elevados que o próprio esporte busca
inspirar.
Como já disse em outras paragens, “a
luz do sol é o melhor detergente que há”.
Então, precedendo o fogo olímpico, que
venha a transparência na administração
desportiva.

Desembargador
Miguel Pachá
“Cada processo representa a
história de uma vida, uma busca
constante de justiça”. Advogado
durante 20 anos, antes de exercer
a magistratura, o desembargador
Miguel Pachá considera que o
exercício da advocacia hoje é bem
diferente dos tempos passados,
quando os profissionais atuavam
em todas as esferas do direito.
E aconselha aos novos advogados:
“sejam leais com os clientes, com
o ex-adverso e com o juiz”

O senhor é formado em
Direito pela Faculdade de Direito, da
Universidade Católica de Petrópolis.
Como foi a sua trajetória na vida
pública até sua chegada ao Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro?
Eu me formei pela Faculdade Católica
de Direito da Universidade Católica de
Petrópolis, em 11 de outubro de 1959,
turma Clóvis Bevilaqua, porque neste
dia comemorava-se o centenário de
nascimento deste notável jurista e, por
isso, todas as faculdades de direito do
Brasil anteciparam as formaturas para
homenageá-lo.
Quando ainda universitário,
juntamente com o advogado Amil Alves
e os colegas Paulo Pinheiro Borges e
Amaury Arruda de Souza, fundamos
o nosso escritório de advocacia. No
penúltimo ano do curso, em 1958, fui
eleito vereador em Petrópolis e exerci o
mandato até o dia 31 de janeiro de 1963,
sendo eleito e reeleito seu presidente em
1961 e 1962.

A partir de então minha vida se
voltou exclusivamente ao direito,
dediquei-me ao escritório e às funções
de assistente jurídico, junto à Secretaria
de Finanças do antigo Estado do Rio,
passando depois a integrar a carreira de
procurador do Estado.
Exerci, então, as funções de chefe
de Procuradoria, junto ao Conselho
de Contribuintes e, após a fusão dos
Estados, fui nomeado procurador-chefe
da 2ª Procuradoria Regional, formada
pelas cidades de Duque de Caxias, São
João de Meriti e Magé.
Em 1979 candidatei-me a uma das
vagas existentes nos Tribunais de Alçada
Civil e Criminal e logrei ser indicado em
lista sêxtupla, em primeiro lugar, sendo
nomeado pra exercer funções de juiz no
Tribunal de Alçada Cível, onde permaneci
até 1993, quando, por merecimento, fui
promovido a desembargador, quando
estava no exercício da vice-presidência
daquele Tribunal.
Como desembargador ocupei a 1ª
vice-presidência, no biênio 1997 a 1999,

e fui eleito para presidente do Tribunal,
no biênio 2003/2005. Após o término
do mandato, por implemento de idade,
aposentei-me.
Como desembargador do TJRJ, que
valores nortearam a sua atuação?
Os valores que nortearam minha
ação, como presidente do Tribunal,
f o ra m o s m e s m o s q u e s e m p re
orientaram toda a minha vida, isto é,
honra, dignidade, respeito pelo ser
humano, que sempre me conduziram à
prática de atos honestos.

Quais foram seus principais
desafios na presidência do Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro?
O meu desafio inicial era o de
corresponder às expectativas de
meus colegas que me elegeram por
unanimidade para ser o seu presidente,
não decepcionar os juízes e serventuários,
enfim, de todos os que militam na
Justiça. Tão logo assumi a presidência
implementei a Reforma Administrativa,

Revista TCMRJ

n. 54 - Maio 2013

73

PERSONALIDADE
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

cujos estudos estavam sendo feitos pela
Fundação Getúlio Vargas. Isto importava
em modificar estruturas, extinguir
cargos desnecessários, alterar chefias,
modificar zonas de influências até então
existentes.
Surpreendentemente contei com a
colaboração de todos, e as medidas foram
aprovadas pelo Órgão Especial, acatadas
pelos funcionários, sem qualquer reação
contrária, tanto que os sindicatos que
representam os servidores mantiveram
comigo o melhor relacionamento.
Juntos enfrentamos a grave situação
econômica e financeira pela qual passava
o Estado, que sequer tinha numerário
para o pagamento do 13º salário a
todos.
Emprestei ao Executivo, para
enfrentar os primeiros meses de governo,
a quantia de cinquenta milhões do Fundo
do Tribunal, e somente aceitei que o
13º salário fosse pago aos magistrados,
sem antecipação, junto com os dos
serventuários.
Era preciso que o Tribunal e a Justiça
se aproximassem dos jurisdicionados,

A
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como ditava a Constituição de 1988,
que alargou em muito os horizontes do
Poder Judiciário.
Instituímos a Justiça Itinerante,
para atender a localidades longínquas
e as que não possuíam fórum, o que foi
um sucesso, tanto que os presidentes
posteriores mantiveram o serviço.
O Tribunal instituiu cursos para
líderes das comunidades que passavam
a defender nossos serviços em todos os
setores, trazendo a população à Justiça
para reivindicar seus direitos.
Participamos do Natal sem Fome e
entregamos aos seus responsáveis mais
de 12 toneladas de alimentos.
O Tribunal se fez presente no
movimento Ação Global, com sucesso
absoluto, onde logramos conceder
cidadania a um número de pessoas,
que sequer ostentavam Registro de
Nascimento, realizamos casamentos
comunitários, e resolvemos, com
urgência, casos de família, separação,
divórcio etc.
O nosso trabalho foi inclusive
instalado em locais carentes de justiça,
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como o Morro da Mangueira, Pavão e
Pavãozinho e etc., onde compareci para
acompanhar os trabalhos.
Durante minha gestão instalei
os Juizados Especiais para locais de
grande concentração urbana, como no
Maracanã, no Estádio de São Januário
e Caio Martins, diminuindo a violência
dentro dos estádios em mais de 90%.

Para o senhor, qual é a importância
dos tribunais de contas no exercício
do controle externo?
Tenho pelos tribunais de contas um
profundo respeito pelo trabalho que
realizam no sentido não só de fiscalizar
o Poder Público, mas de orientar no
sentido de que os atos praticados não
tenham a eiva da ilegalidade.
Quando assumi a presidência do
Tribunal, a primeira visita que fiz foi
ao presidente do Tribunal de Contas do
Estado. Fui pedir que me colocasse à
disposição um funcionário, à sua escolha,
para que acompanhasse todos os nossos
atos, a fim de que fossem realizados da
forma mais transparente e honesta.

Graças a isto, não tivemos nenhuma
impugnação, as nossas concorrências
mereceram elogios e temos a consciência
de que é possível administrar-se a coisa
pública com honra e dignidade.
O controle externo só é repelido por
aqueles que não desejam que seus atos
sejam submetidos ao crivo da crítica
construtiva.
O meu respeito pelos tribunais de
contas é tão grande e disto não faço
segredos, que o Tribunal de Contas do
Município distinguiu-me com a Medalha
Victor Nunes Leal, quando a instituiu
para homenagear pessoas por serviços
praticados ao Município, ao Estado e
ao País.

O que o senhor pensa da recente
Proposta de Emenda Constitucional
q u e s u b o rd i n a a e f i c á c i a d e
determinadas decisões do Supremo
Tribunal Federal à deliberação do
Congresso Nacional? Tal proposta se
coaduna com o princípio da separação
e harmonia entre os Poderes da
República? Caso tal proposta venha
efetivamente a ser aprovada, o senhor
pensa que a mesma deveria, em
função da simetria constitucional, ser
replicada também nos estados
Federados, em relação aos tribunais
de Justiça?
A proposta é de um absurdo
total, violando textos expressos da
Constituição Federal, que estabelecem o
princípio da separação e harmonia entre
os Poderes.
As atribuições dos Poderes estão
fixadas na Constituição Federal e a
ideia de submeter as decisões do Poder
Judiciário a qualquer outro Poder me
afigura como um verdadeiro golpe
contra a democracia e as instituições.
Parece que o autor do projeto não
conhece os termos da Constituição, que
ele mesmo prometeu respeitar e fazer
cumprir, quando de sua posse, o que é
lamentável.
O projeto objetiva retirar a
independência do Poder Judiciário, por
ser aquele que mais incomoda quando
reconhece que muitas leis são elaboradas
em desconformidade com a Constituição

e as declara inconstitucionais, ou quando
julga contra governantes ou interesses
ditados, não pela justiça, mas pela
vontade de conglomerados políticos ou
econômicos, cujo objetivo principal viola
os valores centrais da humanidade.

Sabendo que o senhor participou
também, como vereador, do Poder
Legislativo, indaga-se, se a atuação
do Supremo Tribunal Federal tem se
dado dentro dos limites de seus
poderes ou o Poder Legislativo tem
razão ao afirmar que ocorre uma
exc e s s iva “ j u d i c i a l i z a ç ã o” d a
política? Trata-se de um efetivo
problema no exercício dos Poderes
da República ou o senhor percebe situações que não fogem
à normalidade institucional?
Que tipos de medidas poderiam
ser tomadas para evitar crises
institucionais como estas?
Até a Constituição de 1988, o
judiciário era um Poder inacessível e
distante dos reclamos gerados pelas
desigualdades sociais; a partir de então
foi chamado a ocupar o primeiro plano
no cenário político e social, assumindo
o Controle Constitucional dos direitos
e garantias individuais e coletivas,
atuando cada vez mais, como um freio
entre os Poderes Executivo e Legislativo,
que sempre objetivam a hipertrofia.
A ação do Poder Judiciário na
realidade está circunscrita ao que
determina a Constituição.
Convém não esquecer que aqueles
que falam que o Supremo Tribunal
Federal está exorbitando, extrapolando
os seus limites, esquecem que o Poder só
se manifesta quando provocado, através
de um procedimento judicial. Decide
uma questão que lhe é apresentada
exatamente por outros membros do
Poder Legislativo, cujos direitos julgam
estar sendo preteridos, pela maioria.
Os que falam hoje em judicialização
da política são os mesmos que já bateram
às portas do judiciário para a discussão
de questões políticas.

No que concerne à advocacia, o
senhor percebe alguma diferença

entre os advogados militantes que se
iniciaram na advocacia junto ao
senhor para os advogados militantes
de hoje? Ter exercido a advocacia
antes da magistratura forneceu ao
senhor algum elemento que o auxiliou no posterior exercício da
magistratura?
O exercício da advocacia de
hoje é bem diferente dos tempos
passados. Os pequenos escritórios,
ou mesmo escritórios individuais,
foram substituídos por verdadeiras
empresas de advogados, com intensa
especialização.
Hoje dificilmente encontramos
profissionais que atuem em todas as
esferas do direito.
Fui advogado durante 20 anos,
antes de exercer a magistratura, e as
lições que aprendi durante minha vida
como profissional do direito foram de
grande utilidade para o exercício de
magistratura.
O advogado, na defesa de suas
causas, a cada momento, está criando
o direito, e ao juiz cabe optar qual das
teses deve prevalecer.
Como juiz, sempre atendi em meu
gabinete os advogados, sempre recebi
memoriais, sempre discuti acerca das
hipóteses que me eram apresentadas
e sempre decidi de acordo com minhas
convicções e com aquilo que entendia
atender aos ditames da Justiça.
Ja m a i s a t ra se i n a p re st a ç ã o
jurisdicional, pois sabia dos sofrimentos
por que passam os advogados, na espera
de uma decisão.
Que conselhos o senhor daria para
os estudantes de direitos e formandos
que estão ingressando na carreira
jurídica e almejam crescimento
profissional?
O conselho que passo a dar aos
novos advogados são os mesmos que eu,
durante 40 anos, dei aos meus alunos:
que sejam honestos. Que respeitem os
direitos alheios. Que sejam leais com o
cliente, com o ex-adverso e com o juiz.
Cada processo é diferente do outro.
Cada processo representa a história
de uma vida, uma busca constante de
justiça.
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Cinesioterapia ou
Ginástica Laboral
Um instrumento de promoção
da saúde no ambiente de trabalho
foto: Alexandre Freitas

“

O corpo humano é uma
máquina perfeita e, como toda
máquina, precisa de cuidados
e manutenção

Letícia Abi-Kair Borges
Médica do TCMRJ

R

ecentemente, tem-se
o b s e r va d o a c re s c e n t e
importância da qualidade de
vida no trabalho, devido a
inúmeros fatores como a vida agitada
nos grandes centros urbanos, as
duplas jornadas de trabalho, o avanço
tecnológico, as atividades que exigem
alto rendimento num tempo cada vez
mais reduzido (o que impõe mais
agilidade e competitividade sobre as
mesmas). Estas situações repercutem
de forma direta nas condições de saúde
e doença do trabalhador.
A “Era Digital” ou “Era da Informação”
acentuou estas mudanças e impôs uma
nova rotina aos trabalhadores que
passam muitas horas na mesma posição
e, quase sempre, repetindo movimentos
durante a jornada de trabalho. Por
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consequência, eles são os primeiros a
sentirem os efeitos dessa modernização
do processo de trabalho, apresentando,
frequentemente, quadros de tendinites,
lombalgias, cervicalgias, afecções do
ombro, dentre outras.
Nesse sentido, é fundamental uma
ampliação das ações do Setor de Saúde
das Instituições, as quais contemplem
as novas demandas dessa clientela,
e isto tem sido pauta de discussão
de grandes empresas e entidades
governamentais, visando aumentar
a inter-relação trabalho/saúde. Para
se poder proporcionar um melhor
relacionamento entre o homem e seu
ambiente laborativo, se faz necessário
um estudo profundo de cada seção
de trabalho, do quadro funcional, dos
períodos de trabalho, da característica
da organização e dos diversos setores.
Uma das formas de alterar a
prevalência de comportamentos de
risco entre os trabalhadores é através
dos Programas de Promoção de Saúde
no Trabalho. A Saúde Laboral diz
respeito à união de todos os recursos
e esforços do empregador (seja ele do
setor privado ou público) para melhorar
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”

a saúde do trabalhador e a qualidade de
seu trabalho, o que causará impactos
positivos também na sua vida social.
Uma das ferramentas utilizadas é a
Cinesioterapia Laboral (CL), ou Ginástica
Laboral (GL).
Segundo estudos, os primeiros
registros sobre a prática de exercícios
físicos no ambiente de trabalho são de
1925, na Polônia, onde foi chamada
de “Ginástica de Pausa”. Era destinada
aos operários que se exercitavam com
uma pausa adaptada a cada ocupação
particular. Alguns anos depois, esta
ginástica foi introduzida na Holanda
e na Rússia. No início da década de
60, ela começou a ser praticada na
Alemanha, na Suécia , na Bélgica e no
Japão. A denominação Ginástica Laboral
teve origem no Japão, em 1928, sendo
aplicada, diariamente, aos funcionários
dos correios, visando a descontração e a
busca da saúde. Na década de 60, ocorreu
a consolidação e a obrigatoriedade da
GLC - Ginástica Laboral Compensatória
em todo o país. Os Estados Unidos
adotaram a GL em 1968 e criaram a
Internacional Management Review, uma
das mais significativas avaliações sobre

a saúde do trabalhador pelo
exercício físico.
No Brasil, em 1901,
surgiram as primeiras
manifestações de atividades
físicas entre funcionários, mas
somente em 1973, a Escola de
Educação Física da Federação
dos Estabelecimentos de
Ensino de Novo Hamburgo/
RS (FEEVALE) tornou-se a
pioneira em GL, com o “Projeto
Educação Física Compensatória
e Recreação”, elaborado a partir
de exercícios físicos baseados
em análises biomecânicas.
Além disso, algumas empresas
do país começaram a investir em
empreendimentos, com opções de lazer
e de esporte para os seus funcionários.
A Ginástica ou Cinesioterapia
Laboral é conceituada como a prática
de exercícios, realizada coletivamente,
de modo voluntário, durante a jornada
de trabalho, prescrita de acordo com a
função exercida pelo trabalhador. Tem
como finalidade a prevenção de doenças
ocupacionais e a diminuição do estresse,
promovendo o bem-estar individual,
por intermédio da consciência corporal.
Enfatiza o alongamento, o relaxamento,
os exercícios respiratórios e os exercícios
de compensação aos movimentos
repetitivos, à ausência de movimentos ou
às posturas desconfortáveis assumidas
durante o período de trabalho. Estes
exercícios, principalmente, os de
alongamento, tornam-se grandes aliados
ao combate das doenças mais comuns
do trabalho, pelo fato de melhorarem
a nutrição e a oxigenação dos tecidos,
assim, reposicionando as estruturas
do corpo, tirando o foco do estresse
momentaneamente, diminuindo a
exaustão causada pelo estresse e pelo
trabalho contínuo.
Pode ser classificada em quatro tipos:
• Preparatória ou de Aquecimento:
realizada antes ou logo nas primeiras
horas do início da jornada de
trabalho, ativando fisiologicamente
o organismo, preparando-o para o
trabalho físico e mental;
• Compensatória ou de Dimensionamento: realizada no meio

da jornada de trabalho, com uma
pausa ativa (que dura entre 5 a 20
minutos) para executar exercícios
específicos de compensação dos
músculos que foram trabalhados
em excesso durante a jornada.
Utiliza exercícios de alongamento
dos músculos sobrecarregados e
relaxamento, visando diminuir a
fadiga e prevenir as enfermidades
profissionais crônicas.
• Relaxamento: realizada após
o expediente de trabalho, principalmente em trabalhos com
excesso de carga horária ou em
serviços de cunho intelectual. Tem
como objetivo reduzir a tensão
muscular e mental criada pelas
atividades realizadas no trabalho.
• Corretiva: visa combater e, principalmente, atenuar as consequências decorrentes de aspectos
ergonômicos inadequados ao
ambiente de trabalho. A finalidade
é recuperar casos graves de lesões,
de limitações.
Estudos científicos demonstram que
a GL/CL traz benefícios tanto para o
empregador quanto para o trabalhador.
São eles: a prevenção das LER/DORT
(Lesões por Esforços Repetitivos/
Distúrbios Osteomusculares
Relacionados ao Trabalho), dores na
coluna, desvios de postura, melhora da
flexibilidade, força, coordenação, ritmo,
agilidade e resistência. Além disto,
tem sido uma alavanca no processo de
abandono do sedentarismo; redução do

estresse, depressão e ansiedade;
proporciona maior disposição
para as atividades físicas diárias,
bem estar físico e mental;
recupera o nível de atenção e
capacidade de concentração;
favorece o relacionamento social
e o trabalho em equipe; adequa
a postura corporal na estação de
trabalho; diminui as tensões musculares aliviando a sensação
de fadiga no final da jornada
de trabalho, contribuindo para
uma melhor qualidade de vida
do trabalhador.
A instituição que implanta este programa também é beneficiada com a redução
dos índices de absenteísmo, o aumento da
produtividade e qualidade do trabalho,
valorização da sua imagem perante os
trabalhadores e a sociedade, diminuição
dos afastamentos de funcionários por
doenças ocupacionais.
Em função destes benefícios, a GL/CL
vem conquistando cada vez mais espaço
nas empresas privadas e instituições
públicas, estando presente em indústrias
dos mais diversos ramos, dentre elas
podemos citar as de extração de petróleo,
metalúrgicas, indústrias têxteis,
madeireiras, terminais portuários,
setor de extração mineral, transporte,
agroindústrias, call centers, setores
de programação de computadores,
hospitais, universidades.
Desta forma, pode-se considerar
que a GL é um projeto que pontua a
perspectiva de práticas potencialmente transformadoras e contribui
diretamente no que diz respeito às
melhorias das condições de vida e
trabalho. Cabe ressaltar que, para que
a GL/CL mostre-se eficaz e efetiva, fazse necessária a análise ergonômica do
trabalho para proporcionar adaptação
e bem-estar no desenvolvimento da
atividade proposta.
Fundamentado no princípio de
proporcionar mais saúde e qualidade de
vida aos servidores, o Centro Médico do
Tribunal de Contas do Município do Rio
de Janeiro (TCMRJ) estuda a implantação
de um projeto de GL/CL nos diversos
setores desta Corte de Contas.
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O Brasil não precisa de
médicos estrangeiros:
Revalida-SIM
A recente decisão do governo federal
de “importar” médicos estrangeiros
para suprir as deficiências do sistema
de saúde é contestada pelo médico
Alkamir Issa, do Conselho Regional de
Medicina do Estado do Rio de Janeiro,
que informa que os dados mostram que
não faltam médicos, e sim uma política
de incentivo que os leve ao interior.

N

Alkamir Issa
Médico especialista em Endoscopia Digestiva
Conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro

ão é de hoje que ouvimos
e testemunhamos casos de
famílias sem assistência
médica nos locais onde
moram. Seja no interior no estado,
em áreas mais isoladas dos centros
urbanos ou nas periferias de algumas
cidades. As queixas de falta de recursos,
de medicamentos e, principalmente,
de médicos, são frequentes. Em alguns
casos, é necessário até percorrer
quilômetros em busca de atendimento
e, mesmo assim, correr o risco de não
conseguir, após esperar horas em filas
de hospitais.
Foi baseando-se, equivocadamente,
neste cenário, que o governo federal
anunciou, no dia 6 de maio, uma medida
de importação de médicos formados
em outros países sem revalidação do
diploma para atuar nas regiões remotas
do país. Nesse caso, seriam contratados
médicos cubanos e portugueses para
trabalharem em áreas onde não há uma
assistência adequada à população.
Decisões como essas devem ter
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fundamentos, e não têm. A contratação
de médicos do exterior não passa de
uma medida imediatista que o governo
federal buscou para tentar tapar o buraco
da saúde pública e amenizar o caos em
que se encontram os hospitais, isto é,
onde existem hospitais. O Conselho
Regional de Medicina do Estado do Rio
de Janeiro afirma, com fundamentos
e pesquisas, que não faltam médicos
no Brasil, assim como no estado. Além
disso, a categoria não acatará a decisão
de importar profissionais sem a prova de
revalidação, o que é contra lei. E mostra
que, por fim, essa não será uma solução
efetiva para resolver os problemas na
Saúde.
No Brasil, há médicos suficientes
para atender a população, com um
número superior ao determinado pela
Organização Mundial da Saúde. No Rio
de Janeiro, o número de médicos em
atividade chegou a 58.782 em outubro
de 2012, segundo estudo do Conselho
Federal de Medicina (CFM). Com taxa de
3,62 profissionais por 1.000 habitantes,
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o estado se posiciona acima da média
nacional, ocupando o segundo lugar
em números absolutos de médicos
registrados em todo o país (388.015) e
em termos proporcionais.
Os dados mostram que não faltam
médicos, e sim uma política de incentivo
que os leve ao interior. Assim como os
brasileiros não desejam se deslocar
juntos às famílias para lugares isolados e sem estrutura de trabalho, os
estrangeiros também não irão. Isso
porque as condições oferecidas pelo
governo para interiorizar o médico não
são atrativas. Não há equipamentos
primários para atendimento à população,
falta segurança nas unidades de Saúde e
a infraestrutura dos hospitais é péssima,
fatos esses que expõem a severos riscos
tanto os médicos quanto a população.
Além disso, existe a questão salarial.
Há propostas de, por exemplo, R$ 15
mil para o médico se deslocar para o
interior. Nesse caso, ele se propõe a ir
junto à família, esperando ter uma vida
tranquila. Mas isso não corresponde

à realidade. O médico é enganado,
iludido. Acumulam-se meses e os
salários prometidos não são pagos. E,
para completar, não existe vínculo
empregatício no contrato. Assim, o
profissional que se dispôs a ir é obrigado
a voltar para a cidade em busca de novas
oportunidades, sem qualquer ganho
durante o período em que permaneceu
no interior.
O esvaziamento de médicos dos
hospitais públicos há muito vem sendo
alertado pelos Conselhos de Medicina de
vários estados e nenhuma providência
foi tomada. Nossos hospitais carecem
daquelas equipes em que existia o chefe
de plantão e os médicos se orgulhavam
de fazer parte dela. Esses heróis foram
se aposentando e foram repostos por
colegas sem vínculo empregatício ou com
contratos temporários. Aqui no Rio também
não precisamos de médicos estrangeiros,
precisamos de política de saúde que
novamente fixe o médico a um serviço.
Afirmamos, sempre, que a melhor
forma de contratação do médico é
através de concursos públicos com
remuneração digna, vínculos e planos
de carreira. Há diversas prefeituras
do estado que realizam processos
seletivos, porém com salários irrisórios.
O município de Miracema, por exemplo,
abriu, recentemente, edital para
contratação de médicos com salários
de R$ 1.634,14. Mais impressionantes
foram os municípios de Volta Redonda
e Itaperuna, que também lançaram

concursos públicos com vencimentos de
R$ 868,03 e R$ 636,30!
A medida do governo federal, além
de desnecessária, torna-se preocupante
a partir do momento em que não é
mencionada a realização da prova de
revalidação de diploma para os médicos
atuarem no Brasil. O exame, que é
obrigatório no país, serve para avaliar
se o médico tem ou não capacidade de
praticar a medicina e atender a população
de maneira correta. Além disso, exercer
a profissão sem registro nos Conselhos
Regionais fere a Lei nº 3.268/1957 e é
exercício ilegal nos termos do artigo 282
do Código Penal.
É importante deixar claro que não há
algo contra os profissionais estrangeiros.
Assim como também não há contra
brasileiros que vão ao exterior exercer a
medicina. A principal questão é a certeza
da realização do exame. Assim como os
brasileiros que desejam atuar em outro
país fazem a prova de revalidação, os
estrangeiros também precisam realizála. São lugares diferentes, com pessoas,
culturas e costumes particulares de
cada local, que devem ser respeitados e
adaptados pelos que estão chegando.
Acreditamos que, mais do que um
diploma, trata-se de uma questão de
segurança com a população. A nossa
preocupação é com as pessoas que
serão atendidas pelos profissionais que
não realizarem o exame. Desconhecidos
do fato, os pacientes estarão entregues
nas mãos de médicos estrangeiros

não capacitados no Brasil, correndo o
risco de não receberem o atendimento
correto. Não é aceitável um médico
desqualificado atender crianças, adultos
e idosos. E é esse, justamente, o objetivo
da prova de revalidação: garantir que
o médico estrangeiro esteja apto a atuar
em outro país que não seja o de origem.
Os problemas relacionados à saúde
pública, não só do Rio de Janeiro, como de
todo o país, não serão solucionados com a
importação de médicos estrangeiros. Não
são medidas paliativas e emergenciais do
governo que resolverão problemas como
falta de médicos, filas nos hospitais e
emergências lotadas.
Insistentemente, temos denunciado
o caos instalado em unidades federais,
estaduais e municipais. Não só em nome da categoria médica, mas de toda
população dependente da rede pública,
o Conselho Regional de Medicina do
Estado do Rio de Janeiro defende o
aumento do investimento público no
setor e a criação de uma infraestrutura
que garanta instalações, equipamentos
e insumos para o exercício da medicina
no interior e um bom atendimento
à população. Não é preciso convocar
médicos de fora, pois temos o número
suficiente. É preciso, sim, uma política
eficiente de valorização da carreira por
parte do governo federal. Ou então,
continuaremos a ter locais sem médicos,
emergências lotadas, filas intermináveis
e tragédias em portas de hospitais nos
noticiários. Até quando?
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Vale a pena ler de novo
Matérias publicadas na imprensa que, por sua
atualidade, não perderam o interesse.

Jornal O Globo - 4 de abril de 2013
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Jornal do Commercio - 1 de novembro de 2012
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Jornal O Globo - Segundo Caderno - 4 de junho de 2013
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Jornal A Tarde - 6 de maio de 2013
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6° CONINTER
Congresso Brasileiro de
Controle Interno e Externo
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Rio sedia a 6ª edição
do Coninter
Fotos: Bráulio Ferraz

Mesa de abertura do evento

O

ministro do Tribunal de
Contas da União, Benjamin
Zymler, proferiu a palestra
de abertura do 6º Coninter
Nacional - Congresso Brasileiro de
Controle Interno e Externo, realizado
nos dias 17, 18 e 19 de abril de 2013, no
Hotel Guanabara Palace, centro do Rio. A
mesa de abertura do congresso contou
com a participação de Fernando Dionísio,
procurador-geral do município do Rio de
Janeiro; Antonio Carlos Flores de Moraes,
conselheiro do TCMRJ e coordenador
científico do evento; Antonio Joaquim,
conselheiro do TCE/MT e presidente da
Associação dos Membros dos Tribunais
de Contas (Atricon); Júlio Pinheiro,
conselheiro do TCE/AM e representante
do Instituto Rui Barbosa (IRB); e Antonio
César Lins Cavalcanti, controlador-geral
do município do Rio de Janeiro.
Em conferência inaugural, o ministro
Benjamin Zymler, do Tribunal de Contas
da União, abordou o tema “O ‘Carona’ e o
novo Sistema de Registro de Preços”. Na
opinião do ministro, a situação do gestor
no Brasil atualmente está bastante
complicada, em virtude das inúmeras
instruções normativas, portarias, leis às
vezes contraditórias, e a criação de novas
leis que alteram, significativamente,
o direito administrativo. “Urge a
elaboração de um código nacional de
licitações e contratos administrativos
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que possam harmonizar toda essa
legislação caleidoscópica, todos esses
atos difusos, de forma a racionalizar
a vida do gestor brasileiro que, sem
dúvida, está diante de uma situação
complexa”.
Zymler explicou que o Sistema de
Registro de Preços - SRP é um conjunto
de procedimentos que visa ao registro
formal, em ata publicada na imprensa, de
preços relativos à prestação de serviços
e aquisição de bens, para contratações
da administração. Este registro permite
ao administrador prevenir-se de
fracionamento irregular de despesas,
evita a realização de aquisições sub
ou superdimensionadas, facilita a
redução de estoques, e soluciona o
contingenciamento de recursos, “velho
problema” da administração. “O SRP
surgiu na Lei n.º 8.666/93, no artigo 15,
de forma tímida, mas, hoje, a adesão à
Ata do Sistema de Registro de Preços
ganhou tal dimensão que, apesar de
não haver previsão constitucional legal
expressa, passou a ser o Plano A na
prática administrativa. Se não der para
aderir, aí sim pensamos em licitar. O
SRP tem por característica fundamental
unir as demandas de diversos entes da
administração pública de forma que a
licitação possa resultar vantagens do
ponto de vista da economicidade”.
Mas o ministro Zymler admitiu

Revista TCMRJ

e apontou algumas
desvantagens do Sistema
de Registro de Preços. “O
SRP não é uma panaceia que
resolve todos os males; tem
também suas desvantagens,
como a necessidade de
um controle acurado da
adequação dos preços aos de
mercado, e a potencialização
dos efeitos negativos de
falhas na licitação”.
Segundo Zymler, o “carona” é um
ator fundamental do processo SRP.
“‘Carona’ é o órgão que não responde
à intenção de registro de preços; não
soma sua demanda à demanda total
da Ata de RP mas, no final, demonstra
interesse em contratar aquele bem
registrado, pelo preço registrado,
das empresas registradas. A Lei n.º
8.666 não previu a figura do ‘carona’
e, para alguns, significava até uma
inconstitucionalidade, na medida em
que era uma hipótese de dispensa de
licitação não prevista em lei. O Acórdão
1233/2012 do ministro do TCU, Haroldo
Cedraz, deu, a meu ver, uma solução
simples, porém extraordinária, para o
dilema, determinando que o quantitativo
possível de ser demandando pelos
‘caronas’ deve estar expressamente
Benjamim Zymler

colocado no edital, ou seja, o edital
deve contemplar o limite quantitativo
do gerenciador, dos participantes e o
potencial que pode ser demandado
pelos ‘caronas’. Este acórdão passou a
ser jurisprudência consolidada do TCU”,
finalizou o ministro.
Na sequência, Vanice Lírio do
Valle, procuradora do Município do
Rio de Janeiro, discutiu a “Lei de
Transparência e processo decisório da
Administração: fronteiras do princípio
da publicidade”. Inicialmente, Vanice
explicou brevemente o contexto que
viabilizou e provocou a Lei de Acesso
à Informação. “É preciso entender o
contexto em que uma norma é inserida
para que se possa conhecê-la de maneira
correta. Nossa sociedade, cada vez
mais, tem acesso ao que se passa;
portanto, conhece, e quem conhece quer
participar. Este grande movimento de
garantia de acesso ao conhecimento é
um impulsionador bastante relevante.
A sociedade tem um aspecto particular
que é a questão da disponibilidade e
também da garantia da transparência
no curso do processo decisório da
administração. O vetor que nos conduziu
à Lei de Acesso à Informação, com a
característica que ela tem, envolve a
grande ideia na perspectiva sociológica
que é a sociedade do conhecimento:
visibilidade quanto aos fatos; acesso à
informação objetiva e às várias leituras
e avaliações de toda ordem quanto a
esta informação; e a pressão social pela

Rita Tourinho

Alexandre Cairo

opinião sobre determinado tema”.
Vanice esclareceu que a importância
da participação do cidadão já aparecia
em vários dispositivos e artigos, em
diferentes cenários da Carta Magna
de 88, e explicou o fato de ter passado
tanto tempo até a efetiva implementação.
“Desde sua origem, a Constituição
já sinalizava para a importância da
participação da sociedade, mas é natural
que primeiro a atenção seja para a
dimensão participativa para depois,
então, organizar a participação no
processo de democratização”.
Para assegurar a consecução dos
objetivos fundamentais do Estado
Democrático de Direito, segundo Vanice,
deve-se investir na transparência de
todo ato, seja administrativo ou judicial,
em defesa de interesse individual ou

coletivo. Entretanto, Vanice reitera a
necessidade de observância dos limites
que a segurança da sociedade e do
Estado impõe.
Diante da proteção constitucional
à transparência, Vanice apontou dois
desafios enfrentados no exercício
prático de implementação dos comandos
normativos: como prover condições de
acesso à informação e como aprimorar
o tratamento dos dados a serem
apresentados.
Acerca dos instrumentos de
viabilização de acesso à informação,
Vanice Lírio do Valle apresentou dois
questionamentos que ainda merecem
estudo: “Quem está legitimado a
requerer acesso? A administração
pode estabelecer limites ao acesso de
informações além dos expressamente
contidos na Lei?
Na parte da tarde, o painel “Rejeição
de contas do Chefe do Executivo com
a repercussão na Lei de Improbidade
Administrativa” teve como facilitadora
Rita Tourinho, promotora de Justiça no
Estado da Bahia. Rita Tourinho, que é
mestre em Direito pela Universidade
Federal de Pernambuco, abordou
entre outros tópicos, improbidade
administrativa, eficácia da norma;
o enriquecimento ilícito; violação
de princípios; as contas do chefe
do executivo – o caso do prefeito;
julgamento das contas de gestão do
prefeito e improbidade administrativa
versus inelegibilidade do prefeito.

Antonio Carlos Flores de Moraes, coordenador científico do evento e Vanice Lírio do Valle
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Sérgio Jund

Logo após, Alexandre Cairo, que
é procurador da Fazenda Nacional e
membro do núcleo de Defesa da União
criado pela Advocacia-Geral da União
para atuar nos processos de relevância
nacional junto ao TCU, apresentou o
tema “Novas perspectivas do pregão e
o controle”.
No dia 18 de abril, segundo dia do
Congresso Brasileiro de Controle Interno
e Externo - Coninter, os participantes
foram divididos em duas salas, com
palestras separadas. Na sala 01, durante
a manhã, Paulo Henrique Feijó da
Silva, bacharel em Ciências Contábeis
pela Universidade de Brasília (UNB),
atualmente coordenador-geral de
Normas de Contabilidade Aplicadas
à Federação da Secretaria do Tesouro
Nacional, discorreu sobre “Plano de
Contas Aplicado ao setor Público

(PCASP) como instrumento da aplicação
do Princípio da Competência no Setor
Público”. À tarde, Sérgio Jund, mestre em
Administração Pública pela FGV/EBAPE,
e bacharel em Ciências Contábeis com
Pós-Graduação em Auditoria Interna,
falou sobre “Planejamento e execução
orçamentária como instrumentos de
aperfeiçoamento da administração
pública brasileira”.
Na sala 02, o advogado Odilon
Cavallari de Oliveira, mestrando em
Direito Constitucional pelo IDP –
Instituto Brasiliense de Direito Público,
e auditor Federal de Controle Externo
do Tribunal de Contas da União desde
1993, abordou, na parte da manhã,
“Controvérsias sobre o contraditório
nos Tribunais de Contas” e “Garantias
constitucionais do processo e critérios
para o uso da analogia nos processos

Odilon Cavallari de Oliveira
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dos Tribunais de Contas”. Após o almoço,
o professor Odilon Cavallari discorreu
sobre os seguintes assuntos: “Punir ou
apenas determinar a correção? Eis a
questão” e “Repercussões da Lei da Ficha
Limpa na responsabilização imposta
pelos Tribunais de Contas”.
O último dia da 6ª edição do Coninter
teve início com a palestra do presidente
da Associação Brasileira de Imprensa,
Maurício Azêdo, sobre “A influência
da opinião pública e da imprensa nas
decisões dos tribunais de contas”. Para
Azêdo, a falta de conhecimento dos
jornalistas dificulta e até inibe a relação
da imprensa com o Sistema Tribunais
de Contas. “Não creio que a imprensa
tenha alguma influência na decisão
dos tribunais de contas porque, nesta
questão, a imprensa está despreparada,
em razão da deficiente formação

dos profissionais das faculdades de
Comunicação do país. Esta deficiência se
reflete, inclusive, na falta de informação
acerca da estrutura do poder do Brasil. Os
jornalistas desconhecem a importância
que os tribunais de contas têm na vida
do país para o controle da aplicação dos
dinheiros públicos e para a fiscalização
dos atos dos administradores e de todos
aqueles que mantêm transações com a
administração pública. Esta deficiência
se revela na insuficiente informação que
a imprensa presta acerca da atividade
do dia a dia e da atividade permanente
dos órgãos que compõem o Sistema
Tribunais de Contas”.
Mauricio Azêdo, em visão crítica,
apontou a linguagem “elitista” dos
tribunais de contas como uma das
responsáveis pela dificuldade de
comunicação dos próprios tribunais
com a imprensa e o cidadão em geral. “Os
TCs mantêm uma espécie de caixa preta
acerca da sua própria atividade, que se
expressa até mesmo na linguagem e nos
termos empregados para divulgarem
estas atividades, embora demonstrem
uma preocupação permanente
de prestar informação ao conjunto
da cidadania. Por outro lado, esse
processo de aproximação é prejudicado
e afetado pelo sistema de escolha dos
membros do TCs, que deveria sofrer
uma transformação em consonância
com os propósitos ‘democratizadores’
da Constituição de 88, mas que até hoje
não foi feito”.
Azêdo acredita também que as
atividades permanentes dos tribunais
de contas não são suficientemente
sensacionalistas para atraírem a atenção
e o interesse da mídia. “A imprensa só se
interessa pelo que não é natural, normal,
e pelo que é escatológico. Esta distorção,
demarcada como a essência da atividade
jornalística, afeta a relação com os TCs e
a divulgação de suas atividades. Eu penso
que hoje estamos diante de um momento
importante no que se refere à influência
da opinião pública nas decisões dos
tribunais de contas, porque contamos
agora com a Lei da Ficha Limpa que
permite serem expostos à exploração
pública, apresentando implicações que
impedem de concorrer a cargos eletivos,

Cláudio Terrão

aqueles administradores que lesaram o
interesse público e se apropriaram do
erário. A Lei da Ficha Limpa é a forma
eficaz de a opinião pública intervir numa
questão tão essencial para o serviço
coletivo, que é a atividade do Sistema
Tribunais de Contas do país”, ponderou
Azêdo.
Em seguida, Cláudio Terrão,
conselheiro corregedor do TCE/MG,
falou sobre o “Controle de resultados das
receitas Públicas”, encerrando os temas
da manhã. Na opinião do conselheiro, é
fundamental que haja uma mudança no
vetor de interpretação de planejamento
do tribunal, ou seja, sair da “velha” lógica
da legalidade estrita para o processo
de princípios. “Precisamos trabalhar
princípios, especialmente o princípio
da economicidade, para que possamos
produzir resultados sobre política e o
controle da política estatal, e não sobre
o controle da função administrativa
estatal. Para esta finalidade, é preciso sair
do padrão de planejamento tradicional
e se voltar para a creditação de direitos
fundamentais. Mas, para tal, a política
pública pode e deve ser entendida
como um complexo procedimento de
planejamento político, voltado para
os direitos fundamentais da pessoa
humana”.
Para Terrão, é fundamental que os
órgãos de controle deixem de ter uma
visão focal e partam para uma visão
bifocal, a fim de que possam trabalhar na

área de política pública. “Hoje, o controle
das contas de gestão, seja no âmbito
interno, seja no externo, é estritamente
voltado para a função administrativa,
ou seja, tem por foco o ataque dos
procedimentos na prestação de serviços;
este é o nosso padrão: foco concentrado
nas despesas, nos gastos públicos. E o
tipo de controle utilizado é o formal ou
de conformidade. Mas, não podemos
ficar presos à função administrativa;
precisamos, então, desenvolver ações
essencialmente voltadas para o controle
das contas de governo, um processo
hoje em construção, se fortalecendo.
A preocupação, então, é na mudança
de foco: passar para uma análise do
complexo procedimento da política, e
o foco, neste momento, estaria, tanto
no planejamento da receita quanto
no planejamento dos gastos públicos.
O tipo de controle que teríamos de
implementar seria o controle material
ou de resultados. E não há nenhum
órgão tão qualificado, tão legitimado
para trabalhar políticas públicas, como
os tribunais de contas”.
Terrão acredita ser indissociável a
relação entre economia e receita pública,
e considera a política de arrecadação
essencialmente indutora da economia.
“Toda política de arrecadação ou
de produção de recursos públicos
deve estar associada à política de
desenvolvimento socioeconômico e
também de preservação ambiental.
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Para se alcançar a sustentabilidade da
receita pública é necessário manter
o fluxo de recursos públicos capaz de
suportar as despesas públicas, tendo
como pressuposto o desenvolvimento
econômico, o desenvolvimento social e
a preservação do meio ambiente. Mas,
enquanto não houver a preocupação
do direcionamento para a criação
de fundo que parte de recursos dos
royalties de minério para a manutenção
do desenvolvimento econômico da
empregabilidade para essa população,
será certamente drástica a situação das
futuras gerações”.
Na visão de Cláudio Terrão, o
direcionamento de economia para
um perfil minerário exportador pode
comprometer a sustentabilidade da
arrecadação da receita. “Nós não temos

no Brasil uma política adequada para
a transformação, para agregar valor
a esta base fundamental que são os
commodities , ou seja, de um modo geral,
a política de extrativismo. Este processo
da exportação com base no extrativismo
gerou, para o estado de Minas Gerais
e, certamente, para os estados do Pará
e do Amapá, perdas significativas e
irreparáveis. Minas Gerais deixou de
arrecadar R$ 2,3 bilhões em face da
exportação de produtos primários
das commodities. É fundamental o
acompanhamento da sustentabilidade
fiscal na órbita local, especialmente
nos municípios que dependem do
extrativismo mineral. O beneficiamento,
a agregação de valor e a integração
setorial garantirão maior crescimento e
receita fiscal e mais geração de emprego.

Claudio Sarian
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Minha intenção aqui é plantar uma
semente, especialmente, em relação aos
tribunais de contas, para que possamos
trabalhar os dois lados da moeda, de uma
forma total. Tenho certeza de que, hoje, a
expressão de ordem dos TCs é ensinar , e
não há nada melhor do que uma função
pedagógica”, afirmou Terrão.
No retorno, à tarde, Cláudio Sarian,
que é graduado em Engenharia pela
Escola Politécnica da Universidade de
São Paulo (USP) e em Direito pelo Centro
Universitário do Distrito Federal (UniDF),
pós-graduado em Administração de
Empresas pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV) e em Auditoria de Obras Públicas
pela Universidade de Brasília (UnB), e
exerce função de dirigente do Tribunal
de Contas da União (TCU) há quinze
anos, foi o facilitador no tema “O RDC e
a nova dimensão da atuação do controle”,
onde fez uma exposição, inclusive
histórica, sobre a criação do Regime
Diferenciado de Contratações Públicas
(RDC) e os desafios surgidos.
O painel “O Custo Administrativo”
encerrou o ciclo de palestras do 6º
Coninter - Congresso Brasileiro de
Controle Interno e Externo, sendo a
mesa dirigida por Érico Xavier Desterro e
Silva, conselheiro presidente do Tribunal
de Contas do Estado do Amazonas, e
tendo como palestrante Jessé Torres,
desembargador do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro.

Foto: Bráulio Ferraz

ATRICON realiza encontro
durante o 6º CONINTER

alela ao evento
Reunião da Atricon/IRB, par

O

6º CONINTER sediou,
em 18 de abril de
2013, a reunião da
Atricon/IRB, em que
ficou estabelecido
que a agilidade e a qualidade do
controle externo brasileiro serão
avaliadas anualmente por meio
de 18 indicadores. No período da
manhã, em atividade conjunta,
foram apresentados os objetivos e
metodologia das duas atividades.
No período da tarde, em salas
separadas, foram realizadas as duas

reuniões de trabalho. A reunião
do Grupo “Índices de Qualidade
e Agilidade” foi coordenada pelo
conselheiro José de Ribamar Caldas
Furtado (TCE-MA) e pelo conselheiro
substituto Jaylson Lopes (TCE-PI). O
conselheiro Sebastião Carlos Ranna
(TCE-ES) coordenou o Grupo “Rede
de Informações Estratégicas”.
Para cada item de indicador
aprovado foi estabelecida uma relação
de critérios para que o Comitê Gestor
realize o check list, a fim de apurar
se o Tribunal de Contas em questão

atende ou não àquele Índice de
Agilidade e Qualidade.
O encontro contou com a
presença de 44 conselheiros e cerca
de 25 técnicos. “Esta é, sem dúvida
alguma, uma data histórica. Estamos
trilhando um caminho sem volta, em
busca da qualidade na oferta dos
nossos serviços”, disse o conselheiro
Antonio Joaquim, presidente da
Atricon. O vice-presidente do
Instituto Rui Barbosa, conselheiro
Júlio Pinheiro, também destacou o
momento histórico.
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TCMRJ inicia preparativos
para o Colar do Mérito 2013

O

Tribunal de Contas do Município do
Rio de Janeiro já começou a preparar
o evento Colar do Mérito Ministro
Victor Nunes Leal, edição de 2013.
Em novembro, pelo décimo ano
consecutivo, o TCMRJ realizará a solenidade de
entrega da comenda - distinção máxima do órgão - às
personalidades que, em diversas funções e atividades,
despertaram o respeito e consideração dos tribunais de
contas por reconhecerem a importância do papel destes
na construção de um novo modelo de administração
pública.
Os seis agraciados, que já confirmaram presença na
solenidade, são o desembargador Adilson Vieira Macabu;
o ministro João Augusto Ribeiro Nardes, presidente do
Tribunal de Contas da União; o procurador de Justiça
Astério Pereira dos Santos, o juiz federal José Arthur Diniz
Borges, vice-presidente da AJUFE; o conselheiro Antonio
Joaquim, presidente da Atricon e, in memorian, Miguel Seabra
Fagundes.
Criado com o objetivo de reconhecer o mérito de
personalidades e instituições que tenham contribuído para a
expressão, relevância e reconhecimento do Sistema Tribunal de
Contas do Brasil, o Colar do Mérito Ministro Victor Nunes Leal
foi instituído em 15 de junho de 2004, pela Deliberação nº 157.
A cerimônia está sendo organizada pelo Centro Cultural e
pela Presidência do TCMRJ.
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Tribunais de Contas e o
Desenvolvimento Local

Mesa de abertura, composta por Cezar Vasquez, Julio Rabello, Thiers Montebello, Eduardo Paes, Luiz Barreto, Jonas Lopes, Paulo Melo,
Antonio Joaquim, José Graciosa, Julio Bueno e Severiano Costandrade

F

oi realizado no dia 13 de março,
no auditório do Tribunal de
Contas do Estado do Rio de
Janeiro, o seminário Tribunais
de Contas e o Desenvolvimento Local.
O encontro, que ocorreu simultaneamente em mais 22 capitais do país,
foi uma iniciativa direcionada a prefeitos,
vice-prefeitos, vereadores e servidores
públicos, e visa tornar realidade nos
municípios a Lei Geral das Micro e
Pequenas Empresa. Na solenidade, o
Sebrae-RJ assinou convênio com o TCE/
RJ e também com o Tribunal de Contas
do Município do Rio (TCMRJ).
Prefeitos e presidentes de câmaras dos
municípios do estado vão ser incentivados
a conhecer e utilizar – em proveito para o

desenvolvimento de suas cidades – a Lei
Geral da Micro e Pequena Empresa – Lei
Complementar nº 123/2006. O presidente
do Tribunal Contas do Estado, Jonas Lopes
de Carvalho Junior, anunciou que a Corte
vai organizar cursos e seminários com
objetivo de esclarecer e capacitar gestores
públicos sobre a lei.
A iniciativa integra o pacote de ações
previstas no convênio de cooperação
geral assinado entre o TCE/RJ e o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas no Estado do Rio de Janeiro
(Sebrae/RJ).
O evento simultâneo foi resultado da
parceria entre o Sebrae/NA, a Associação
dos Membros dos Tribunais de Contas
do Brasil (Atricon) e o Instituto Rui

Barbosa (IRB), para tornar a lei mais
conhecida pelas prefeituras e ajudar
no desenvolvimento local – através
de maior participação dos pequenos
empreendedores da região nas compras
públicas, por exemplo.
No Rio, o seminário contou com
as participações dos presidentes do
Sebrae/NA, Luiz Eduardo Pereira
Barretto Filho; da Atricon, Antonio
Joaquim Moraes Rodrigues Neto (TCE/
MT), do Instituto Rui Barbosa, Severiano
José Costandrade de Aguiar (TCE/
TO); da Assembleia Legislativa (Alerj);
deputado Paulo Melo e do presidente do
Tribunal de Contas do Município do Rio
(TCMRJ), Thiers Montebello. Também
estiveram presentes o prefeito da Capital,
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Eduardo Paes; o secretário estadual de
Desenvolvimento Econômico, Energia,
Indústria e Serviços, Júlio Bueno; o
superintendente do Sebrae/RJ, Cezar
Vasquez; e os conselheiros do TCE/RJ
José Gomes Graciosa e Julio Rabello,
entre outras autoridades.
O presidente do TCE-RJ destacou
que, atualmente, apenas 19 municípios
do Estado do Rio de Janeiro aplicam a
Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.

Para ele, duas razões, em especial,
atravancam o uso da lei. “Primeiro, por
parte da gestão pública, é a carência de
informação e qualificação de recursos
humanos. Por isso, o TCE-RJ investe
no seu papel orientador e capacita
regularmente agentes de 91 municípios
do Rio. O segundo entrave diz respeito
a empresários, tendo em vista que, para
contratar com administração pública, é
necessário estar regular com todos os

Participantes do evento
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Thiers Montebello, ladeado pelo prefeito Eduardo Paes, no ato da assinatura do convênio

seus tributos – e o peso e a burocracia
que recaem sobre o empreendedor ainda
são muito grandes no País”, observou
Jonas Lopes. Ele disse, porém, que o
Sebrae vem qualificando e preparando os
empreendedores para terem contratos
com o setor público.
O seminário contou com palestra do
superintendente do Sebrae/RJ, Cezar
Vasquez, que ressaltou o momento de
oportunidades que o Rio está vivendo
e a importância do uso da Lei Geral
da Micro e Pequena Empresa para
maior participação dos pequenos
empreendedores e na redução das
desigualdades. Já Roberto Cardoso,
analista do TCE/RJ, falou sobre licitações
e o Estatuto da Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte, além de pontos
importantes da lei que devem ser
observados para sua melhor aplicação.
Bruno Quick, gerente de políticas
públicas do Sebrae/NA, destacou em sua
palestra a força dos pequenos negócios
no desenvolvimento dos municípios.
O economista Sérgio Besserman fechou o ciclo de palestras com o tema
‘Desenvolvimento Sustentável e o Desenvolvimento local’, chamando a atenção
para as mudanças climáticas no planeta e
suas consequências na vida das cidades,
dos negócios e dos cidadãos.

Associação Comercial do
Rio de Janeiro homenageia
a presidente do TJ/RJ

Fotos: Raul Moreira

A

presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, desembargadora Leila
Mariano, participou, como
homenageada, no dia 21 de maio, de
Almoço do Empresário realizado pela
Associação Comercial do Rio de Janeiro
(ACRJ). Leila Mariano garantiu que o
Judiciário no Rio de Janeiro passará por
transformações nos próximos meses
que prometem diminuir os efeitos de
sua lentidão e torná-lo mais ágil. De
acordo com a magistrada, a partir do
dia 20 de julho, o Tribunal passará a
receber somente petições eletrônicas,
abandonando o peticionamento físico. A
desembargadora apontou ainda outras
medidas como a criação, até agosto, de
cinco novas câmaras cíveis especializadas
em Direito do Consumidor, além da
reforma da Lâmina I do prédio do TJ-RJ,
que vai melhorar os espaços ocupados
pelas varas cíveis, de Fazenda Pública e
de Família; e um mutirão realizado por
essas unidades com o objetivo de reduzir o
acervo. Primeira mulher a presidir a corte
de Justiça do Estado, a desembargadora
recebeu do presidente da ACRJ, Antenor
Barros Leal, o diploma Visconde de Mauá,
no bicentenário do patrono da entidade.
De acordo com Leila Mariano, a inten-

Mesa oficial do evento

ção é fortalecer o Judiciário e tornar mais
eficiente a prestação da Justiça, principalmente a voltada ao primeiro grau. Em
seu discurso, a presidente do TJ-RJ citou as
principais estratégias que vem adotando,
destacando que busca uma gestão pautada
no diálogo. A desembargadora reafirmou,
também, o compromisso de um plano
de mudanças efetivas para a melhora do
trabalho, tanto na questão estrutural como
na humana, no Judiciário.
Melhorar a comunicação interna e
externa, com outras instituições e órgãos,
também é prioridade. “Os problemas do
Judiciário não são apenas do Judiciário,
e, sim, de toda a sociedade, que precisa
nos ajudar a resolvê-lo,” ressaltou. “Está
aí a importância de associações como a
Associação Comercial do Rio de Janeiro”,
enfatizou Leila Mariano.
Durante a abertura do evento, o
presidente da ACRJ, Antenor Barros Leal,
aproveitou para reforçar a importância da
educação no desenvolvimento do país. O
dirigente ressaltou ainda que um estado
forte deve gerar condições para que os
cidadãos desenvolvam suas capacidades
individuais. “A Associação Comercial do
Rio de Janeiro é a favor de um estado
forte em educação. Estamos nesse salão
hoje porque fomos educados. O que nos

permitiu estar aqui foi a escola. Só com a
cidadania plena faremos esse país grande
e digno”, opinou Barros Leal.
Compuseram a mesa oficial, além de
Leila Mariano e do presidente da ACRJ,
Antenor Barros Leal, o vice-governador
Luiz Fernando Pezão; a presidente do
TRE-RJ, Letícia Sardas; o ex-ministro da
Justiça, da Defesa e do Supremo Tribunal
Federal, Nelson Jobim; o procuradorgeral do município do Rio, Fernando dos
Santos Dionísio; o secretário estadual
da Casa Civil, Régis Fichtner; o 1º
vice-presidente da ACRJ, Marco Polo
Moreira Leite; o presidente do Jornal do
Commercio, Maurício Dinepi; o diretor
do Banco Bradesco, Maurício Gomes
Maciel; e o vice-presidente Jurídico da
ACRJ, Corintho de Arruda Falcão Filho.
Estiveram presentes ao evento o
comandante do Grupamento de Fuzileiros
Navais do Rio de Janeiro, capitão-de-mare-guerra Alexandre Ricciardi dos Reis;
o presidente do Tribunal de Contas do
Município do Rio, Thiers Montebello; a expresidente do Tribunal Regional Federal,
Maria Helena Cisne; a chefe de Polícia Civil
do Estado do Rio, delegada Marta Rocha;
o ex-presidente do Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro, desembargador José Murta
Ribeiro, entre outras personalidades.

Antenor Barros Leal, Leila Mariano, Letícia Sardas, Luiz Fernando Pezão e Nelson Jobim
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Confraria Dom
Quixote homenageia
personalidades

R

ealizada no dia 21 de maio, no
plenário do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro, a XXIII
Solenidade de Outorga dos Troféus
Dom Quixote de La Mancha e Sancho
Pança, concedidos pela Revista Justiça
& Cidadania, em parceria com a Confraria Dom Quixote, para personalidades
que se destacam na defesa da ética, da
moralidade, da dignidade, da justiça e
dos direitos da cidadania.
Ao saudar os homenageados
da noite, o chanceler da confraria,
ex-ministro da Justiça, ex-senador
e relator da Constituição de 1988,
Bernardo Cabral, parabenizou os
homenageados e explicou o sentido da
imagem do personagem literário de
Miguel de Cervantes nas homenagens
prestadas pela Revista Justiça &
Cidadania. Para Cabral, os célebres
combates que o cavaleiro travava
com os moinhos de vento podem ser
interpretados como uma forma de
luta contra a opressão.
Já agraciada com o Dom Quixote, a
presidente do TJ-RJ, desembargadora
Leila Mariano, foi homenageada com
o Troféu Sancho Pança. Durante seu
discurso, a magistrada disse que a
premiação “é um momento alegre
e oportuno para fazer apologia à
ética sob as figuras de Dom Quixote e
Sancho Pança”. Leila Mariano ressaltou
a simbologia da história do autor
espanhol, que retrata as lições de
coragem, renúncia, amor e altruísmo
do personagem que revolucionou a
literatura universal. Para Leila Mariano,
“o troféu destaca esses homens e
mulheres agentes da transformação
na busca de um Brasil melhor, com a
teimosia própria de quem sabe o que faz.
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Mesa da solenidade composta por Tiago Salles, diretor-executivo da Revista Justiça & Cidadania;
desembargador Marcus Faver, presidente do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do
Brasil; Bernardo Cabral, chanceler da Confraria Dom Quixote; desembargadora Leila Mariano; Leonardo
Espíndola, procurador do Estado, representando o governador Sérgio Cabral; Orpheu Santos Salles, editor
da Revista Justiça & Cidadania; e Thiers Montebello, presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio
de Janeiro

Desembargadora Leila Mariano recebe o troféu Sancho Pança do editor-executivo da Revista Justiça &
Cidadania, Tiago Salles, acompanhado de Bernardo Cabral e Orpheu Santos Salles

Se o que nos guia é o sonho, os obstáculos
não podem paralisar. A história de
Cervantes se repete na vida de todos os
homenageados”.
Foram homenageados também,
entre outros, o desembargador Jessé
Torres Pereira Júnior; a juíza de direito
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do TJ-RJ, Andréa Pachá; o secretáriochefe do Gabinete do prefeito Eduardo
Paes, Gustavo da Rocha Schmidt; e o
presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil seccional do Rio de Janeiro (OAB/
RJ), Felipe Santa Cruz.

TCMRJ participa do XV SINAOP

Marcos Mayo Simões, Jorge Luís Campinho Pereira da Mota, Denis William Braga Façanha, José Renato
Moreira da Silva de Oliveira, Simone de Souza Azevedo e Maria Claudia Lameira Garcia

O

TCMRJ participou do XV
Simpósio Nacional de
Auditoria de Obras Públicas
apresentando dois artigos
técnicos: “O controle concomitante de
licitações de obras públicas por parte do
TCMRJ - principais aspectos, experiência
recente e estudo de caso”, de autoria dos
auditores de controle externo, engenheiros
Jorge Luís Campinho Pereira da Mota e
Marco Antônio Ferreira Gavarra, da 7ª IGE,
e “Visitas técnicas de auditoria das obras
de construção da Transcarioca”, cujos
autores foram os auditores de controle
externo, engenheiros José Renato Moreira

da Silva de Oliveira e Maria Claudia
Lameira Garcia, da 2ª IGE.
Também participaram do Simpósio,
os inspetores gerais da 2ª IGE, Simone de
Souza Azevedo e da 7ª IGE, Marcos Mayo
Simões, além do auditor de controle
externo, Denis William Braga Façanha.
O XV Sinaop, realizado pelo Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo
(TCE/ES) e pelo Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Públicas (Ibraop), no
período de 13 a 17 de maio, no Itamaraty
Hall, em Vitória, teve como tema central
“Obras Públicas: compatibilizando
qualidade, preço e prazo”.

Participaram do simpósio tribunais
de contas de todos os estados, do
Distrito Federal e da União, além de
instituições internacionais ligadas
à área de controle dos Estados
Unidos, da Alemanha, do Equador e
de Moçambique, e de profissionais
da Controladoria-Geral da União, do
Departamento de Polícia Federal,
do Ministério Público, prefeituras,
órgãos estaduais e diversas outras
entidades, com aproximadamente 450
participantes.
As atividades técnicas do evento
constaram de apresentações e debates
desenvolvidos em quatro conferências
nacionais, três painéis com 13 artigos
técnicos, uma mesa redonda sobre
propostas para maior efetividade no
controle de obras públicas e quatro
conferências internacionais. Além disto,
foram realizados quatro minicursos
tratando de: Execução e Fiscalização
de Restauração de Obras Rodoviárias;
Sistemas de Saneamento Básico;
Destinação Final de Resíduos Sólidos; e
Avaliação de Imóveis.
Foram realizadas, ainda, quatro
visitas técnicas nas obras do Porto de
Vitória; do Estádio Kléber Andrade; da
Usina de Pelotização da Samarco e da
ETE de Mulembá da Cesan.

TCMRJ promove campanha
de vacinação infantil

Foto: Alexandre Freitas

O

Tribunal de Contas do
Município do Rio de Janeiro,
numa iniciativa pioneira,
promoveu, através de seu
Centro Médico de Urgência, no dia 24
de maio de 2013, das 10h às 16h, a
vacinação infantil antinfluenza (H1N1).
Na ocasião foram imunizadas cerca de
45 crianças, entre 2 e 12 anos de idade,
filhos, sobrinhos e netos de servidores
desta Corte de Contas.

Crianças e familiares após a vacinação
Revista TCMRJ

n. 54 - Maio 2013

97

REGISTRO

TCs de 25 estados farão
auditorias coordenadas em
parceria com o TCU
Foto: Vinicius Loures/Atricon

Mesa de abertura

T

ribunais de contas que
representam 25 estados
brasileiros assinaram termos de cooperação com o
Tribunal de Contas da União (TCU) para
a realização de auditorias coordenadas
na área de educação. Nove tribunais
de contas dos estados da região da
Amazônia Legal também assinaram
termos de cooperação para auditorias
coordenadas em meio ambiente. A ação
nacional foi articulada pelo TCU em
parceria com a Associação dos Membros
de Tribunais de Contas do Brasil
(Atricon) e o Instituto Rui Barbosa (IRB)
e objetiva avaliar a qualidade do ensino
médio oferecido pelo poder público e a
efetividade de ações ambientais.
A solenidade de abertura das
Auditorias Coordenadas foi dia 21/3,
em Brasília, na sede do Tribunal de
Contas da União, com a presença do
ministro presidente Augusto Nardes,
dos presidentes da Atricon, conselheiro
Antonio Joaquim, do IRB, conselheiro
Severiano Costandrade, da Associação
dos Tribunais de Contas de Municípios,
conselheiro Francisco Neto, da Associação
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dos Auditores Substitutos de Ministros e
Conselheiros, ministro Marcos Bemquerer,
da Associação dos Procuradores do
Ministério Público de Contas, procurador
Diogo Roberto Ringenberg e dos
presidentes ou representantes de 28
tribunais de contas.
Em sua apresentação, o ministro
Augusto Nardes disse que as
auditorias coordenadas em parceria
com os tribunais de contas brasileiros
representam uma evolução na forma de
atuação do TCU, assim como significa um
passo decisivo na ideia de governança
corporativa. “Essa ação contribui para
o aprimoramento e a transparência da
gestão pública brasileira”, ponderou o
ministro.
O presidente da Atricon, conselheiro
Antonio Joaquim, assinalou que o lançamento das Auditorias Coordenadas em
Educação e en Meio Ambiente representa
um grande passo para a consolidação do
sistema nacional de controle externo. Para
o dirigente, trata-se de um fato histórico e
merecedor de registro pelo fato de a ação
coordenada objetivar avaliar resultados de
políticas públicas.
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Segundo o conselheiro Antonio
Joaquim, os tribunais de contas têm
capacidade de exercer um papel
fundamental para o desenvolvimento
nacional, ao atuar como fomentador
da executoriedade de políticas
públicas. Ele citou a ação coordenada
realizada no dia 13 de março como
exemplo, quando tribunais de contas
em 22 estados brasileiros realizaram
atividade em parceria com o Sebrae pela
implementação e observância da Lei
Geral das Micro e Pequenas Empresas
(Lei Complementar nº 123/2006),
notadamente no aspecto relativo às
compras governamentais.
Em seu discurso, o presidente do
Instituto Rui Barbosa, conselheiro
Severiano Costandrade, destacou que
as auditorias coordenadas significam
a consolidação de todo esforço feito
nos últimos anos nas auditorias
operacionais. “Acreditamos que as
auditorias coordenadas sejam a clara
demonstração de que os tribunais de
contas extrapolam as fronteiras de um
país continental por meio do diálogo,
do planejamento e do tecnicismo”, disse.

Fotos: Braulio Ferraz

TCMRJ investe na
prevenção de incêndios

Carlos Antunes e Manoel Bita exibem equipamentos

A

Assessoria de Segurança
Institucional - ASEG, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, no
intuito de cumprir as recentes normas
editadas pelo Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do Rio de Janeiro, vem realizando
treinamentos e adaptações das instalações
no intuito de zelar pela segurança pessoal
e patrimonial do TCMRJ.
Dentro desta nova orientação, foi

realizada, na manhã do dia 30/04, no
Auditório Luiz Alberto Bahia, na sede
do tribunal, palestra dos servidores da
ASEG, Carlos Cianci Antunes e Manoel
Bita, sobre prevenção de incêndios. Além
de exibir modelos de equipamentos
do sistema fixo de prevenção contra
incêndios, Carlos Antunes e Manoel, que
integram a Coordenadoria de Controle à
Incêndio e Pânico, iniciaram instruções
para uma futura simulação de evacuação

do prédio do TCMRJ.
Em 2012, os servidores da ASEG
realizaram o Curso Preparatório de
Bombeiro Profissional Civil, com
aulas teóricas realizadas no Auditório
Conselheiro Luiz Alberto Bahia, e
aperfeiçoamento prático nos pátios
de queima do quartel do Corpo de
Bombeiros, na Barra da Tijuca, e da
Escola de Aperfeiçoamento e Preparação
da Aeronáutica Civil (EAPAC), na Ilha do
Governador. No curso, foram ministradas
técnicas de prevenção e combate a
incêndio, assim como a qualificação dos
servidores em urgências pré hospitalares
e no manejo do equipamento padrão
exigido pelo CBMERJ em edificações.
Dando prosseguimento aos cuidados
de prevenção a incêndio e pânico, a
ASEG vem realizando uma série de
palestras e encontros de treinamento,
nos quais os servidores conhecem os
procedimentos a serem adotados em
casos de emergência e são instruídos a
identificar e manusear os diversos tipos
de extintores de incêndio. Os encontros
continuarão acontecendo até que todos
os servidores estejam capacitados a
realizar uma simulação de evacuação
técnica da sede do TCMRJ.

Palestra sobre prevenção de incêndio realizada no auditório
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Visitas ao TCMRJ
Fotos: Braulio Ferraz

Março.2013

Dia 4 – Marco Antonio Scovino, secretário-geral de Controle Externo do TCMRJ
e Thiers Montebello, com o vereador Átila Nunes e a assessora Jaqueline

Dia 19 - Juíza de Direito Cristiane de Sá e o delegado de Polícia Jayme Berbat Filho, com Thiers Montebello

Dia 19 - Delegada Leila Goulart do Nascimento, entre Thiers Montebello e José Renato Torres
Nascimento, assessor-chefe da Assessoria de Segurança Institucional
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Fotos: Braulio Ferraz

Abril.2013
Dia 12 – Thiers Montebello, Marco
Antonio Scovino, secretário-geral de
controle externo do TCMRJ; Antonio
César Lins Cavalcante, controlador-geral do município do Rio de
Janeiro; Angela de Arezzo Meireles,
subcontroladora do Município do Rio
de Janeiro; Maria de Fátima Gouvêa,
contadora-geral; e Sergio Aranha,
chefe de gabinete da Presidência

Dia 15 – Marcus Vinicius Pinto da Silva, inspetor-geral da 3ª IGE, Thiers Montebello, Claudio Terrão, conselheiro
corregedor do TCE/MG e Carla Tângari, coordenadora da Ouvidoria do TCE/MG

Maio.2013

Dia 9 – Membros da Diretoria da OAB
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Dia 10 – Marco Antonio Scovino,Thiers Montebello e Sergio Aranha com membros da Controladoria-Geral
de Medelín-Colômbia (Controladores Carla Cristina Mejia Zapata, Juan Carlos P. Senna e Faber Enrique Alzate Martinez)

Dia 13 – Marco Antonio Scovino, Thiers Montebello e Sergio Aranha com os vereadores integrantes da Comissão
de Educação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro (Paulo Messina, Thiago K. Ribeiro e Reimont)

Dia 15 – Conselheiro Fernando Rodrigues
Catão, do TCE/PB
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Dia 17 – Carlos Roberto Milet Cavalcanti Junior, da 2a IGE, ao
centro, com a equipe técnica do TCE/RS

DENTRO DO TCMRJ
POR

Foto: Alexandre Freitas

6ª Inspetoria:
um olhar sobre a cidade

Equipe da 6a Inspetoria-Geral

H

á nove anos ocupando o
cargo de inspetora-geral
da 6ª Inspetoria-Geral de
Controle Externo (6ª IGE)
do Tribunal de Contas do Município
do Rio de Janeiro (TCMRJ), a contadora
e mestre de contabilidade, Marta
Varela Silva, ingressou no TCMRJ em
2000 e foi uma das precursoras na
utilização de auditorias ambientais
como atividade de fiscalização. Marta
Varela mostra, para a Revista TCMRJ, a
rotina da Inspetoria, os programas de
controle e as ferramentas empregadas
nas ações de fiscalização aos órgãos de
sua competência. A 6ª IGE é composta
por 27 servidores dedicados, precisos,

de formação multidisciplinar.
“A 6ª IGE tem um olhar sobre a
cidade como um todo. Suas ações
de controle e fiscalização abrangem
as áreas de trânsito e transporte,
urbanização e meio ambiente, as
quais incluem a jurisdição sobre
os seguintes órgãos e entidades do
Município do Rio de Janeiro: Secretaria
Municipal de Transportes (SMTR),
Companhia de Engenharia de Tráfego
(CET-Rio), Secretaria Municipal de
Urbanismo (SMU), Instituto Municipal
de Urbanismo Pereira Passos (IPP),
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
(SMAC), Fundação Parques e Jardins
(FPJ), Companhia Municipal de

Limpeza Urbana (Comlurb), Fundação
Jardim Zoológico (Riozoo), Secretaria
Especial de Promoção e Defesa dos
Animais (SEPDA), Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região
do Porto do Rio de Janeiro (CDURP) e
Secretaria Especial de Abastecimento e
Segurança Alimentar (SEAB).
O trabalho interno envolve,
principalmente, a análise de contratos,
termos aditivos e outros instrumentos
decorrentes de procedimentos
licitatórios. Nesta análise, é verificada
a conformidade com a legislação
vigente, além da documentação
enviada pelas jurisdicionadas, como
cópia de editais, publicações, atas da
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licitação, pesquisas de preço, mapas de
julgamento, despachos de homologação,
orçamentos, autorizações de despesa,
pareceres das assessorias jurídicas
dos órgãos ou da Procuradoria
Geral do Município, justificativas
para a execução da despesa, notas
de empenho, garantias contratuais e
demais documentos pertinentes.
Alguns dos instrumentos de
fiscalização mais importantes utilizados
pela 6ª IGE são as inspeções, visitas
técnicas e as auditorias operacionais,
os quais integram o trabalho externo
realizado pelos servidores nos órgãos e
entidades citados anteriormente.
A inspeção, que pode ser nas
modalidades ordinária e extraordinária, é utilizada para analisar e
verificar, in loco, os procedimentos
administrativos do órgão; suprir
omissões e lacunas de informações;
esclarecer dúvidas ou apurar denúncias
ou representações quanto à legalidade,
à legitimidade e à economicidade
de fatos da administração, atos
praticados, e contratos celebrados
por qualquer responsável sujeito à
sua jurisdição, quanto aos aspectos
contábil, financeiro, orçamentário,
patrimonial e ambiental.
A auditoria operacional é um
instrumento de uso relativamente
recente pelos tribunais de contas e
tem como objetivo aferir os resultados
alcançados pelas ações, programas e
projetos de governo, verificando os
seus efeitos na sociedade, bem como
identificando possibilidades para
o aperfeiçoamento dos resultados
propostos, buscando a eficiência,
eficácia, economicidade e efetividade
da gestão pública.
Na execução do trabalho, podem
ser verificados aspectos relativos
à concepção lógica do programa/
projeto/ação, adequação e relevância
de seus objetivos, consistência entre
as ações desenvolvidas e os objetivos
estabelecidos, as consequências
globais para a sociedade, os efeitos
não incluídos explicitamente nos seus
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objetivos, a relação de causalidade
entre efeitos observados e políticas
propostas, os fatores inibidores de seu
desempenho, a qualidade dos efeitos
alcançados, bem como o cumprimento
de dispositivos legais aplicáveis aos
seus objetivos e à população alvo.
As auditorias operacionais, regra
geral, buscam a ótica ambiental. Desde
2004, foram auditados os seguintes
temas:
• Educação Ambiental em sua
modalidade não formal: este foi
o primeiro tema escolhido para
a série de auditorias ambientais,
porque se entende que a educação
ambiental é uma atividade que
deve gerar mudanças na qualidade
de vida e uma maior consciência
coletiva a respeito da relação dos
homens entre si e destes com o
meio ambiente que os cerca. Esta
foi realizada em 2004 e, novamente,
em 2007.
• Parques Naturais e Áreas de
Proteção Ambiental (Unidades de
Conservação): neste tema, o TCMRJ
trabalhou ao longo do período de
2004 a 2011 realizando diversas
auditorias, marcando o início de
uma série padronizada onde se
procurou conhecer a real situação
dessas unidades de conservação,
verificando em que grau essas áreas
se encontravam implementadas
e instrumentalizadas, para que
seus objetivos de conservação
dos ecossistemas e de proteção
às espécies e demais recursos
naturais fossem atingidos. Foram
mapeados os diversos problemas
identificados na gestão dessas
áreas, gerando dados que poderão
servir de guia para ações concretas
de conservação da biodiversidade
e permitir um acompanhamento
da evolução do quadro a partir
de futuros levantamentos semelhantes. Devido à inovação do
tema à época, as ferramentas
empregadas foram colhidas na
academia. Foram empregados
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•

•

•

•

o “grau de implementação e de
vulnerabilidade” e “Rappam”
(Acrônimo para o inglês Rapid
Assessment and Priorization of
Protected Area Management –
Avaliação Rápida e Priorização
do Manejo de Unidades de
Conservação), ambas metodologias
aplicadas inicialmente no Brasil
pela WWF Brasil em conjunto com
o IBAMA.
Coleta Seletiva: esta auditoria
foi realizada no programa de
implantação da Coleta Seletiva, em
2004, onde se procurou avaliar a
eficácia, eficiência e efetividade do
programa.
Águas: trabalho realizado em 2007
no Programa “O Rio na Defesa do
Meio Ambiente”, que objetivou
investigar as ações voltadas para
avaliação, controle, monitoramento,
despoluição e divulgação da
qualidade da água potável, das
areias das praias do Município, e da
água das lagoas Rodrigo de Freitas
e Lagoinha.
Plantel do Zoológico: dentro da
preocupação com a proteção à
fauna, essa auditoria, realizada em
2009, e desde então continuamente
monitorada, buscou conhecer e
avaliar a política ambiental da
Riozoo, condições da infraestrutura
oferecida ao plantel, bem como
os mecanismos de entrada,
saída e conservação do plantel
quanto à sua confiabilidade. Os
zoológicos representam hoje um
mecanismo de conservação da
diversidade biológica fora de seus
habitats naturais, desempenhando
relevante papel na conservação da
biodiversidade ex situ.
Licenciamento ambiental: o
licenciamento é um importante instrumento da Política Nacional do
Meio Ambiente, tendo por objetivo
agir preventivamente sobre a
proteção do meio ambiente e
compatibilizar sua preservação
com o desenvolvimento

Cartilhas da 6ª IGE

econômico-social. Este trabalho,
realizado em 2012, teve como
objetivo geral verificar se, ao final
de cada processo de licenciamento,
são garantidas a preservação
ambiental e a sustentabilidade dos
empreendimentos licenciados.

Tendo como foco o trânsito, foram
auditados os seguintes temas:
• F i s c a l i z a ç ã o e l e t rô n i c a : A
Organização Mundial da Saúde - OMS
considera os acidentes de trânsito
como um dos maiores problemas de
saúde pública no mundo. Em 2008,
a auditoria operacional teve como
tema a fiscalização eletrônica em vias
públicas, onde foram investigados
os critérios e procedimentos
utilizados na escolha dos locais
para instalação dos dispositivos
de fiscalização eletrônica, os
cronogramas de implantação
física, os custos, e procedimentos
para controle e monitoramento
do sistema, assim como os efeitos
e impactos observados da ação
sobre a população do Município,
observando-se os resultados
antes e depois do emprego dos
dispositivos eletrônicos de controle,
para identificar as alterações na
quantidade de acidentes no trânsito.
• Multas de trânsito: os gastos e as
receitas de aplicação de multas têm
como justificativa ordenar, controlar,
fiscalizar, monitorar, coordenar,
racionalizar e proporcionar fluidez

ao trânsito na cidade. Para que
esta atividade não fuja de seus
objetivos, se tornando somente
mais uma fonte de arrecadação, é
importante verificar o respeito ao
cidadão. Este trabalho, realizado
em 2012, objetivou verificar a
correta aplicação dos recursos e a
sua relação com a consecução dos
objetivos pretendidos.
Para 2013 está programada uma
auditoria operacional nos processos
de geração e aquisição de informações
geográficas e sociodemográficas sobre
o Município, bem como a qualidade
e oportunidade da distribuição de
tais informações no âmbito de seus
usuários preferenciais, uma vez que
uma cidade do porte do Rio de Janeiro
necessita produzir e disseminar uma
série de informações geográficas e
sociodemográficas, com temporalidade
adequada, a fim de prover aos seus
órgãos públicos (e ao público externo
em geral) ferramentas para um
planejamento adequado de ações. E,
ainda, foi autorizada outra auditoria
operacional no tema arborização
urbana, pois, apesar da extrema
importância que a arborização tem
para a qualidade da vida urbana, agindo
simultaneamente sobre o lado físico
e mental do homem, este patrimônio
natural sofre inúmeras agressões
no seu dia a dia como vandalismo,
pouca disponibilidade de água no solo impermeabilizado, conflitos com a
rede elétrica, onde as árvores saem

perdendo, sem falar nas podas que,
se realizadas sem critério técnico,
desestabilizam a árvore e a torna mais
vulnerável ao ataque de doenças e de
pragas, aumentando o risco de queda.
Também se encontram previstas
Visitas Técnicas, tendo como foco
o acompanhamento dos serviços
prestados em contratos: (a) de
reflorestamentos de áreas degradadas
e; (b) para a prestação de serviços e
obras visando à revitalização, operação
e manutenção da Área de Especial
Interesse Urbano da Região Portuária
do Rio de Janeiro, resultante de uma
parceria público-privada.
Ao final de cada ano é preparada a
programação das inspeções, auditorias
operacionais e visitas técnicas para o
ano seguinte com base em uma matriz
de risco que considera a materialidade
e a vulnerabilidade como critérios
comuns aos órgãos e entidades que
serão analisados”.
Servidores da 6ª IGE
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O

mundo está globalizado.
Problemas de toda sorte
ultrapassam fronteiras e estão
a exigir dos Estados pronta
solução. É o que acontece, inclusive,
na seara criminal, como assim propõe
o autor: “Nos últimos quarenta anos,
o crime organizado se organizou,
cresceu e estendeu seus tentáculos pelos
continentes. Hoje, as grandes organizações
internacionais estão presentes em vários
países, muitas vezes sediadas em Estados
onde controlam os governos, sendo
impossível a um país, de forma isolada,
dar efetivo combate a esses grupos”.
Diante deste cenário, o ilustre autor e
professor de Direito Penal da PUC-Rio –
aproveitando-se de sua larga experiência
(16 anos) como procurador da República
– acaba por trazer a lume a presente obra,
onde conclama a comunidade jurídica a
repensar valores e compreensões, com
o fim de melhor dinamizar e modernizar
as práticas estatais na persecução
da criminalidade transnacional
internacional, principalmente pelo
viés da cooperação internacional,
culminando com a contemporânea
proposição de que o Ministério Público
brasileiro não só pode como deve ser
agente direto desta cooperação.
Nessa ordem de ideias, desenvolve o
autor sua obra em três eixos temáticos.
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No primeiro, “sustenta que a
necessidade de combater a criminalidade
transnacional ocasionava uma colisão
entre os princípios da jurisdição universal
e da territorialidade da jurisdição penal.
(...) trata-se da antiga dicotomia entre
soberania estatal e o reconhecimento
de que determinados direitos e deveres
ultrapassam fronteiras internacionais. O
respeito à soberania Estatal coexiste no
plano internacional, com a obrigação de
os Estados de cooperarem entre si”;
No segundo, parte “da hipótese de
que o incremento da cooperação jurídica
entre os Estados, por meio de instrumentos
de assistência direta, assegura um
combate à impunidade internacional, ao
mesmo tempo que harmoniza ambos os
princípios”. Na sua visão, a cooperação
internacional é o único mecanismo viável
para que os Estados possam enfrentar
essa ameaça, uma vez que os demais
instrumentos tradicionais são lentos e
inadequados à velocidade com que o
crime organizado desenvolve suas ações
criminosas. De fato, o modelo tradicional
– que dependida em enorme escala de
providências judiciais – foi substituído
pelo hodierno método pelo qual todos os
integrantes da persecução penal, dentro
de sua esfera de atribuições, colaboram
com seus congêneres estrangeiros.
No derradeiro, cuidou-se “da
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distribuição de competências feita
pela Constituição de 1988 e a forma
pela qual esta autoriza a cooperação
internacional em matéria penal
pelo Ministério Público”, que age de
forma independente ao governo e das
vontades dos chefes de Estado. Acerca
de tal proposição, relembra o autor
que “diversos precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, com base na teoria
dos poderes implícitos, reconhecem
que o Ministério Público, apesar de
não ser o titular do inquérito policial,
detém os poderes de investigação
necessários ao cumprimento dos
encargos que a Constituição (...) lhe
outorga”.
A obra apresenta uma análise
profunda e detalhada dos tratados
internacionais de cooperação jurídica
e da legislação brasileira, assim como
aproxima o leitor da melhor doutrina
estrangeira e pátria sobre o tema,
sem olvidar ainda do alentado exame
da contraditória jurisprudência dos
Tribunais Superiores nesta seara.
Bem de se ver, o tema pujante e
moderno do presente livro, somado
ao apuro técnico dedicado pelo autor
no seu desenvolvimento, justificam e,
até mesmo, recomendam a sua pronta
leitura.

C A R TA S
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Tanto como conselheiro aposentado do Tribunal
de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul
– distinguido com as manifestações de apreço de
V. Exª quando dos encontros das cortes de contas, quanto
agora, como Senador da República – agradeço-lhe pela
gentil remessa de exemplar do número 53 de Revista
desse Tribunal.
Senador RUBEN FIGUEIRÓ
Acuso o recebimento e agradeço
a remessa da Revista do Tribunal de
Contas do Município do Rio de Janeiro,
oportunidade em que lhe apresento
meus cumprimentos.

Agradeço imensamente a gentileza
do envio da Revista TCMRJ Nº 53
(fev 2013). Aproveito o ensejo para
parabenizá-lo pela iniciativa.

É com grande satisfação que colaboro
com artigos que venham a esclarecer a
respeito do tema “Controle das Políticas
pelo Poder Judiciário”.

Acusamos o recebimento da edição
nº 53 de fevereiro de 2013, da Revista
TCMRJ, desde egrégio Tribunal.
Gostaríamos de parabenizá-lo pela
qualidade do conteúdo apresentado
nesta publicação e aproveitamos para
reiterar nossos votos de alta estima e
consideração.

Assusete Magalhães
Ministra do STJ

PATRÍCIA VERÔNICA NUNES
CARVALHO SOBRAL DE SOUZA
Coordenadora Administrativo
Pedagógica da Escola de Contas
José Amado Nascimento
Tribunal de Contas do
Estado de Sergipe

Acuso a recepção e muito agradeço
o exemplar nº 53, Ano XXX, referente a
Fevereiro de 2013, da Revista TCMRJ,
que V.Exª teve a amabilidade de me
enviar recentemente.

GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS
Presidente do Tribunal
de Contas de Portugal

Deputado RICARDO MARCELO
Presidente da Assembléia
Legislativa da Paraíba

JOSÉ CARLOS DE SOUZA
ABRAHÃO
Presidente da CNS

Cumprimentando Vossa Excelência,
agradeço o envio da Revista TCMRJ –
Tribunal de Contas do Município do Rio
de Janeiro, Políticas Públicas/ Novos
planos para o Rio.
Aproveito a oportunidade para
parabenizá-lo por esta edição tão rica em
assuntos importantes para o município
do Rio de Janeiro.

Mais uma vez, venho lhe agradecer
pela remessa da Revista TCMRJ que,
como sempre, contém excelentes e
importantíssimas matérias para o nosso
administrador público.
Posso bem avaliar as suas imensas
dificuldades, como presidente do TCMRJ,
em garantir a lisura das contas públicas
quando a tônica em uso é burlar as leis
e a prática dos mais variados tipos de
corrupção.
Gen Ex LUIZ GONZAGA
SCHROEDER LESSA

Agradeço o envio da Revista TCMRJ
nº 55 fevereiro 2013. Parabenizo essa
Diretoria pelo trabalho a frente do
órgão.

Senador RENAN CALHEIROS
Presidente do Senado Federal

Acusamos o recebimento da Revista
de número 53 dessa Corte de Contas.
Agradeço a gentileza, colocando-me à
disposição.

Senador CYRO MIRANDA
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Conselheira Marisa Serrano
Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso do Sul
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