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Projeto básico: 
um pilar para obras públicas



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

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

Vista aérea do Vidigal
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T
udo começou como uma 
manifestação localizada, 
restrita à cidade de São 
Paulo, por parte de jovens 
imbuídos do espírito de-
mocrático e participativo, 

com intenção bem definida – repúdio 
ao aumento no preço da passagem dos 
ônibus. Aos poucos, o coro dos des-
contentes engrossou e reverberou em 
todas as direções, rompendo fronteiras 
e arrastando uma multidão para as ruas.  
As  motivações que levaram milhões de 
pessoas às manifestações não estavam 
claras, mas havia um elemento comum a 
todas elas: o descontentamento com qua-
se tudo que dizia respeito aos governos e 
governantes. Mas não era só isso.  

O sentimento que, por razões difusas, 
arrebatara inicialmente o povo brasileiro, 
recrudesceu e levou para as ruas, na 
carona dos manifestantes “pacíficos”,   
jovens camuflados, incendiários, black 
blocs, agora não mais por uma bem-
comportada e legítima reivindicação, 
mas por inspiração já furiosa e violenta, 
à semelhança de famigerados tempos e 
comportamentos fascistas, instigando 
jornalistas, juristas, sociólogos, cientistas 
políticos a formularem teses que explicas-
sem aquele inusitado comportamento. 
Sim, porque um elemento novíssimo 
entrara em cena, um personagem insólito 
e desconhecido passara a protagonizar 
o “movimento”, contaminando o léxico 
com uma expressão da língua inglesa 
de obscuro significado, sob a bandeira 
pseudoideológica do anarquismo.  

A verdade é que fomos todos pegos 
de surpresa. O que antes parecia céu de 
brigadeiro para o povo e seus governantes 
transformou-se em caos e turbilhão. O fe-
nômeno social se descolou da inspiração 

de sua gênese, tanto na 
forma quanto no conte-
údo. A violência tomou 
conta de todos os espaços, 
públicos e privados. Numa 
reviravolta, tudo o que 
fora festejado e acolhido 
pela mídia como livre e 
legítima manifestação 
popular de revolta contra 
as instituições públicas 
passou a ser rejeitado 
pelos mesmos  órgãos de 
imprensa e pela população, agora acuados, 
assustados, atemorizados e cerceados em 
seus direitos fundamentais. 

No Rio de Janeiro, o caos se instalou 
nas ruas, conturbando e paralisando o 
trânsito. Bastava um grupo de 200 pes-
soas para subjugar os demais 5.999.800 
(como sintetizou o jornalista Ruy Castro 
em sua coluna na Folha de São Paulo). E 
não quero aqui entrar no mérito da ação 
ou omissão da força policial.

O Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro, como órgão público 
encarregado da fiscalização e controle das 
contas da Prefeitura da Cidade, também 
foi alvo de um grupo de manifestantes, 
que agiu de forma ordeira e civilizada, 
clamando legitimamente por maior 
transparência e rigor na fiscalização dos 
contratos de concessão de transporte 
público, sobre os quais pesava a suspeita 
de formação de cartel. 

Embora haja um canal eficiente de 
comunicação deste Tribunal com a socie-
dade ‒ a ouvidoria, que recebeu em um 
só dia mais de mil mensagens por correio 
eletrônico e não deixou nenhuma sem res-
posta, todas questionando as conclusões 
do Tribunal sobre os referidos contratos ‒, 
 tomei a iniciativa de abrir pessoalmente 

o diálogo com os ma-
nifestantes. Recebi 
uma comissão de re-
presentantes, prestei 
todos os esclareci-
mentos acerca dos 
contratos firmados 
pela Prefeitura com 
empresas de ônibus, 
comprometendo-me 
a intensificar a veri-
ficação  dos aspectos 
constantes dos refe-

ridos contratos, incluindo a análise dos 
resultados financeiros solicitada pela 
Procuradoria Especial deste Tribunal, 
para posterior envio à Câmara Munici-
pal. Adotei a conduta que julgo moral e 
eticamente correta e adequada a todo 
gestor público. Se o tribunal de contas é, 
por determinação constitucional, o órgão 
fiscalizador  da aplicação de recursos 
públicos, deve, ato contínuo, prestar 
contas à sociedade, como depositário da 
confiança da coletividade para defender 
seus interesses. E no rol destes interesses 
incluem-se os prejuízos e danos materiais 
causados pelos atos de selvageria, pagos 
pelo contribuinte.

O diálogo franco e aberto, sem subter-
fúgios nem estratagemas, resultou posi-
tivo e esclarecedor, satisfazendo àqueles 
que exercem seus direitos nos limites 
da lei. Em resposta, a mesma ouvidoria 
recebeu centenas de manifestações de 
agradecimento e satisfação pela atitude 
profissional e respeitosa deste Tribunal, 
que nada mais fez que cumprir seu dever 
e atender aos anseios e demandas da 
sociedade.

THIERS MONTEBELLO

“O fato de saírem fantasiados às ruas e com a maior naturalidade sugere que estamos 
nos habituando aos “black blocs”. E por que não? A cidade é deles. A noite cai e a função 

começa. Do Leblon, seguem para o largo do Machado, onde quebram o que encontram pela 
frente. Destroem metade de Laranjeiras e, de lá, vão para o Castelo, a Cinelândia ou a Lapa, 

onde o rastro da depredação continua. Hoje, já não passam de 200. Mas são suficientes 
para subjugar os demais 5.999.800 com que convivem.”
Ruy Castro – Folha de São Paulo, 30 de agosto de 2013

Fotos: Carlos D
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Projeto Básico:  
Pilar Para oBras PúBlicas
3 ....  Atrasos, custos mal estimados, termos aditivos 
em quantidades anormais, erros na execução: as 
obras públicas sofrem com a falta ou as deficiências 
de projeto básico. É o que apontam  os presidentes 
do Instituto de Arquitetura do Brasil e do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo/RJ, respectivamente 
Sergio Magalhães e Sydnei Menezes. Esse é um 
assunto que afeta diretamente o controle externo, 
como ratifica o auditor Marcos Mayo Simões, 
Inspetor-Geral da 7ª IGE do TCMRJ.

tcMrj                                                                                                            
15 .... O Programa de Modernização Institucional  
que  reuniu esforços de mais de 70 funcionários 
do TCMRJ, ao longo dos dois últimos dois anos, 
apresenta seu relatório de atividades.

22 ....  Auditoria ambiental é destaque nas duas 
mais novas cartilhas editadas pelo TCMRJ.

23 .... Os auditores de controle externo Carlos 
das Chagas, Beatriz Dianin e Melissa Garrido 
Cabral avaliam se os elementos que constam nos 
balanços patrimoniais dos fundos de previdência 
são suficientes para permitir uma fiscalização 
abrangente. 
                       
coNtrole: NoVas teNDÊNcias
39 ....  Incansável defensor do Sistema Tribunais de 
Contas, o presidente da Atricon, Conselheiro Anto-
nio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, em entrevista, 
defende a criação do Conselho Nacional dos TCs 
como uma das ações para a necessária evolução dos 
órgãos de controle externo do país.

44 .... A procuradora Renata Cestari e o auditor 
Alexandre Figueiredo Sarquis, ambos de São Paulo, 
sugerem a sistematização de uma lei única de 
processos de fiscalização para as 34 instituições 
de controle externo brasileiras, que ao longo dos 
anos evoluiram de forma independente umas das 
outras .

Su
m

ár
io 50 .... A lei de licitações completa este ano duas 

décadas de existência, mas, ao invés de comemora-
ções, críticas. Durante congresso realizado na Bahia, 
administrativistas unanimamente decretaram  o fim 
do ciclo de vida da Lei 8666/93 e concluiram que 
o Regime Diferenciado de Contratações veio para 
ficar.

52 ....  Saiba como hoje em dia já é possível avaliar 
a eficiência de um software contratado por um 
órgão público, na entrevista com a especialista em 
Tecnologia da Informação Claudia Hazan.

coNtrole social
57 .... Um adotou a premissa da máxima abertura, 
o outro busca o equilíbrio entre o direito legal e a 
proteção de dados pessoais. Veja as diferenças na 
implementação da liberdade de acesso à informação 
pública, no Brasil e na Alemanha.

rio De jaNeiro
59 .... Uma volta ao passado, por Helena Severo, 
resgata o complexo jogo de interesses e a sensação 
de abandono aos quais o Rio de Janeiro se submeteu 
por conta da transferência da capital para Brasília.

62 ....  Botafogo e Sepetiba são bairros cujas histórias 
nos remetem ao século XVI e que são retratados 
nesta edição.

65 .... Quem visita um dos Centros de Referência 
da Pessoa com Deficiência testemunha como um 
processo analisado pelo Tribunal de Contas pode 
transformar-se em um trabalho que muito enobrece 
a cidade do Rio de Janeiro.

70 .... Vale a Pena Ler de Novo.

73 .... tcMrj eM PaUta
78 .... registro
80 .... Prata Da casa
82 .... Por DeNtro Do 
tcMrj: 7ª ige
83 .... Visistas
84 .... liVros
86 .... saúDe
87 .... cartas
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M
anchetes recentes não cansam de relatar inúmeros 
problemas relacionados a obras públicas: atrasos, 
custos que se multiplicam durante a execução e 
desperdício de recursos são alguns dos tópicos 
mais frequentes, mas revelam apenas a superfície 

da questão. No seu cerne, reside a deficiência na elaboração do 
projeto básico. 

Tema de debate promovido no último dia 10 de julho pelos 
Tribunais de Contas do Estado e do Município do Rio de Janeiro, 
com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o problema ficou 
mais evidente a partir do momento em que o Rio ganhou a dis-
puta pela sede dos Jogos Olímpicos e o Brasil foi escolhido para 
organizar a Copa do Mundo. A dinâmica, especialmente da cidade, 
transformou-se completamente com a perspectiva de gastos na 
ordem dos estimados R$ 25,9 bilhões (números apresentados 
quatro anos atrás) em obras de infraestrutura para prepará-la 
para os grandes eventos esportivos. Investimentos e projetos 
começaram a borbotar com a mesma intensidade que as falhas de 
planejamento passaram a ganhar a atenção da sociedade.

Este ano, o Instituto de Arquitetos do Brasil abriu discussão ao 
apresentar à Presidência da República uma proposta de alteração 
da Lei de Licitações e do Regime Diferenciado de Contratações 
(RDC) para que as obras públicas sejam licitadas somente a partir 
do projeto completo, como é feito na iniciativa privada. 

O RDC, criado originalmente para dar celeridade aos processos 
de contratações de obras para a Copa e as Olimpíadas, prevê 
que o executor também seja o responsável pela elaboração dos 
projetos básico e executivo. A chamada contratação integrada é 
amplamente criticada pelas entidades de classe, para quem esta 
medida pode comprometer a qualidade da obra, vez que o executor 
tenderá a adotar especificações mais econômicas para ele.

Engenheiros e arquitetos também são unânimes em afirmar 
que a falta de projetos detalhados resulta em incerteza do custo, o 
que gera risco e  eleva o valor da proposta. A profusão de termos 
aditivos é outro efeito colateral desta prática, segundo estes 
profissionais.

Em meio a tudo isso, como pano de fundo, as manifestações 
sociais recentes sinalizam no sentido de mais transparência e 
seriedade com os recursos públicos destinados às obras de grande 
porte no país.

Então, afinal, como reforçar esse pilar que tanto compromete 
as obras públicas?

Projeto básico:  
um pilar para obras públicas

Fotos: Ivan Gorrito
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As ruas e o projeto completo

Sérgio Magalhães
arquiteto, Doutor em Urbanismo e presidente 
do Instituto de Arquitetos do Brasil

“Quem projeta obra pública não constrói; quem 
constrói não projeta.” Sob essa premissa, arquitetos 
brasileiros sugerem modificações nos textos da 
Lei de Licitações e do Regime Diferenciado de 
Contratações  de modo a impedir licitação de 
obras a partir do projeto básico ou do anteprojeto, 
passando-se a exigir o projeto completo.

É 
muito oportuno o debate 
promovido pelo TCMRJ 
para tratar do chamado 
Projeto Básico na licita-
ção de obras públicas. Os 

últimos meses foram pródigos em 
manifestações de rua que puseram 
na pauta coletiva a insatisfação 
quanto à qualidade da vida urbana, 
à escassez na prestação dos serviços 
básicos e à falta de transparência 
nos negócios das obras públicas. O 
elevado custo na produção de obras 
vinculadas à Copa do Mundo foi uma 
das motivações importantes nessas 
manifestações. 

A presidente da República, ainda 
em junho, propôs à Nação cinco 
pactos, três deles correlacionados 
a esses temas. O Congresso Nacio-
nal tem estado atento à questão 
das compras governamentais e o 
Senado tem promovido discussões 
públicas visando modificações na 
lei 8666/93.

O Instituto de Arquitetos do 
Brasil (IAB) tem dedicado esforços 
para o estudo da matéria, em espe-
cial no último ano, tendo adotado 

posição oficial propugnando pela 
revisão das leis 8666/93 (Licita-
ções) e 12.462/11 (RDC), de modo 
a impedir que a licitação de obras 
públicas possa continuar sendo 
feita a partir de projeto básico ou 
de anteprojeto, passando-se a exigir 
projeto completo. Assim reconhece 
que os métodos atualmente vigentes 
são facilitadores tanto de prejuízos 
aos cofres públicos quanto de baixa 
qualidade das obras. 

As compras públicas de pro-
dutos, bens ou serviços, inclusive 
a promoção de obras, sejam de 
pequenos equipamentos ou de 
grandes intervenções territoriais, 
têm sido reguladas, há quase vinte 
anos, justamente pela lei 8.666/93, 
a qual inovou em diversos modos de 
contratação. 

No caso das construções públicas, 
a nova lei foi saudada positivamente, 
pois melhor explicitava os mecanis-
mos licitatórios e introduzia novas 
possibilidades, como o emprego de 
concursos públicos como modali-
dade preferencial para a compra de 
serviços de projetos. 

Passou-se a permitir que as obras 
pudessem ser licitadas com o que 
se chamou por Projeto Básico, no 
qual haveria definições projetuais 
importantes, mas não a totalidade 
necessária. As informações que 
estivessem faltando seriam desen-
volvidas durante as obras. 

Entre os argumentos para a essa 
facilidade estava o convencimento 
dos agentes públicos de que as 
obras demoravam muito desde a 
tomada de decisão de realizá-la até 
a inauguração. O tempo de mandato 
dos governantes é fixo (à ocasião não 
havia o mecanismo da reeleição...), 
mas o tempo das obras é elástico – 
assim se avalia.

Alguns hão de ter identificado 
que a elaboração do projeto implica 
um tempo longo, (talvez desne-
cessário, diriam) que poderia ser 
melhor aproveitado já durante a 
fase de construção propriamente 
dita. Ademais, para tantos, muitas 
definições tomadas em prancheta 
eram posteriormente modificadas 
em canteiro, por exigências técnicas, 
de fornecimento de materiais ou 
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por economia – o que implicava em 
tempos superpostos.

Justificou-se, então, a figura do 
projeto básico – isto é, a invenção 
de uma nova fase, localizada entre o 
anteprojeto e o projeto executivo. O 
projeto básico seria mais aprofun-
dado do que o anteprojeto, mas teria 
menos definições do que a etapa de 
projeto executivo.

Desse modo, um projeto, que 
tradicional e internacionalmente é 
composto por três fases clássicas, 
estudos preliminares, anteprojeto 
e projeto executivo, seria diferente 
no caso brasileiro. (Uma jabuticaba 
é uma boníssima fruta, originária 

das terras brasileiras, e que so-
mente dá aqui. Um “projeto básico” 
também talvez só ocorra em terras 
tupiniquins ou assemelhadas, mas 
certamente não tem a qualidade que 
aquela boa fruta oferece...)

A experiência demonstrou que 
as obras públicas continuavam a 
demorar mais do que os governos 
desejariam. Continuaram sendo 
inúmeros os procedimentos licitató-
rios a vencer, os obstáculos técnicos 
a superar, sem que os governantes 
vissem a inauguração tão desejada 
se aproximar.

Em compensação, as obras pú-
blicas tornaram-se cada vez mais 

caras, mais atrasadas e com inferior 
qualidade.

Os sábios tecno-burocratas, 
associados a empreiteiras mais ex-
perientes no trato com as instâncias 
decisórias dos governos, admitiram 
que algo não ia bem nesse campo. E 
como o Brasil assumira compromis-
sos importantes para a realização da 
Copa do Mundo de 2014, observaram 
que deveria haver mudanças nesses 
procedimentos para garantir que os 
prazos fossem atendidos. Trataram, 
então, de mudar as condições para 
que as obras da Copa não atrasassem 
e identificaram no projeto ´básico o 
algoz a ser vencido.  

Todavia, ao invés de seguirem a 
boa prática internacional, tomaram 
o rumo oposto: radicalizaram na 
indefinição projetual, exacerbaram 
na falta de detalhamento dos proje-
tos, e passaram a admitir que obras 
públicas pudessem ser licitadas não 
mais a partir do projeto básico, mas 
apenas do anteprojeto.

Pergunte-se a qualquer profissio-
nal dirigente de obra, seja arquiteto 
ou engenheiro, e ele responderá que 
a grande responsável pelo atraso nas 
obras e pelo aumento de custos é 
a indefinição projetual, acarretada 
por projetos não detalhados, sem 

“

”

Mas não é apenas no âmbito do dinheiro 
público que a prática é ruinosa. 
Igualmente para a qualidade das obras, 
no usufruto social dos equipamentos, 
que as obras erguidas sob o signo da 
indefinição e dos sobrepreços têm 
consequências nefastas.

Foto: Ivan Gorrito
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continua o país sem atentar para as 
consequências do desmantelamento 
promovido nas instâncias técnicas 
do serviço público. Nesse sentido, 
o Instituto de Arquitetos do Brasil 
também reconhece ser necessário 
que as atividades voltadas para o 
planejamento e para a condução 
dos trâmites de contratação dos 
projetos e das obras públicas sejam 
tratadas como função de Estado, não 
de governo.

Enfim, são abundantes as ra-
zões pragmáticas para apoiarem o 
aprofundamento do debate sobre 
as consequências da lei 8.666/93 no 
âmbito das obras públicas. Contudo, 
há outras importantes motivações 
para o debate. 

Elas se estabelecem no campo da 
ética, da arte e da autoria.

 Ética
O que faz a mágica da autoria de 
um projeto é que, ao iniciá-lo, o 
projetista tem disponível todas 
as possibilidades a escolher. Ele 
pode fazer todas as formas, utili-
zar todos os materiais, desenhar 
todos os sonhos.
Mas o projeto consiste, justa-
mente, em abandonar milhões 
de possibilidades e optar por 
apenas uma – aquela que a sua 
sensibilidade, a sua técnica e o 
seu conhecimento concebem. 
Projetar é escolher. É autoral.

Como visto, as compras públicas 
de serviços de projeto criaram pro-
cedimentos que vieram a configurar 
um verdadeiro “fatiamento” das 
atividades projetuais.

O projeto deixou de ser uma 
unidade conceptiva e passou a ser 
composto por partes erroneamente 
consideradas autônomas, a serem 
agrupadas segundo a conveniência 
do construtor ou do contratante – 
como se faz em supermercado. 

Denominando-se cada parte pela 
expressão genérica de “projeto”, é 
relativamente comum um mesmo 
equipamento ser “concebido” pela 
soma de parcelas como “projeto con-

ceitual”, “projeto legal”, “projeto de 
fachadas”, “projeto básico”, “projeto 
executivo”, entre outras designações 
menos usuais, atribuindo-se cada 
um desses “projetos” a “autores” dis-
tintos. Especificações de materiais, 
orçamentos e compatibilização dos 
projetos complementares também 
são considerados com autonomia 
disciplinar.

Ora, tal fatiamento é uma prá-
tica em clara contradição com as 
dimensões ética, cultural e social da 
atividade de projeto de arquitetura 
e urbanismo – campo ao qual este 
texto se atém, embora possam ser 
válidos os argumentos aqui adota-
dos para o exercício profissional de 
outras disciplinas correlacionadas.

Para explicitar esse ponto de 
vista, o Instituto de Arquitetos do 
Brasil elaborou um documento-
síntese sobre o tema, intitulado 
“Anotações sobre o Projeto em 
Arquitetura”, o qual foi aprovado 
por seu Conselho Superior em 
sua 143ª Reunião, realizada em 
Salvador, Bahia, em  13 de maio de 
2013. Esse documento foi também 
acolhido no Colegiado de Entidades 
de Arquitetura e Urbanismo - CEAU 
CAU BR, integrado pelo próprio IAB 
e pelas demais entidades nacionais 
da arquitetura e urbanismo, ou seja, 
a Federação Nacional de Arquitetos 
(FNA), a Associação Brasileira de 
Ensino de Arquitetura (ABEA), a As-
sociação Brasileira de Escritórios de 
Arquitetura (AsBEA) e a Associação 
Brasileira de Arquitetos Paisagistas 
(Abap), em sessão de 14 de junho de 
2013, realizada em São Paulo.

Segundo tal entendimento, o 
projeto alcança métodos e objetivos 
específicos, independentes dos con-
tornos requeridos pela atividade de 
construção, caracterizando-se por 
ser um processo compositivo em que 
síntese e análise são trabalhadas em 
simultâneo.

o projeto é autoral 
Tal processo compositivo tem 

como cerne a promoção da materia-

articulação entre os projetos arqui-
tetônicos e complementares - ou 
seja, a falta de projeto completo. 
Vejam-se exemplos de importantes 
obras públicas que têm orçamento 
original multiplicado, como é o caso 
da Cidade das Artes, do Maracanã, e 
de tantas outras. 

Em consequência inexorável, a 
indefinição projetual é também pro-
motora de facilidades para arranjos 
financeiros escusos e criminosos 
entre os agentes envolvidos, seja do 
lado do governo, seja do lado dos 
construtores. 

Adicionalmente, a indefinição 
do projeto aumenta as dificuldades 
para os órgãos de controle, como 
tribunais de contas e controladorias, 
que se veem ante artifícios licita-
tórios e de medição de obras que 
embaralham as necessárias análises 
técnicas.

Mas não é apenas no âmbito do   
público que a prática é ruinosa. Igual-
mente para a qualidade das obras, no 
usufruto social dos equipamentos, 
que as obras erguidas sob o signo da 
indefinição e dos sobrepreços têm 
consequências nefastas. 

Ao comprar gato por lebre o 
governo fica com um equipamento 
aquém do necessário e certamente 
enfrentará custos de manutenção 
e conservação extras que podem 
reduzir sua vida útil. Há inúmeros 
exemplos Brasil afora assemelhados 
ao caso do Estádio João Havelange, 
no Rio de Janeiro, inaugurado para 
os Jogos Pan-Americanos de 2007 
e atualmente interditado por pro-
blemas projetuais-construtivos ou 
de manutenção, apenas em parte 
esclarecidos.

Quando definições projetuais são 
transferidas para a etapa de obra, 
mesmo que teoricamente mantidas 
sob responsabilidade do projetista 
original, torna-se exagerada a as-
cendência do construtor sobre tais 
decisões, levando à inviabilidade de 
autonomia indispensável ao autor 
do projeto. 

Ante tais dificuldades, porém, 



7 Revista TCMRJ    Junho - Agosto 2013 - N. 55

lização de um desejo, onde se utili-
zam recursos de campos culturais 
diversos, não obstante configurar-se 
também o processo projetual em 
estatuto próprio, autônomo.

O professor italiano Vittorio Gre-
gotti nos auxilia na compreensão da 
natureza do processo compositivo 
arquitetônico, afirmando:

O exercício da invenção é central 
porque parte da percepção e da 
memória em direção ao que ainda 
não é [...] uma busca contínua 
de uma ordem nova e diversa, 
instituição de uma nova possibili-
dade, de uma nova experiência do 
mundo acionada materialmente.

Gregotti e outros importantes au-
tores da segunda metade do século 
passado já haviam problematizado 
conceito disseminado pelo determi-
nismo modernista segundo o qual o 
processo de projetação envolvia um 
paulatino e sucessivo encadeamento 
lógico. A partir da síntese inicial, pro-
duzida pela correta interpretação do 
‘diagnóstico’, o projeto seguiria como 
se obedecesse a um roteiro que vai 
de A a Z, encadeado sistemicamente, 
onde A é o lugar da indefinição e Z é 
o lugar do resultado.

Justamente contestaram esse 
encadeamento lógico, dando-lhe ex-
pressão que incluía a complexidade 
do processo criativo, seja nas artes, 
seja na arquitetura, seja no próprio 
conhecimento científico, onde já não 
se pretende ter uma chave elucidati-
va tão simplificada.

Assim, para tais autores, que 
compartilhamos, o projeto é ela-
borado em processo compositivo, 
complexo e assequencial, onde o 
percurso não é retilíneo, mas de 
paciente e contínua reelaboração. 

Defende-se, portanto, uma simul-
taneidade de escalas, da maior à me-
nor e vice-versa, em um sistema sem 
hierarquias, mas de permanentes 
ajustes entre síntese e análise, entre 
gênese e produto, entre partido e 
detalhe. A reelaboração constante 
do projeto ocorre desde a concepção 

O IAB também reconhece ser 
necessário que as atividades 
voltadas para o planejamento e 
para a condução dos trâmites de 
contratação dos projetos e das 
obras públicas sejam tratadas como 
função de Estado, não de governo.

“

”da ideia ao longo da totalidade do 
processo de projetação.

A escolha por uma entre infinitas 
possibilidades é a escolha da forma; 
a forma é o motivo essencial do 
processo de projetação. 

Tal como diz Christopher Ale-
xander, a forma é a solução para o 
problema.

Encontra-se nessa necessidade 

de escolha o elemento central que 
fundamenta e caracteriza a trajetória 
autoral do projeto. É nessa opção, 
única e discricionária, que se localiza 
a capacidade artística inerente ao 
fazer arquitetônico.

Vemos, então, o engodo conceitual 
e ético que decorre do entendimento 
do projeto como fruto de uma série 
de procedimentos autônomos. 



P
r

o
je

t
o

 b
á

Si
c

o
 e

m
 o

b
r

a
S 

P
ú

b
l

ic
a

S 

8 Junho - Agosto 2013 - N. 55     Revista TCMRJ   

referÊNcias BiBliográficas

ALEXANDER, Christopher. Ensayos sobre la sintesis de la forma. Ed. Infinito, 1969.         
GREGOTTI, Vitório. Territorio da Arquitetura. São Paulo: Perspectiva, USP, 1975.                                                  
MARTINEZ, Alfonso Corona. Ensaio sobre o projeto. Brasília: Editora UnB, 2000.                                                   
MOCKBEE, Samuel. “O Rural Studio” (1998). In SYKES, Krista A. (org.) O campo ampliado da arquitetura. Antologia 
Teórica 1993-2009. São Paulo: Cosac Naif, 2013.                                                                                                               
PINHEIRO, Vasco. Sobre o ensino e a concepção do projecto. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas, 2011.

Como observa o arquiteto e 
professor argentino Alfonso Corona 
Martinez, 

o desenho é a descrição progressi-
va de um objeto que não existe no 
começo da descrição; o projetista 
opera sobre este primeiro objeto, o 
projeto, modificando-o até julgá-
lo satisfatório.

Trata-se, portanto, de um mesmo 
elemento conceptual que é burilado 
progressivamente; é um produto 
com unicidade, não se trata de uma 
soma de produtos autônomos.

Dito de outro modo, pelo mesmo 
autor:

O processo projetual consiste em 
representar o objeto a construir e 
passar de fases de maior genera-
lidade e menor definição para as 
fases de menor generalidade e de 
maior definição - até se alcançar 
a precisão do “projeto”.

Os relatos dos estudiosos da proje-
tação arquitetônica aqui apresentados 
demonstram que essas fases do 
processo compositivo não são tempo-
ralmente sucessivas nem logicamente 
causais, mas funcionalmente diversas, 
influenciando-se mutuamente durante 
a elaboração do projeto. 

No processo de projetação, a 
ideia está em fluxo; o projeto plasma 
a ideia. 

Finalmente, o caráter transfor-
mador que tem a arquitetura, apesar 
de se explicitar obviamente na obra 
construída, de igual modo, é expres-
so no pensamento arquitetônico 
formulado por meio do projeto – e 
essa é outra sua grande dimensão 
como expressão da cultura.

assim, como vimos, em resumo: 
O projeto é uma escolha entre 

uma infinidade de possibilidades. 
Individual ou em equipe, a autoria 
responde pelo vínculo entre ideia e 
forma, nas múltiplas encruzilhadas 
que o processo projetual percorre. 
Logo, o projeto é autoral.

O projeto tem autonomia dis-
ciplinar. Seus atributos, objetivos, 
métodos e processos constituem-se 
autonomamente em relação à cons-
trução ou a outras disciplinas, que se 
estruturam em obediência a outros 
e distintos parâmetros.

O projeto é indivisível. O pro-
cesso de projeto é assequencial, 
pleno de atos simultâneos, e se 
organiza em fases – estudos iniciais, 
anteprojeto, projeto – mas elas não 
são autônomas. Elas fazem parte de 
uma totalidade, articulada através 
da intenção que permeia todo o 
processo. O projeto tem unicidade. 
As fases da projetação, não.

O processo de projeto é com-
plexo. O projeto é elaborado em 
processo compositivo que envolve 
múltiplas variáveis disciplinares, 
tecnológicas, políticas, sociais, 
econômicas. A composição exige 
que a intenção organize, ordene 
e articule as múltiplas variáveis e 
suas interações.

O projeto se apresenta por varia-
dos meios de comunicação. O meio 
gráfico manual é o mais recorrente, 
sendo substituído modernamente 
por meios digitais. No projeto, o 
meio não é a mensagem.

Toda construção é precedida por 
um projeto. Ela não deve ser erguida 
a partir de apenas uma das fases do 
processo projetual.

concluindo
O Instituto de Arquitetos do 

Brasil tem convicção de que um dos 
fatores determinantes para o au-
mento do custo das obras reside na 
ausência do projeto completo. Quan-
do a obra pública é licitada a partir 
apenas do chamado “projeto básico” 
ou do “anteprojeto” transfere-se à 
construtora vencedora da licitação, 
direta ou indiretamente, a tarefa de 
detalhar e completar o projeto. Tal 
promiscuidade entre projeto e obra 
é indutora de reajustes e superfa-
turamento – e fator estimulante de 
corrupção. 

Assim, o IAB propõe a modifica-
ção dos artigos correspondentes da 
Lei 8.666/93 e da Lei 12.462/2011 
(RDC), de modo a impedir licitação 
de obras a partir do projeto básico 
ou do anteprojeto, passando-se a 
exigir projeto completo. 

Propõe, também, que sejam 
garantidos recursos específicos para 
o custeio de projetos completos, 
considerando-os como investimento 
autônomo, dissociados dos orça-
mentos de obras.

Ainda, o IAB recomenda regula-
mentar-se o artigo 13, parágrafo 1º, 
da lei 8.666/93, que considera “pre-
ferencial” a realização de concurso 
público para a escolha de projetos 
de obras públicas, tornando obriga-
tória a sua realização, de modo a se 
alcançar a isenção e autonomia entre 
projeto e obra pública.

Cada obra pública precisa ser 
considerada como um instru-
mento para qualificar o ambiente 
urbano – e o concurso de projeto, 
escolhendo a melhor proposta, é a 
sua garantia. 
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Projeto básico:  
delimitação, controle e efetividade

Sydnei Menezes
Arquiteto e urbanista  
Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro

Pela promoção da cultura da responsabilidade 
técnica dos projetos de obras públicas e a não 
adoção da prática de entregar ao executor do 
empreendimento a elaboração do projeto básico. 
Assim se manifestam as categorias profissionais 
ligadas ao desenvolvimento urbano do país, que 
propõem a realização de concursos públicos para 
projetos de arquitetura, visando ao uso racional 
dos recursos públicos.

O 
Conselho de Arquitetu-
ra e Urbanismo – CAU, 
autarquia dotada de 
personalidade jurídica 
de direito público, com 

autonomia administrativa, finan-
ceira e estrutura federativa, a partir 
da Lei Federal 12.378, de 31 de 
dezembro de 2010, passa a regula-
mentar as atividades de Arquitetura 
e Urbanismo no país. A criação do 
CAU é resultante de um processo 
de luta dos arquitetos e urbanistas 
brasileiros ao longo das últimas 
cinco décadas, dentre eles Oscar 
Niemeyer, com objetivo de valorizar 
a profissão, resgatando o seu papel 

no contexto da construção civil junto 
à sociedade. Várias derrotas foram 
sofridas até que, finalmente, após 
quase cinco anos de tramitação no 
Congresso Nacional, a Lei 12.378 
foi aprovada.

A reorganização da categoria dos 
arquitetos e urbanistas em um 
conselho próprio – e não mais sob 
o guarda-chuva de um conselho 
multiprofissional – confere ao 
caU a atribuição de exercer o 
papel de mais novo interlocutor 
da sociedade na agenda do de-
senvolvimento urbano brasileiro. 
A constituição de um conselho 
próprio, entre outras conquistas, 

possibilita a autonomia da profissão 
e a afirmação, por Lei, de nossas 
atribuições, tanto as privativas como 
as compartilhadas, sendo este um 
dos nossos principais desafios. 

É papel do conselho aprimorar 
e fiscalizar o exercício da profissão, 
valorizando o profissional, pro-
movendo a educação permanente 
e divulgando a importância da 
Arquitetura e Urbanismo junto à po-
pulação. Cabe ao CAU restabelecer o 
papel social do arquiteto e urbanista, 
defendendo assim a sociedade, o 
bem viver e a qualidade do ambiente 
urbano, através da garantia das 
melhores práticas profissionais. 

arqUitetUra, Projeto e oBra: o Desafio Da Profissão

A 
Arquitetura como o 
Urbanismo representa 
o espaço construído. 
Nas cidades, os arqui- 
tetos e urbanistas são os 

responsáveis pelo desenho urbano 
e, como tal, são os maestros, os 
coordenadores das diversas disci-
plinas que envolvem as questões 

urbanas. Munidos da técnica e da 
arte de projetar, os arquitetos estão 
habilitados para atuar em todo o seu 
espectro – projetos de arquitetura, 
estrutura, instalações, execução de 
obras, coordenação, gerência execu-
tiva etc –, ou seja, ocupando todos os 
espaços oferecidos na indústria da 
construção civil. 

Compete esclarecer à sociedade, 
sempre que houver a decisão de 
fazer uma obra, qualquer que seja, de 
reforma, acréscimo ou mesmo uma 
nova edificação, independentemente 
do seu porte, faz-se necessária, sob 
o ponto de vista técnico, a concepção 
de projeto arquitetônico, levando-
se necessariamente em consideração 
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“

”

a realidade do terreno, seu contexto 
urbano e as características constru-
tivas locais. 

Embora  a  ação projetual 
recomende o desenvolvimento 
de projetos de Arquitetura e seus 
complementares, a elaboração dos 
projetos específicos – de estrutura, 
instalações elétricas, hidráulicas, 
especiais, devidamente compati-
bilizados e integrados ao partido 
arquitetônico adotado – nem sempre 
é levada em consideração. 

Até aqui não há nenhuma no-
vidade, já que, se o procedimento 
fosse integralmente aplicado, to-
das as obras estariam registradas 
juntamente com seus respectivos 
responsáveis técnicos, o que, sa-
bemos, ainda não é uma realidade 
no Brasil. Uma das atribuições do 
conselho é promover a cultura da 
responsabilidade técnica, assegu-
rando a identificação dos autores 
dos projetos, legalmente habilitados 
pelos Conselhos Profissionais: ar-
quitetos (Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo - CAU) e engenheiros 
(Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia - CREA). 

PlaNejaMeNto É Necessário

O 
processo de projeto é 
repleto de atos simul- 
tâneos, o que ocasiona 
aprofundamento das 
decisões projetuais em 

todas as fases, com idas e vindas de 
verificação e de ajustes entre a ideia 
em fluxo e a forma sendo plasmada. 
O conjunto dos elementos neces-
sários e suficientes à execução 
completa da obra deve estar de 
acordo com as normas pertinentes 
da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT, criadas a partir de 
estudos realizados pelo Instituto de 
Arquitetos do Brasil.

A boa técnica de planejar asso-
ciada à arte de projetar, além de as-
segurar as comprovadas vantagens 
econômicas sobre o desperdício do 

exagero ou da imprecisão, permite 
que, através de métodos constru-
tivos adequados e utilização de 
materiais compatíveis, haja de fato 
a materialização daquilo que então 
se imaginou realizar. A descrição 
do objeto deve ser sucinta e clara, 
enquanto que a descrição da obra 
deverá ser feita no projeto original, 
que irá conter, entre outros elemen-
tos, a descrição dos serviços, dos 
materiais e equipamentos a serem 
empregados e incorporados, bem 
como especificações que assegurem 
os melhores resultados para o 
empreendimento. 

Sendo assim, acréscimos e aditi-
vos contratuais depois de iniciadas as 
obras não seriam necessários duran-
te a execução. A definição do objeto 

com características desnecessárias 
ao atendimento do interesse público 
ou com materiais e equipamentos 
não comuns constitui restrição à 
competitividade e compromete o 
trabalho a ser desenvolvido.

Para isso, se faz necessária uma 
abordagem mais ampla e profunda, 
discutindo-se questões referentes à 
gestão, comunicação e prazos ade-
quados para definição dos objetivos 
e da transmissão das informações 
pertinentes ao empreendimento, ob-
jetivando assim um real planejamen-
to com etapas claras e definidas.

Lamentavelmente, o que temos 
observado no Brasil ao longo dos úl-
timos anos é o constante acréscimo 
orçamentário através dos aditivos 
contratuais que geram prejuízo 

A insuficiência das informações 
técnicas que constam nos projetos 
básicos é o embrião dos aditivos 
que infestam os grandes projetos de 
infraestrutura do país.
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financeiro aos cofres públicos, além 
de contribuir para a perda de qua-
lidade técnica do resultado final. 
A insuficiência das informações 
técnicas que constam nos projetos 
básicos é o embrião dos aditivos 
que infestam os grandes projetos de 
infraestrutura do país.

Quanto maior a incerteza sobre 
os custos finais da obra, maior é o 
preço praticado, pois o particular 
assume o risco, mas inclui no preço 

a contrapartida deste risco. Somente 
diante do projeto executivo é que 
se identificam especificações não 
previstas no projeto básico, que 
acarretam na necessidade de aditar 
o contrato inicialmente firmado, 
ampliando os custos da obra. Ou seja, 
definido o valor da obra a partir de um 
projeto básico, sem detalhamento, o 
particular, que já ganhou a licitação, 
passa a utilizar as especificações 
mais econômicas, comprometendo a 

qualidade da obra.
Um aspecto importante é o da 

racionalização da construção, em 
que o projeto executivo pode ser um 
eficaz instrumento, capaz de otimizar 
o uso dos materiais, levando em conta 
suas dimensões e evitando assim des-
perdícios na hora de sua colocação, e 
de estudar as melhores soluções de 
integração dos sistemas construtivos 
utilizados, evitando assim incompati-
bilidades entre os mesmos. 

Da NecessiDaDe De licitação Do Projeto execUtiVo 

O 
que se observa é que 
o projeto básico acaba 
sendo o ponto de par-
tida de uma série de 
imperfeições na obra. 

Esta realidade não é nova pra nós, 
arquitetos e engenheiros. A novidade 
é que hoje dispomos de uma nova 
ordem institucional, com a criação de 
um conselho próprio e uniprofissional 
para os arquitetos, e um novo contexto 
de manifestações populares que dão a 
esta discussão uma outra dimensão de 
ordem social e política. 

No Rio de Janeiro, a recente inter-
dição do Estádio do Engenhão é um 
dos exemplos mais emblemáticos 
das consequências negativas da falta 
de detalhamento nos projetos. Como 
ainda não temos todas as respostas 
às questões envolvendo o caso em 
questão, fiquemos por ora com uma 
das certezas desagradáveis: é abso-
lutamente inconcebível um estádio 
com apenas seis anos de existência 
apresentar tais problemas. 

No Brasil, com a Lei 8.666/93, é 
perfeitamente legal a contratação 
e posterior execução de obras por 
meio do chamado Projeto Básico de 
Arquitetura e Urbanismo. Tecnica-
mente falando, porém, todo projeto 
deveria passar por pelo menos três 
etapas de desenvolvimento: Estudo 
Preliminar, Projeto Básico e Projeto 
Executivo. Ao longo destes tópicos, é 
necessário ter máxima atenção.

O Estudo Preliminar trata da 
definição do Projeto Arquitetônico 

e Urbanístico, e nele é concebida, e 
definição do conceito e do partido a 
adotar. É a etapa projetual, em sua 
mais pura criação. No Projeto Básico 
se define espacialmente o programa 
da edificação. Nesta etapa contem-
plam-se as dimensões das unidades, a 
integração da edificação ao terreno e 
seu entorno, a volumetria e as alturas, 
as fachadas com seus respectivos 
tratamentos, o material a ser utilizado 
nos pisos, revestimentos e coberturas, 
as premissas técnicas para elaboração 
dos Projetos Complementares, tais 
como estrutura, instalações elétricas, 
hidrossanitárias, incêndio e especiais. 
Também são codificados o processo 
construtivo e a análise dos impactos 
paisagístico e ambiental.

Finalmente, chega-se ao Projeto 
Executivo, com a definição de todas 
as cotas e áreas, a especificação de 
materiais, o detalhamento técnico, 
a quantificação do quadro de mate-
riais, incluindo a compatibilização de 
todos os Projetos Complementares 
com todas as informações técnicas 
necessárias, inclusive memórias de 
cálculos e tabelas. Um desleixo com 
relação a algum tópico ao longo 
dessas fases pode acarretar proble-
mas graves, como os que levaram à 
interdição do Estádio do Engenhão.

De norte a sul do Brasil, nos 
níveis governamentais federal, 
estadual e municipal, o que acontece 
é absolutamente legal — sob o ponto 
de vista jurídico —, mas imoral sob 
o ponto de vista técnico: a contra-

tação de obras com Projeto Básico 
que contém informações técnicas 
insuficientes para a execução de 
edificações de grande porte, como 
vem acontecendo com as obras das 
arenas poliesportivas para a Copa do 
Mundo de 2014. Como consequência, 
se faz necessário complementá-las 
após a obra ter sido contratada. 

As consequências imediatas des-
ta prática são a chamada “indústria 
dos aditivos de obra”, por um lado; e 
a imperfeição do resultado final, por 
outro. Os cronogramas iniciais são 
todos desrespeitados, mas o prazo 
político governamental continua 
existindo, como uma espécie de 
quimera. Descobre-se então a neces-
sidade de desenvolver — a toque de 
caixa — novos projetos. Em síntese, 
obras são contratadas e iniciadas 
com projetos básicos concomitantes 
com a elaboração dos projetos exe-
cutivos pelas próprias construtoras 
vencedoras das licitações públicas. 
Tudo legal, mas eticamente questio-
nável, pois aquele que executa tam-
bém desenvolve o Projeto, alterando 
muitas vezes as especificações de 
métodos construtivos e os materiais 
a serem utilizados. 

Não é à toa que o Engenhão foi 
orçado inicialmente por R$ 60 mi-
lhões e terminou em R$ 360 milhões. 
Em outros casos, temos o Estádio 
do Maracanã, cuja licitação foi de  
R$ 705 milhões e o término registrou 
R$ 1,12 bilhão. Ainda no Rio de 
Janeiro, a Cidade da Música teve custo 
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inicial previsto em R$ 80 milhões e 
final de R$ 500 milhões; a Linha 4 do 
Metrô apontou um custo inicial de 

trecho estimado inicialmente em R$ 
800 milhões, e no final o custo foi de  
R$ 1 bilhão.  

R$ 5 bilhões e a mais nova previsão 
gira em torno de R$ 8,5 bilhões; o 
Arco Metropolitano, que teve um 

coNcUrso PúBlico De arqUitetUra 

 Outra questão importante 
para o CAU é a promoção de con-
cursos públicos para projetos 
de Arquitetura. Defendemos que 
a “recomendação” de realizar 
projetos públicos de Arquitetura, 
presente na Lei nº. 8.666/93, seja 
alterada para “obrigatoriedade” 
deste expediente, com concursos 
públicos para estes projetos. Além 
de democratizar a ação projetual 
dos arquitetos e urbanistas e ga-
rantir a qualidade dos projetos 
e o uso racional dos recursos 

públicos, há a certeza de que os 
projetos vencedores serão de-
senvolvidos, detalhados, orçados 
e finalmente executados. 

Este debate já é uma realidade 
para o CAU, que, através de suas 
unidades federativas e em âmbito 
nacional, já vem promovendo, junto 
aos gestores municipais e estadu-
ais, essa percepção. Regulamentar 
e promover a obrigatoriedade 
dos concursos de arquitetura e 
urbanismo na contratação de 
projetos pela administração 

pública tem sido uma discussão 
central na agenda do conselho. 
Demais entidades e atores sociais 
engajados com o tema precisam 
se unir a essa luta,  buscando 
ferramentas para modificar a 
legislação e criando mecanismos 
que viabilizem a execução de uma 
obra com qualidade arquitetô-
nica, contendo as informações 
necessárias à sua construção e 
com dados suficientes para um 
orçamento prévio de custos e 
valores finais. 

o PaPel Da arqUitetUra e UrBaNisMo Na gestão Das ciDaDes

 Pensar a cidade como um espaço 
democrático é tarefa fundamental e 
o planejamento urbano precisa ser 
tratado como um estudo primordial 
para a melhoria das condições de 
vida da sociedade. O Estado e o 
capital são alguns dos agentes que 
mais atuam na estruturação de 
uma cidade, direcionando o seu 
crescimento e lhe dando definição. 
O Estado apresenta um discurso 
que atende às demandas sociais, 
mas, na prática, a classe dominante 
se apropria do aparelho estatal para 
atender aos seus interesses.

Antes da Constituição de 1988, a 
elaboração da legislação urbanística 
era prerrogativa do Poder Executivo 
Municipal, ou seja, o prefeito tinha o 
poder, fixava novos índices edilícios, 
alterando gabaritos e taxas de ocupa-
ção. Depois de 1988, toda legislação 
urbanística passou a ser fixada por 
Lei, ou seja, uma prerrogativa das 
Câmaras Municipais, onde toda e 
qualquer alteração precisa ser apro-
vada pelos vereadores. Ainda assim, 
em algumas cidades brasileiras, se 
reproduz uma espécie de Urbanismo 
do vale tudo, permitindo de forma 
legal qualquer tipo de construção 

ou edificações.
Novos mecanismos precisam 

ser introduzidos neste processo de 
desconfiguração urbana para evitar 
a transformação das cidades em mer-
cadorias imobiliárias, jogando para 
segundo plano a qualidade de vida 
de seus habitantes. Um mecanismo 
interessante de controle social são 
os Conselhos Municipais. Outra ideia 
são os Conselhos de Urbanismo ou 
Meio Ambiente ou das Cidades que 
poderão se tornar, caso evoluam, em 
mais um órgão de defesa dos nossos 
ambientes urbanos. 

O município do Rio de Janeiro 
está passando por transformações 
radicais em determinados bairros. 
Isto já vinha acontecendo antes do 
anúncio de que a cidade irá sediar 
diversos eventos de grande im-
portância. A prefeitura tem feito 
obras de revitalização em alguns 
locais, mas não pode deixar de lado 
características arquitetônicas que 
envolvem o local a ser revitalizado 
ou modificado. Levando-se em 
consideração, principalmente, a 
necessidade de um planejamento ur-
bano, que, dentre outras vantagens, 
está a antecipação programática dos 

futuros problemas.
 Com o vertiginoso crescimento 

de obras também no Estado do Rio 
de Janeiro, os órgãos públicos pre-
cisam estar ainda mais atentos ao 
problema urbanístico/arquitetônico 
que norteia cada região. Não se pode 
sair realizando obras por aí, sem que 
haja um estudo ou planejamento 
para sua execução. Não é tão fácil 
planejar quanto se pensa; o trabalho 
envolve pesquisa, conhecimento 
técnico e profundo, realização de 
encontros para ouvir as partes en-
volvidas, execução da obra de acordo 
com a legislação e documentação 
em dia. 

A partir de uma ação conjunta, 
é possível garantir a integridade 
arquitetônica e urbanística da re-
gião a ser trabalhada, e garantir a 
execução correta do trabalho a ser 
desenvolvido. O CAU/RJ, juntamente 
com outros órgãos como os tribunais 
de Contas dos municípios, Estado 
e da União, tem fomentado a reali-
zação de parcerias para fiscalizar 
os procedimentos legais de todos 
os atos envolvidos em uma obra, 
reforma etc, incluindo a responsa-
bilidade técnica dos profissionais 
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De norte a sul do Brasil, nos níveis 
governamentais federal, estadual 
e municipal, o que acontece é 
absolutamente legal — sob o ponto 
de vista jurídico —, mas imoral sob o 
ponto de vista técnico: a contratação 
de obras com projeto básico que 
contém informações técnicas 
insuficientes para a execução de 
edificações de grande porte.

e o exercício legal das respectivas 
atividades.  

Parafraseando Sérgio Bernardes, 
se o arquiteto deve ser o intérprete 
do cliente, o urbanista deve ser capaz 
de interpretar as necessidades e 
desejos da população que vive nas 
cidades. Portanto, chegou a hora 
de os Conselhos e instituições que, 
em última instância, representam 
a sociedade civil, se afirmarem a 
serviço do interesse público com a 
coragem de questionar e se posicio-
nar, assumindo assim uma postura 
mais ativa na formulação e execução 
de políticas para nossas cidades.

O Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Rio de Janeiro, em 
um ano e meio de existência, tem 
convocado seus profissionais a 
se mobilizarem e colaborarem na 
construção de um diálogo com 
os gestores públicos para que os 
investimentos possam trazer solu-
ções que efetivamente representem 
melhorias para a qualidade da vida 
nas cidades.  Cabe aos arquitetos e 
urbanistas idealizar e construir as 
cidades do século XXI, em conjunto 
com a sociedade e levando em consi-
deração suas demandas, oferecendo 
estudos e alternativas aos gestores 
públicos. Do contrário, ficaremos à 
mercê de políticos e governos que, 
associados à especulação urbana, 
estão centrados apenas em seus 
projetos políticos e de poder.

Portanto, a luta histórica dos 
Arquitetos e Urbanistas brasileiros, 
intensificada após a criação do 
CAU, tem sido defender a estrita 
observância da seguinte ordem: 
primeiro,  devem realizar-se as 
licitações de projetos; depois, as  lici-
tações das obras.  Assim não haverá 
dúvida de que a responsabilidade 
técnica é do autor do projeto. Infeliz-
mente, hoje a bola está dividida entre 
autores dos projetos e executores 
das obras. Ninguém é integralmente 
responsável por nada. Ou mudamos 
isto agora, ou podemos passar por 
grandes dissabores antes e depois da 
Copa do Mundo e das Olimpíadas. 

“

”
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 Como você falou em 
sua apresentação no tce/rj, 
94% dos editais analisados 
pelo TCMRJ são referentes a 
contratos de obras de engenha-
ria. Destes, qual a nota média 
que você atribuiria para a 
qualidade dos projetos básicos 
apresentados?

Prefiro não atribuir uma nota, 
mas de um modo geral os projetos 
básicos não são consistentes o su-
ficiente. Os documentos - memória 
de cálculo, projetos e orçamento 
- não são harmônicos, como con-
sequência, os projetos básicos não 
garantem a segurança do negócio.

qual seriam as maiores 
dificuldades para a elaboração 
de um projeto básico eficiente?

Principalmente, planejamento. 
A administração pública está sem-
pre com pressa, todos os projetos 
são urgentes e não há tempo sufi-
ciente para um aprofundamento e 
detalhamento das ideias.

Você concorda que o regime 
Diferenciado de Contratações, 

como alguns especialistas dizem, 
subestimam a importância do 
projeto básico?

De certa forma, sim. Falando 
em termos gerais, o RDC transfere 
para o licitante a responsabilidade 
pelo projeto básico, no caso de 
contratação integrada, o que, na 
minha opinião, é altamente peri-
goso, uma vez que o licitante tem 
apenas 30 dias para desenvolver 
o projeto e participar da licitação. 
Nenhum projeto básico é bem feito 
em tão pouco tempo, salvo se for 
um empreendimento mais simples, 
que não é o caso do Regime Dife-
renciado de Contratações.

Na sua opinião, quais são 
as maiores vantagens de um 
projeto básico bem feito em 
relação aos custos de uma obra 
pública?

Em relação aos custos, a maior 
vantagem é a de que quanto mais 
bem feito, mais próximo do valor 
estimado o projeto básico vai estar. 
Mas, existem outras vantagens que 
são a própria segurança do negócio 
(para ambos os lados) além de 

se evitar paralisações e termos 
aditivos, por exemplo.

Você apoia a ideia de que 
uma licitação exclusiva para 
a escolha do projeto básico 
deveria preceder a escolha do 
executor da obra?

Se não houver uma licitação 
específica para o desenvolvimento 
do projeto básico, a administração 
pública deverá perseguir o objetivo 
de qualificá-lo de alguma outra 
maneira.

Como funciona esta questão 
na iniciativa privada? que 
métodos alternativos podem 
ser aplicados na gestão pública 
para melhorar este quadro de 
deficiência da apresentação dos 
projetos básicos?

Não sei como funciona na ini-
ciativa privada, mas com certeza 
eles correm menos riscos, uma 
vez que o dinheiro é deles. Como 
alternativa, a administração públi-
ca deveria qualificar seus quadros 
profissionais, que são excelentes 
porém insuficientes.

*Marcos Mayo é Inspetor-Geral da 7ª Inspetoria-Geral de Controle Externo do TCMRJ

Um dos palestrantes do evento Tarde do Saber do dia 10 de julho último, 
promovido entre os Tribunais de Contas do Estado e do Município do Rio 
de Janeiro, em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo para 
o debate Projeto Básico em Obras Públicas, Marcos Mayo* apresenta, a 
seguir, breves considerações a respeito do assunto.

A pressa é inimiga 
do projeto básico

? !
entrevista
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Programa de 
Modernização do TCMRJ 
conclui seus trabalhos

Provocado pelas prioridades definidas no seu 
planejamento estratégico  e desenvolvido ao longo dos 
dois últimos anos, o Programa de Modernização do 
TCMRJ apresenta seu extenso trabalho em busca do 
aprimoramento dos processos internos de trabalho, da 
promoção de políticas de remuneração e de valorização 
da carreira e do servidor e da modernização da política de 
gestão de pessoas. O esforço conjunto da equipe técnica 
do Tribunal, designada pela Resolução n. 708/2011, e a 
consultoria prestada pela MBS Consulting, de acordo com 
o Contrato nº 20/2011 é apresentado a seguir, em síntese.

N
ove fases, 25 produ-
tos  a  desenvolver, 
um ano para execu-
tar.  Estes foram os 
desafios do Progra-

m a  d e  M o d e r n i z a ç ã o  I n s - 
titu cional, que iniciou-se no TCMRJ 
em julho de 2011. Contratada atra-
vés de concorrência do tipo técnica e 
preço, a MBS Consulting orientou os 
esforços de cerca de 70 funcionários 
da Casa para o aprimoramento dos 
processos de trabalho, redesenho da 
estrutura organizacional e adequa-
ção da política de gestão de pessoas. 
Este esforço, como consequência, 
reflete-se no teor do Plano de Di-
retrizes Anual do TCMRJ até o final 
de 2013. Foram estes os principais 
momentos do programa:

organização e diagnóstico
O Seminário de Partida, realizado 

no dia 19 de julho com o intuito 

de sensibilizar os funcionários do 
Tribunal, marcou o início dos traba-
lhos. Na mesma data foi assinada a 
Resolução n. 708/2011, que definiu 
o grupo, coordenado pelo Núcleo 
de Estudos e Planejamento, para 
prestação de suporte e assessora-
mento à consultoria ao longo do seu 
contrato. 

Após três semanas, foi apre-
sentado um diagnóstico sobre 
a visão que os funcionários do 
TCMRJ tinham, à época, a respeito 
do Programa de Modernização, a 
partir de 180 questionários res-
pondidos. Os riscos que deveriam 
ser levados em consideração na 
condução e na implementação do 
projeto apontavam para a mudança 
organizacional e sua complexidade. 
No entanto, o apoio da alta admi-
nistração foi amplamente percebi-
do, enquanto os tópicos referentes 
à presteza funcional e aos fatores 

culturais da organização ficaram 
em patamar médio, demonstrando 
que as pessoas estavam dispostas 
a melhorar apesar de um pouco 
desconfortáveis com as mudanças 
decorrentes do programa. As con-
clusões da pesquisa seriam, então, 
utilizadas para gerar ações preven-
tivas, especialmente no momento 
da implementação das mudanças 
sugeridas pelo programa.

Mapeamento dos processos de 
trabalho – “como é”

No dia 11 de agosto iniciou-se o 
mapeamento de processos do TCMRJ, 
tendo como escopo os departamen-
tos de controle externo, financeiro 
e de serviços gerais. Cerca de 70 
funcionários estiveram envolvidos 
no trabalho de analisar os fluxos, 
entradas e saídas e desconexões dos 
principais trâmites internos, como 
ocorriam naquele momento. 
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Servidores Órgão

Carlos Trillo 1ª IGE

Maria Cecília Cantinho 1ª IGE

Augusto César Vargas 1ª IGE

Simone Azevedo 2ª IGE

Carlos Roberto Cavalcanti 2ª IGE

Marcus Vinicius Pinto 3ª IGE

Cássio Monteiro 3ª IGE

Paulo Sessa 3ª IGE

Claudio Caldeira 4ª IGE

Lucia Knoplech 4ª IGE

Ricardo Levorato 4ª IGE

Heron Rodrigues 5ª IGE

Paulo Sérgio Correa da Costa 5ª IGE

Carlos Maurício Raposo 5ª IGE

Jorge Campista 5ª IGE

Rafael Visconti 6ª IGE

Marta Varela 6ª IGE

Flavio Tinoco 6ª IGE

Reinaldo Goulart 6ª IGE

Marcos Mayo 7ª IGE

Mauro Barbosa 7ª IGE

Valmir Medeiros 7ª IGE

Rodolfo Pardo ASI

Harley Moraes ASI

Ricardo Diniz ASI

Renato Triani ASI

Claudio Sancho Mônica CAD

Jairo Rimes CAD

Artur Bompet CAD

Josué Vieira dos Santos CAD

Adilson da Luz CAD

Goreti Moça DBD

Carlos Augusto Werneck NEP

Maria Saldanha NEP

Fábio Furtado SGCE

Marcio Fernandes SGCE

Jaqueline Mello SGCE

equipe de Mapeamento de Processos  
do controle externo Macroprocessos: Auditoria, 
Prestação de Contas, Atos de Pessoas e Análise de 
Processos

Servidores Órgão

Heron Rodrigues 5ª IGE

Domiciano Junior ASI

Harley Moraes ASI

Marcio Peclat ASI

Rodolfo Pardo ASI

Renato Triani ASI

Bethania Vilella CC

Rita Veríssimo CMU

João Pires DAF

Manoel Herculano DAF

Andreia Gonçalves DCL

Miguel França DDV

Christian Barbosa DGF

José Luiz Cordeiro DGF

José Netto DGF

Robson Godoi DGF

Alexandre Angeli DGP

Cláudia Castro DGP

Rita Pires DGP

Dalmir Oliveira DGS

Gustavo Bezerra de Menezes DGS

Marcelo Filizzola DGS

Vera Mary Passos - DIP DIP

Aloisio Miguel DMA

Heitor Ferraz DMA

Marcelo Salvador DSG

Marizi Barbosa DSG

Sergio Pereira DSG

Sergio Sundin DSG

Vicente Brasil - DSG DSG

Walter Ferreira - DSG DSG

Melissa Moraes DVC

Tiago Ruas DVC

Carlos Delgado GPA

Carlos Augusto Werneck NEP

Elizabete de Souza - SES SES

Aluísio Gilvan Martins SGA

Henrique Soto SGA

Leandro Borges SGA

Tadeu Pinho SGA

Fabio Furtado SGCE

Ivonildo Póvoa SGCE

grupo de Mapeamento de Processos administrativos
Macroprocessos: Gestão de Pessoas, Serviços Gerais, Pagamento 
de Pessoal, Planejamento Orçamentário, Execuções Orçamentária e 
Contábil, Protocolo e Expedição e Compras e Aquisições



17 Revista TCMRJ    Junho - Agosto 2013 - N. 55

Entre os resultados do ma-
peamento concluído pela equipe 
técnica, estão os indicadores dos 
prazos atuais no trâmite interno dos 
processos de auditoria. Aproveitan-
do as fórmulas previstas no Plano 
Estratégico do Tribunal, calculou-se, 
por exemplo, o tempo médio que um 
processo leva desde sua abertura 
até a decisão final, em cada setor 
responsável. Além disso, os índices 
de diligências cumpridas no prazo e 
a quantidade média de pedidos de 
esclarecimentos determinados em 
cada processo de auditoria foram 
outros indicadores apresentados. Os 
trabalhos foram desenvolvidos no 8º 
andar do TCMRJ e ficaram abertos à 
visitação de todos os funcionários, 
de segunda à sexta-feira, de 10 às 13 
horas e de 14 às 18 horas.

ganho rápido
Como exemplo de ganho rápido 

gerado durante o processo de ma-
peamento, vale destacar as reuniões 
organizadas para discutir novos 
procedimentos para solucionar o 
descumprimento de prazos no aten-
dimento a diligências pelos órgãos 
jurisdicionados, que contaram com 
a participação de representantes 
da Presidência, dos Gabinetes de 
Conselheiros, da Secretaria das Ses-
sões, da Coordenadoria de Auditoria 
e Desenvolvimento, da Assessoria 
de Informática , da Procuradoria 
Especial e do Núcleo de Estudos e 
Planejamento. Esses encontros de-
ram origem à Deliberação n.186, de 
13 de janeiro de 2012, que soluciona 
importantes aspectos concernentes 
às diligências.

Benchmarking
Tendo sido mapeados os proces-

sos fundamentais e identificadas as 
fragilidades, o projeto caminhou para 
a escolha de soluções que aperfeiço-
assem os trabalhos internos. Neste 
sentido, as equipes envolvidas foram 
em busca das melhores práticas de-
senvolvidas em diversas entidades 
afins, contemplando aspectos como 

processo eletrônico; planejamento 
das atividades de controle, com foco 
nas contas de gestão; indicadores 
de desempenho para avaliação das 
atividades; critérios para determi-
nação, recomendação, oportunidade 
de melhoria e ressalva; critérios para 
classificação de irregularidades; 
normas para Tomadas de Contas 
Especiais; padronização para análise 
básica (check list) de processos; 
normas para vista de processos; 
aplicação de sanções; critérios para 
envio de contratos e convênios; e 
controle de pregões, entre outros.

Os resultados do benchmarking 
na área de controle externo foram 
relatados no dia 06 de outubro, no 
auditório do Tribunal.

Mapeamento dos processos de 
trabalho – “deveria ser”

No dia 17 daquele mesmo mês, 
iniciou-se a etapa de redesenho dos 
processos das áreas de controle 
externo e administrativa, como eles 
deveriam ser, ou seja, a partir de como 
são, identificadas as suas fragilidades, 
comparadas as boas práticas externas 
e o sentimento comum de como eles 
poderiam ser aprimorados.

Assim como os mapeamentos do 
“como é”, os fluxogramas do “deveria 
ser” foram discutidos pelas equipes 
originais e, afinal, validados pelos 
responsáveis de cada área, a saber, 
os secretários-gerais de Controle Ex-

terno e de Administração do TCMRJ. 
Entre as ideias sugeridas e aceitas, 
estão a racionalização e agilização 
da tramitação interna e a criação de 
indicadores de desempenho. 

clima organizacional
Em dezembro de 2011, começou 

a ser disponibilizado na intranet do 
TCMRJ um questionário para aferir 
o clima organizacional da Casa. Esta 
pesquisa teve como propósito iden-
tificar o que deveria ser melhorado 
no ambiente de trabalho. Os 361 
formulários preenchidos foram 
tabulados e interpretados dentro do 
contexto da estrutura e da cultura 
do Tribunal, no início deste ano. 
Como um todo, apontaram para 
uma percepção bastante positiva dos 
funcionários sobre seu ambiente de 
trabalho. Mais de 80% dos servido-
res se sentem felizes em trabalhar no 
TCMRJ, têm um relacionamento po-
sitivo com seus colegas e líderes e se 
sentem motivados em desempenhar 
suas atividades. O clima organiza-
cional afeta diretamente a cultura e 
demonstra o sentimento comum das 
pessoas em relação a vários aspectos 
da organização, como condições 
de trabalho, relacionamento inter-
pessoal, políticas de pessoas, entre 
outras. Seu conhecimento, portanto, 
consistiu em uma ferramenta funda-
mental para intervir na busca e na 
implementação de melhorias.

“

”

O clima organizacional afeta 
diretamente a cultura e demonstra 
o sentimento comum das pessoas 
em relação a vários aspectos da 
organização, como condições de 
trabalho, relacionamento interpessoal, 
políticas de pessoas, entre outras.
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Processo eletrônico
Entre as necessidades identifica-

das ao longo do Programa de Moder-
nização, a implantação do processo 
eletrônico nos trâmites internos do 
TCMRJ impôs-se como uma das mais 
urgentes. Com vistas a iniciar projetos 
pilotos voltados para memorando 
eletrônico e processos de edital de 
concurso público, oito funcionários 
das áreas de informática, controle ex-
terno e administração cumpriram um 
treinamento de 40 horas ministrado 
pela empresa fabricante do software 
adotado pela Procuradoria-Geral do 
Município. Outras soluções de merca-
do estão sendo avaliadas pela equipe 
técnica.

gestão de pessoas
A partir de abril, o programa 

focou suas atenções para a nova 
política de gestão de pessoas, o que 
perdurou até agosto de 2012, quan-
do as últimas etapas do contrato 
da consultoria reuniram cerca de 

15 funcionários que aprenderam a 
como implantar as novas diretrizes 
traçadas no âmbito de pessoal, assim 
como a mapear as competências 
e habilidades dos servidores do 
quadro atual. Durante os workshops 
realizados foram consolidados os 
comportamentos, as habilidades 
e as atitudes que se esperam dos 
funcionários no desempenho de suas 
funções no TCMRJ e as competências 
técnicas e os conhecimentos neces-
sários para a formação dos perfis 
profissionais específicos de cada 
departamento. 

Mapeamento de competências
O programa prosseguiu no 

sentido de definir competências 
essenciais, comportamentais, de 
liderança e gestão - gerais e es-
pecíficas - necessárias para que a 
instituição evolua continuamente. 
Dentre os valores através dos quais 
a organização se destacará perante 
a sociedade, foram priorizados 

a efetividade (busca do melhor 
resultado); orientação sistêmica 
(integração e interdependência das 
unidades do TCMRJ); transparência 
(divulgação de resultados e da uti-
lização de recursos públicos) e, por 
fim, o compromisso com a excelência 
(busca contínua do aperfeiçoamento 
dos processos de trabalho). Ao 
todo, foram apontados mais de 90 
conhecimentos demandados para 
a concretização dos objetivos do 
programa e delineados os compor-
tamentos, habilidades e atitudes 
que se esperam dos funcionários 
no desempenho de suas funções no 
Tribunal. Para tanto, foram estabe-
lecidas as competências técnicas 
e os saberes necessários para a 
formação dos perfis profissionais 
específicos de cada departamento. 
O mapeamento de competências, 
junto com a nova política de gestão 
de pessoas, serviria, mais tarde, 
para estabelecer um programa de 
capacitação funcional.

DIMENSÃO - PERFIL DO PARTICIPANTE 
Tema - Segmentação para análise 1 2 3 4 5
DIMENSÃO - UNIDADE FUNCIONAL DE TRABALHO
Tema - Relacionamento interpessoal 6 AF 7 AF
Tema - Liderança 8 AF 9 AF 10 AF

Tema - Trabalho em equipe 11 F 12 F 13 AF

DIMENSÃO - CONDIÇÕES DE TRABALHO

Tema - Satisfação com trabalho realizado 14 AF 15 AF 16 AF 17 AF 18 AF 19 AF

Tema - Qualidade das condições físicas 20 D 21 D

Tema - Estrutura funcional 22 D 23 D

DIMENSÃO - POLÍTICAS DE PESSOAL

Tema - Programas de desenvolvimento 24 AF 25 F 26 D 27 F

Tema - Políticas de remuneração e benefícios 28 AF 29 F 30 AF

Tema - Políticas de Carreira/Cargo 31 D

DIMENSÃO - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO

Tema - Participação e Apoio 32 D 33 AF 34 AF 35 AF

DIMENSÃO - INSTITUIÇÃO TCMRJ COMO UM TODO

Tema - Imagem Interna 36 AF 37 D

Tema - Imagem Externa 38 AF 39 C

Tema ‑ TCMRJ  como Opção Profissional 40 F 41 AF

Pesquisa de satisfação do TCMRJ - Quadro síntese/ Visão geral

Altamente 
favorávelAF FavorávelF Desfavorável / Pouco 

favorávelD ContraC
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS 
Compreendem os conhecimentos específicos necessários ao bom desempenho funcional, de acordo com 
as atividades de cada processo organizacional. Seu desenvolvimento tem relação direta com a aquisição de 
conhecimentos e diz respeito ao que o colaborador precisa conhecer para desempenhar tecnicamente a sua 
função.

ÁREA DE  
CONHECIMENTO COMPORTAMENTOS OBSERVÁVEIS CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS

FINALÍSTICOS

Auditoria

Em permanente defesa do interesse público, 
o auditor deve atuar de forma íntegra, in-
dependente, objetiva e imparcial, buscando 
empregar métodos e práticas da mais alta 
qualidade em suas auditorias e, ao mesmo 
tempo, evidenciar iniciativa, espírito investi-
gativo e desenvolvida capacidade de relacio-
namento interpessoal.

Conhecimentos Especializados em: Direito Admi-
nistrativo, Legislação da Receita Federal, Legisla-
ção Trabalhista, Normas Brasileiras Contabilidade 
- NBCASP, RGCAF, Elaboração de Demonstrativo 
Orçamentário/Contábil, PPA, LDO, LOA, Orçamen-
to e Finanças Públicas,  Atuária, Legislação sobre 
Convênios com Terceiro Setor, Legislação Educa-
cional, Lei nº 8666/93 e Pregão, Lei nº 289/81, De-
liberação nº 183/2011, Lei nº 3714/2003, Súmu-
las TMCRJ, Normas de Auditoria Governamental, 
CAF (Lei nº 207/80), Decreto 2477/80, Decisões 
do Plenário TCM,  Segurança do Trabalho,  Leis e 
Decretos Municipais,  Engenharia Civil, Engenharia 
Elétrica, Engenharia Ambiental/Gestão Ambiental, 
Controle de Estoque de Medicamentos, Legislação 
STN

Atos de Pessoal, 
Prestação de Contas e 
Análise de Processo

Buscar uma atualização técnica consistente 
que permita uma visão ampla do objeto a ser 
analisado, possibilitando não só uma análi-
se formal, mas também uma visão sistêmica 
com foco nos princípios da razoabilidade, 
efetividade e economicidade.

TI

Treinamentos 
Especializados de TI

Promover o uso de ferramentas, técnicas e 
métodos para apoiar os processos de negó-
cios e de decisão.

Conhecimentos Especializados em: Governança 
de TI (COBIT; Elaboração e acompanhamento da 
execução de um PDTI), Desenvolvimento de sis-
temas (.NET, JAVA, DELPHI), Auditoria de sistemas 
(viés para o Controle Externo - Análise de Riscos; 
Técnicas de Auditoria de Sistemas), Gestão e mo-
delagem de banco de dados (SQL Server), Gestão 
de serviços de TI (ITIL, CMM/CMMI), Suporte téc-
nico (Cursos da cadeia de certificação Microsoft), 
Gerenciamento de infraestrutura (Cursos da cadeia 
de certificação Microsoft, CISCO, LINUX).

COMPRAS E LICITAÇÕES/ ALMOXARIFADO/ PROTOCOLO

Aquisições

Cumprir de  maneira ágil e  eficaz dos  
objetivos‑fins da organização, sem prejuízo 
do cumprimento integral de seus preceitos 
legais. 

Conhecimentos Especializados em: Lei nº 8666/93, 
Normativos Internos referentes a Compras e Aqui-
sições, Patrimônio e Almoxarifado, Portaria SMT 
02/1990, Resolução CGM 841/2008, Decreto 30.538, 
Resolução CGM/SMA 055/2002, Lei 10520/2001, Lo-
gística de Bens Patrimoniais, Logística de Bens Ma-
teriais, Técnicas de Controle de Bens Patrimoniais, 
Entradas (nota fiscal eletrônica), Sistema de Armaze-
namento, Controle de Ambiente,

 GESTÃO DE PESSOAS

Pessoal
Transmitir os conhecimentos das diversas 
regras contidas na Consolidação das Leis do 
Trabalho e Legislação Complementar.

Conhecimentos Especializados em: Legislação de 
Licenças (Tratamento de Saúde, Aleitamento, Perí-
cias Médicas), Processos de Licenças, Admissional, 
Férias, Frequência, Faltas e Cedidos, Normatização, 
Processo Administrativo Disciplinar.

Tabela 2 (continua nas próximas páginas)
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 GESTÃO DE PESSOAS

Desenvolvimento de 
Pessoas

Aplicar conceitos, métodos e técnicas para 
identificar, desenvolver e gerir habilidades e 
competências que possam, no ambiente pro-
fissional, alcançar os objetivos e resultados 
esperados pela empresa.

Conhecimentos Especializados em: Mentoring, 
Avaliação Institucional, Programas de Desenvol-
vimento de Pessoas, Mapeamento de Competên-
cias, Recrutamento e seleção por Competências, 
Consultoria Interna, Cargos e Salários, Metodolo-
gias de EAD, Gestão Pedagógica.

Qualidade de Vida

Praticar e disseminar hábitos saudáveis no 
ambiente de trabalho.

Conhecimentos Especializados em: Qualidade de 
vida, Formulação e Coordenação de Programas de 
QV, Técnicas de Endomarketing.

Executar serviços de saúde do servidor.
Conhecimentos Especializados em: Saúde/segu-
rança no trabalho, Primeiros socorros, Programas 
Preventivos de Saúde Pública.

COMUNICAÇÃO

Técnicas de 
Comunicação

Aliar o conhecimento adequado e perma-
nente ao comprometimento em executar 
efetivamente, com capacidade de observar, 
senso de oportunidade e iniciativa, as tarefas 
inerentes à Diretoria, tendo como pano de 
fundo um entendimento sistêmico e conec-
tado, assegurando uma eficiente comunica-
ção interna e externa.

Conhecimentos Especializados em: Clipping (No-
vas Tecnologias), Fotografia, Tratamento de Ima-
gem, Reportagem, Editoração (Softwares), Progra-
mação Visual, Integração, Marketing (Técnicas de 
Pesquisa e Identificação de Público Alvo), Novas 
Mídias.

ASSESSORIA JURÍDICA

Assessoria Jurídica

Proporcionar os meios necessários para a 
análise e interpretação dos casos submeti-
dos por intermédio dos processos adminis-
trativos, a fim de apresentar, dentre todas as 
alternativas legais possíveis, a que se melhor 
coaduna com o interesse público e a realida-
de do TCMRJ.

Conhecimentos Especializados em: Direito Públi-
co, Direito Constitucional, Direito Administrativo 
e Direito Financeiro, Processo Administrativo Dis-
ciplinar, Sindicância, Licitações, Contratos Públicos 
e Convênios, Direitos do Servidor, Aposentadoria, 
Terceirizações, Orçamento Público, Recursos Ad-
ministrativos, Improbidade Administrativa, CPI, 
Direito de Informação/Certidão, Direito Civil, So-
cietário, Tributário, Providenciário, Processual Ci-
vil, Direito Penal (Crimes contra a Administração 
Pública).

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Planejamento 
Orçamentário

Desenvolver a geração, a aplicação e a disse-
minação de conhecimentos e competências 
na Administração Pública.

Conhecimentos Especializados em: Portarias 
da STN, Legislação de Licenças (Tratamento de 
saúde, Aleitamento), Processos de Licenças, Ad-
missional, Férias, Frequência, Faltas e Cedidos, 
Legislação Receita Federal, Normas Brasileiras 
Contabilidade e MBCASP, RGCAF, PPA, LDO, LOA, 
Orçamento e Finanças Públicas, Manual Técnico 
de Orçamento.

Execução Orçamentária  
e Contábil

 
Proporcionar as condições necessárias para 
que possam conceber os fundamentos es-
senciais da contabilidade empresarial

Conhecimentos Especializados em: Portarias 
da STN, Legislação de Licenças (Tratamento de 
saúde, Aleitamento), Processos de Licenças, Ad-
missional, Férias, Frequência, Faltas e Cedidos, 
Práticas Contábeis, Legislação Receita Federal, 
Normas Brasileiras Contabilidade e MBCASP, 
RGCAF, PPA, LDO, LOA, Orçamento e Finanças 
Públicas, Manual Técnico de Orçamento.
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Nova estrutura organizacional
Mudanças no organograma do 

Tribunal já estavam previstas no es-
copo do Programa de Modernização 
Institucional, e sua necessidade con-
firmada a partir do mapeamento dos 
processos internos, que evidenciou 
uma série de desconexões. A partir 
de março, portanto, foi iniciado o 
redesenho da nova estrutura orga-
nizacional, cujas reuniões contaram 
com as participações especiais 
dos secretários gerais de Controle 
Externo e de Administração e do 
chefe de Gabinete da Presidência. 
Atender a novas competências e 
oportunidades, aumentar a capaci-
dade de resposta frente aos desafios 
externos e de gestão, bem como re-
duzir o tempo para execução de um 
projeto e garantir maior agilidade 
e controle de resultados foram as 
premissas que conduziram a elabo-
ração da proposta de reestruturação 
organizacional do TCMRJ.

Plano de cargos, carreiras  
e salários

Outro produto previsto no escopo 
da consultoria contratada, a minuta 
de projeto de lei do novo plano de 
cargos, carreiras e salários para o 
TCMRJ foi elaborada entre abril e 
julho de 2012. A equipe envolvida 
determinou como diretrizes para 
este trabalho a valorização da qua-
lificação técnica continuada do ser-
vidor e que os vencimentos fossem 
fixados segundo a natureza, grau de 
responsabilidade, complexidade, 
atribuições e peculiaridades dos 
cargos, bem como o desempenho 
funcional. Com isto em mente, a 

proposta contemplou a organização 
e o provimento dos cargos, funções, 
classes, carreiras, níveis e qualifica-
ções, o desenvolvimento na carreira, 
remuneração e enquadramentos 
funcional e salarial.

acordo de resultados 
Inserida na política de Gestão 

de Pessoas, a proposta de estabe-
lecimento de metas e avaliação de 
desempenho com reconhecimento 
de compensações financeiras é 
uma ferramenta considerada es-
tratégica e tem foco em objetivos 
mais amplos do que simplesmente 
avaliar quem está ou não fazendo 
um bom trabalho. Criar indicadores 
e estabelecer metas mobilizadoras; 
dar aos funcionários a oportunidade 
de discutir regularmente com seu 
superior imediato sobre o desem-

penho e seus padrões; fornecer aos 
chefes de departamentos um meio 
de identificar os pontos fortes e 
fracos de seus funcionários e, com 
isto, ajudá-los a aprimorar seus 
desempenhos são algumas das 
possibilidades inerentes ao acordo 
de resultados.

resultados colaterais
Vários resultados foram con-

tabilizados a partir do Programa 
de Modernização do TCMRJ. O 
envolvimento de cerca de 70 fun-
cionários em torno de atividades 
tão intensas trouxe um benefício 
colateral na forma de um registro 
explícito sobre os processos in-
ternos. Podemos dizer, hoje, que o 
conhecimento deixou de ser arma-
zenado nos funcionários antigos e 
passou a ser de domínio de todos. 
À parte o sucesso na implantação 
das mudanças sugeridas pelo 
programa, há ganhos decorrentes, 
tão ou mais importantes, como 
a interação entre as pessoas da 
organização e, consequentemente, 
um maior conhecimento acerca da 
atuação de cada um e do Tribunal 
como um todo.

De qualquer forma, o Programa 
de Modernização do TCMRJ não se 
encerra com a apresentação de seu 
relatório, ao contrário, sua dinâmica 
aponta para ações contínuas. Neste 
sentido, a equipe técnica designada 
para este trabalho prossegue com 
suas atividades. 

Confira  na próxima edição da Re-
vista os resultados do Plano de Ação 
definidos a partir deste Programa de 
Modernização.

SERVIÇOS GERAIS

Serviços Técnicos

Executar a montagem e manutenção em 
circuitos elétricos e hidráulicos, bem como 
reparar e/ou substituir peças de modo ger-
al, organizar, comandar, coordenar e con-
trolar as atividades administrativas de uma 
organização..

Conhecimentos Especializados em: Qualidade de 
atendimento/etiqueta (Copa), Cursos de opera-
ção das máquinas (Reprografia), Gerenciamento 
de frotas, Gerenciamento de obras, Atualização 
da telefonia e manutenção (qualificação).

“

”

Hoje, [no TCMRJ], 
o conhecimento 
deixou de ser 
armazenado  
nos funcionários 
antigos e passou  
a ser de domínio 
de todos. 



t
c

m
r

j

S
a í r a m  d o  f o r n o 
duas novas cartilhas 
elaboradas pela 6ª 
Inspetoria Geral de 
Controle Externo so-

bre as auditorias realizadas nos 
parques naturais e nas áreas de 
proteção ambiental do Município 
do Rio de Janeiro.

Data de 2004 as primeiras 
auditorias ambientais promo-
vidas pela equipe técnica do 
TCMRJ, época em que esse tipo 
de avaliação era uma abordagem 
recente, com poucas iniciativas no 
âmbito do controle externo. Tais 
iniciativas limitavam-se, geralmen-
te, a aspectos relativos ao impacto 
ambiental das obras públicas. De 
lá para cá, o TCMRJ evoluiu sua 
metodologia empregada, aplicando 
uma auditoria de conformidade in-
tegrada a uma auditoria operacional, 
através de visitas aos locais e o uso 
de ferramentas de manipulação de 
imagens de satélite. Com devidas 
adaptações, a equipe técnica utiliza 
também os métodos de avaliação 
propostos pela WWF (World Wildlife 
Fund) e pelo Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), gerando dados 
que poderão servir de guia para 
ações concretas de conservação da 
biodiversidade e permitir um acom-
panhamento das áreas de proteção 
ambiental da cidade.

Auditoria ambiental 
é tema de duas novas 
cartilhas do TCMRJ
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Fundos de Previdência: 
serão seus balanços 
realmente transparentes?

Melissa Garrido Cabral Beatriz Dianin Ribeiro de Sousa Carlos Fernando das Chagas
Auditores de controle externo do TCMRJ

Fruto do trabalho elaborado durante o curso de Especialização 
em Controladoria Pública ministrado pela UERJ, em parceria 
com o TCMRJ, o presente artigo teve como principal objetivo 
analisar se os Balanços Patrimoniais do Fundo Especial de 
Previdência do Município do Rio de Janeiro - FUNPREVI 
refletem sua real situação patrimonial, financeira e atuarial, 
proporcionando maior transparência aos servidores municipais 
para que estes tenham possibilidade de acompanhar e controlar 
os atos de gestão relacionados ao Fundo. O estudo de caso 
apresentado baseou-se nas demonstrações financeiras de 2006 
a 2010, antes da publicação da Lei Municipal nº 5.300/2011, 
que dispôs sobre o Plano de Capitalização do FUNPREVI e 
estabeleceu, entre outras medidas, a instituição de contribuição 
patronal suplementar. Verificou-se, a partir do exercício 
2011, o registro da provisão matemática previdenciária e a 
demonstração da sua apuração nas notas explicativas, o que 
permitiu maior transparência das informações relativas à saúde 
financeira do FUNPREVI. O trabalho serve de alerta para todos 
os entes públicos, com vistas ao devido controle de seus fundos 
previdenciários.

P
revidência Social tornou-
se um tema de relevância 
em todo o mundo, em 
função de seu impacto 
nas políticas econômica e 

social dos países. Verifica-se, a partir 
da análise de fatos históricos, que a 
necessidade de realização de refor-
mas nos sistemas de previdência 
social tem sido tema na agenda de 
diversos países. No ano de 2010, Gré-
cia e França realizaram impopulares 
reformas previdenciárias alterando a 
idade mínima de aposentadoria. Em 
2011, foi a vez da Espanha aprovar 
uma reforma, como tentativa de 
recuperar sua economia e reduzir o 
déficit público.

De acordo com a definição apre-
sentada por Félix (2009, p. 40),

Previdência social é um seguro social 
devido pelo Estado, ou por entidades 
privadas constituídas para este fim, 
aos trabalhadores quando da perda 
de sua capacidade laborativa, como 
contraprestação das contribuições 
vertidas por estes aos sistemas previ-
denciários aos quais sejam filiados.
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Atualmente, a previdência social 
brasileira é formada pelo Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS), 
pelos Regimes Próprios de Pre-
vidência dos Servidores Públicos 
(RPPS) e pelo Regime de Previdência 
Complementar.

No Brasil, o sistema previdenciá-
rio constitui-se num sério problema 
das contas públicas, que vem se 
agravando ao longo dos anos com 
as transformações demográficas, 
caracterizadas pelo progressivo 
envelhecimento da população e es-
treitamento da pirâmide etária, com 
as mudanças no mercado de trabalho 
e com os efeitos da Constituição de 
1988, que promoveu o aumento da 
rede de proteção social no país.

Com o objetivo de mitigar os efei-
tos nas contas públicas brasileiras, 
foram aprovadas duas relevantes re-
formas previdenciárias nos últimos 
anos, a partir das Emendas Cons-
titucionais nº 20/1998 e 41/2003. 
Dentre as principais alterações, 
destaca-se a definição de que tanto 
o RGPS quanto os RPPS possuem 
caráter contributivo e que devem 
observar critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial. 

Com relação ao RGPS, a Lei nº 
9.876/1999 criou o fator previden-
ciário, calculado considerando-se a 
idade, a expectativa de sobrevida do 
segurado e o tempo de contribuição 
ao se aposentar. Este fator funciona 
como um desestímulo à aposenta-
doria precoce, na medida em que é 
utilizado no cálculo das aposentado-
rias por tempo de contribuição e por 
idade, incidindo na média aritmética 
dos salários-de-contribuição.

Com relação às regras próprias 
dos RPPS, foco deste trabalho, 
estabeleceu-se que o regime de 
previdência é financiado a partir 
da contribuição do respectivo ente 
público, dos seus servidores ativos, 
bem como dos inativos e dos pensio-
nistas, uma vez que os RPPS, além 
do caráter contributivo, também 
possuem caráter solidário. Outra 
significativa mudança foi o fim da 
integralidade das aposentadorias e 

pensões e da paridade entre os pro-
ventos de aposentadoria e pensão e 
a remuneração dos servidores em 
atividade. A Lei nº 9.717/1998, que 
dispõe sobre as regras gerais para a 
organização e o funcionamento dos 
RPPS, facultou aos entes públicos a 
criação de fundos com fins previ-
denciários, assim como determinou 
que haja um registro contábil indivi-
dualizado das contribuições de cada 
servidor e dos entes estatais.

Foram feitas, também, alterações 
na legislação brasileira as quais 
reforçaram e concretizaram o con-
ceito de transparência.  O principal 
dispositivo legal responsável pela 
evolução na gestão responsável das 
finanças públicas foi a Lei Comple-
mentar 101/2000, conhecida como 
Lei de Responsabilidade Fiscal, que 
também trouxe regras mais severas 
para a elaboração e a evidenciação 
de relatórios financeiros.

Diante da contextualização ex-
posta na introdução, o objetivo do 
presente estudo é analisar se os 
Balanços Patrimoniais do Fundo de 
Previdência do Município do Rio de 
Janeiro – FUNPREVI refletem a real 
situação patrimonial, financeira e 
atuarial do Fundo, proporcionando 

maior transparência aos servidores 
municipais para que estes tenham 
possibilidade de acompanhar e 
controlar os atos de gestão.

O presente artigo estrutura-se 
em cinco capítulos, iniciando-se 
com esta introdução, seguido do 
segundo capítulo, denominado refe-
rencial teórico, apresenta conceitos 
importantes para a compreensão 
do tema. Está dividido em seis ses-
sões: transparência; evidenciação 
das Demonstrações Contábeis; 
evolução da previdência no mundo 
e no Brasil; a previdência e a sua 
importância econômica; estrutura 
do sistema previdenciário brasilei-
ro; e a contabilidade aplicada aos 
Regimes Próprios de Previdência 
dos Servidores Públicos – RPPS, na 
qual evidencia-se a importância do 
registro da Provisão Matemática 
Previdenciária.

O terceiro capítulo apresenta 
a metodologia utilizada na análise 
do estudo de caso. Posteriormente, 
as conclusões obtidas a partir do 
estudo são destacadas no quarto 
capítulo. Por fim, no quinto capítulo, 
são apresentadas as considerações 
finais do estudo, seguidas das refe-
rências bibliográficas.

“
”

(...) a transparência pode ser entendida 

como o dever de prestar contas de forma 

clara e objetiva, de modo a proporcionar 

que a sociedade como um todo possa 

atuar como agente fiscalizador (...)
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traNsParÊNcia

N
o Brasil, o novo marco 
da democracia e da ci-
dadania foi instaurado 
com a promulgação da 
Constituição Federal 

de 1988, que traz em seu texto a 
exigência na publicidade e transpa-
rência de informações referentes ao 
setor público.  Exemplos dessa exi-
gência podem ser encontrados não 
só no art. 5º, XXXIII, que assegura a 
todos o direito de obter dos órgãos 
públicos informações (dados) de 
interesse particular ou de interesse 
coletivo ou geral, mas também no 
art. 37, que obriga a Administração 
Pública Direta e Indireta de qual-
quer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios a obedecer ao princípio 
da publicidade e no art. 163, no qual 
contém a previsão para edição de Lei 
Complementar que disporá sobre 
os princípios e normas de finanças 
públicas, determinando um regime 
de gestão fiscal responsável.

Para Cruz e Ferreira (2008), a 
transparência pode ser entendida 
como o dever de prestar contas de 
forma clara e objetiva, de modo a 
proporcionar que a sociedade como 
um todo possa atuar como agente 
fiscalizador dos atos dos gestores.  
De acordo com Bogoni et al. (2010), 
o princípio da transparência está 
ligado ao princípio constitucional da 
publicidade e associado aos concei-
tos de governança, evidenciação, e 
responsabilização pelos resultados.  
Extrai-se do princípio da publicidade 
que o povo tem o direito de conhecer 
os atos praticados na Administração 

Pública, passo a passo, para o exer-
cício do controle social, derivado do 
exercício do poder democrático.

Todavia, ressalta-se que dar 
publicidade aos atos praticados 
não significa necessariamente ser 
transparente.  É necessário que 
as informações disponibilizadas 
comuniquem o real sentido que ex-
pressam, de modo a não parecerem 
enganosas.  Segundo Platt Neto et al. 
(2007), a transparência pressupõe a 
publicidade e a compreensibilidade 
das informações. Os autores citam 
a posição do Tribunal de Contas 
do Estado de Santa Catarina, a 
qual ressalta que o princípio da 
transparência é mais amplo que 
o da publicidade, pois – a mera 
divulgação sem tornar o conteúdo 
compreensível para a sociedade não 
é transparência, como também não 
o é a informação compreensível sem 
a necessária divulgação – (TCE/SC, 
2000, p. 14).

A autêntica transparência não se li-
mita a permitir acesso a certos dados 
maquiados e dissimulados – desde 
dentro –, mas sim à possibilidade 
de todo cidadão obter e interpretar 
a informação completa, relevante, 
oportuna, pertinente e confiável, 
sobre a gestão de recursos (TESORO, 
2001 apud GRAU, 2005, p. 49). 

Muito embora a transparên-
cia administrativa tenha tido seu 
início com as primeiras diretrizes 
estabelecidas na Lei n° 4.320/1964 
– dispositivo legal responsável por 
regular a organização e os proce-
dimentos de contabilidade a serem 
utilizados nos registros dos atos e 

fatos da Administração Pública–, 
sua concretização só ocorreu com a 
aprovação, em 4 de maio de 2000, da 
Lei Complementar nº 101, conhecida 
como Lei de Responsabilidade Fiscal 
– LRF (SOUZA et al., 2010).

Segundo Campos (2005), a LRF 
surgiu como um instrumento de 
grande importância na imposi-
ção de uma disciplina fiscal mais 
abrangente, aplicável em todos os 
níveis de Governo, nos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário e 
possibilitou consolidar várias peças 
fundamentais em matéria de gestão 
responsável das finanças públicas.  
Em seu art. 48, a transparência passa 
a ser assegurada por meio da ampla 
divulgação, inclusive por meios 
eletrônicos de acesso público, dos 
instrumentos de transparência da 
gestão fiscal, compostos pelos pla-
nos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias, pelas prestações de 
contas e seus respectivos pareceres, 
pelo Relatório Resumido da Execu-
ção Orçamentária e pelo Relatório 
de Gestão Fiscal, além das versões 
simplificadas desses documentos.

Assim, a LRF não só representou 
uma mudança na mentalidade dos 
gestores e, portanto, na transpa-
rência da gestão fiscal do país, 
como também introduziu regras 
mais severas para a elaboração e a 
evidenciação de relatórios financei-
ros e a troca de informações entre 
as diferentes esferas de governo e 
entre elas e a sociedade em geral 
(TOLENTINO et al., 2002).

De acordo com Bizerra (2011) e 
Araújo (2004), existe uma relação 
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íntima entre os conceitos de trans-
parência e accountability – conceito 
relacionado com responsabilização 
ou prestação de contas que o gestor 
público deve fazer à sociedade.  Isto 
porque é por meio da transparência 
que se pode gerar a accountability, 
uma vez que é inviável proceder com 
a responsabilização dos gestores quando 
não é possível ter conhecimento, por 
meio de informações claras e confiáveis, 
sobre como os recursos foram utilizados 
e quais os resultados gerados em decor-
rência das políticas públicas adotadas.

Para Araújo (2004, p. 75), a ac-
countability do setor público pode ser 
conceituada como:

O conjunto de atribuições pessoais 
e de condutas esperadas dos indi-
víduos que exercem parcelas do 
poder público conferido ao Estado 
seja por força das expectativas ex-
ternas – usuários e instituições da 
sociedade – seja em decorrência das 
normas internas estabelecidas pelas 
Instituições. Em seu sentido mais 
estrito o termo designa a obrigação 
de prestar contas pela guarda e/ ou 

emprego de recursos públicos, de bens 
patrimoniais, e da autoridade decisó-
ria conferida a uma repartição pública 
ou programação governamental. 
(...) Ela deve existir no âmbito de todos 
os órgãos dos Poderes do Estado, mas, 
de modo particular, no Executivo e no 
Legislativo. Nos sistemas modernos ela 
é incentivada pela atuação dos órgãos 
de fiscalização do Poder Legislativo e 
pelos instrumentos de controle sobre a 
elaboração e execução do orçamento.

Dessa maneira, pode-se constatar 
que a accountability é um novo 
mecanismo de controle exercido pela 
sociedade, por meio da verificação 
dos resultados atingidos com as 
propostas efetuadas pelos gestores 
públicos (SOUZA et al., 2008).

Na relação entre cidadãos e 
políticos, a accountability acontece 
com o político agindo de forma a 
prever o seu julgamento futuro por 
parte dos cidadãos nas próximas 
eleições. Assim, o político age de 
forma a ter uma atuação que será 
considerada positiva por parte 

dos cidadãos (PRZEWORSKI, 2001 
apud BIZERRA, 2011).  Quando se 
considera que os recursos do Estado 
são escassos frente às necessidades 
da sociedade, a transparência orça-
mentária passa a estar ligada a ações 
governamentais de curto prazo o 
que revela a influência política nas 
ações dos gestores públicos, os quais 
se preocupam em demonstrar a 
competência administrativa do seu 
governo em vistas de garantir um 
bom resultado no próximo processo 
eleitoral.

De acordo com Cruz e Ferreira 
(2008), a transparência na divulgação 
de informações à sociedade sobre 
o que tem sido ou deixado de ser 
feito pelo Governo possibilita que a 
sociedade, ao tomar conhecimento, 
mobilize-se com o objetivo de mudar 
uma política obscura ou manter uma 
política de gestão transparente já ado-
tada.  Com isso, a transparência passa 
a atuar como agente de mudança ou de 
sustentação de políticas adotadas.

eViDeNciação

M
u i to  em b ora  a 
transparência seja 
de extrema impor-
tância para o con-
trole social, o foco 

exclusivamente orçamentário não é 
suficiente para a melhor evidenciação 
das contas públicas.  Isto se deve ao 
fato de que a execução do orçamento 
resulta na aquisição de ativos ou 
na constituição de obrigações que 
podem alterar o patrimônio líquido 
do Estado.

Pode-se afirmar que –a evi-
denciação é um compromisso 

inalienável da Contabilidade com 
seus usuários e com seus pró-
prios objetivos – (IUDÍCIBUS, 2004,  
p. 115), sendo o objetivo principal 
o de prover a seus usuários infor-
mações estruturadas, para que os 
mesmos possam tomar decisões e 
realizar julgamentos seguros base-
ados em informações fidedignas.  A 
NBC T 16.1 define, no seu item 4, o 
objetivo da contabilidade aplicada 
ao setor público como sendo:

fornecer aos usuários informações 
sobre os resultados alcançados e os 
aspectos de natureza orçamentária, 

econômica, financeira e física do 
patrimônio da entidade do setor 
público e suas mutações, em apoio 
ao processo de tomada de decisão; 
a adequada prestação de contas; e 
o necessário suporte para a instru-
mentalização do controle social. 

Após destacar o objetivo da 
Contabilidade, faz-se necessário 
tratar do objeto da Contabilidade. 
De acordo com Araújo (2004) a 
contabilidade é um sistema de 
informações idealizado para cole-
tar, registrar, reunir, interpretar e 
demonstrar os fatos que afetam as 
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situações patrimoniais de qualquer 
entidade, seja de caráter público ou 
privado. Segundo esta definição, o 
objeto de estudo da contabilidade 
é o patrimônio das entidades e 
suas alterações e que, portanto, é a 
natureza do patrimônio (se público 
ou privado) quem definirá o seu 
campo de atuação.  Neste contexto, 
a Contabilidade Pública atua com a 
finalidade de evidenciar as movi-
mentações do patrimônio público, 
visando subsidiar a prestação de 
contas pelo gestor público. 

Para Iudícibus et al. (2003), o 
termo disclosure pode ser traduzido 
como evidenciação e, segundo os au-
tores, a evidenciação justa ou plena 
é conseguida quando é possível ter 
um processo de apresentação de 
informações que venha a permitir 
a avaliação do patrimônio e de suas 
mutações, além de possibilitar que 
se faça inferências sobre o futuro.

Para Dantas et al. (2006, p. 15),
A evidenciação (disclosure) contábil 
transcende o conceito de divulgação, 
estando relacionado, também, à 
capacidade de transmitir infor-
mações relevantes com qualidade, 
oportunidade e clareza, possibili-
tando a perfeita compreensão, por 
parte dos usuários, da verdadeira 
situação que se pretende relatar, o 
que potencializará a capacidade de 
avaliação preditiva.

De acordo com o item 5 da NBC T 
16.1, tem-se que –a função social da 
Contabilidade Aplicada ao Setor Pú-
blico deve refletir, sistematicamente, 
o ciclo da administração pública para 
evidenciar informações necessárias 
à tomada de decisões, à prestação 
de contas e à instrumentalização do 

controle social.  Assim reforça-se o 
conceito de disclosure, fortalecendo 
a necessidade da clareza e qualidade 
na evidenciação do patrimônio 
público, para que seja possível tanto 
o apoio aos gestores na tomada de 
decisões quanto para o controle 
social.

No mesmo sentido, tem-se a NBC 
T 16.3, item 4 que diz:

A evidenciação deve contribuir para 
a tomada de decisão e facilitar a ins-
trumentalização do controle social, 
de modo a permitir que se conheçam 
o conteúdo, a execução e a avaliação 
do planejamento das entidades do 
setor público a partir de dois níveis 
de análise: (a) a coerência entre os 
planos hierarquicamente interliga-
dos nos seus aspectos quantitativos 
e qualitativos; (b) a aderência entre 
os planos hierarquicamente interli-
gados e a sua implementação. 

No entanto, Dias et al. (2004), 
destacam que as informações contá-
beis estão sujeitas à interferência de 
fatores internos e externos os quais 

podem comprometer sua clareza.  
Um exemplo bastante comum é a 
existência de termos extremamente 
técnicos comuns aos profissionais da 
área contábil.  Portanto, os autores 
responsáveis pela geração e divul-
gação destas informações devem 
estar atentos e envidar esforços com 
o objetivo de torná-las mais simples 
e acessíveis.

Os autores também ressaltam 
que, pelo fato de a informação con-
tábil ser um bem público, ela possui 
uma grande diversidade de usuários 
fins.  Portanto, a evidenciação não 
deve privilegiar um grupo restrito 
destes usuários em detrimento 
de outro.  Por outro lado, deve-se 
buscar apresentar a informação 
de forma clara e transparente, de 
modo a possibilitar que seja com-
preendida e analisada por todos os 
interessados.

No setor governamental,  a 
evidenciação contábil encontra 
respaldo legal no art. 83 da Lei nº 
4.320/64: “A contabilidade eviden-
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“

”

Muito embora a transparência 
seja de extrema importância 
para o controle social, o foco 
exclusivamente orçamentário 
não é suficiente para a melhor 
evidenciação das contas 
públicas.
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ciará perante a Fazenda Pública 
a situação de todos quantos, de 
qualquer modo, arrecadem receitas, 
efetuem despesas, administrem ou 
guardem bens a ela pertencentes ou 
confiados”.  Depreende-se do dispo-
sitivo legal que a Lei responsabiliza 
a Contabilidade pelo registro, con-
trole, demonstração, evidenciação 
e transparência das contas públicas, 
além da maneira pela qual os bens 
públicos estão sendo geridos.

Com relação à prática contábil, o 
art. 85 da Lei nº 4.320/1964, estabe-
lece que:

[...] os serviços de contabilidade se-
rão organizados de forma a permitir 
o acompanhamento da execução 
orçamentária, o conhecimento da 
composição patrimonial, a deter-
minação dos custos dos serviços 
industriais, o levantamento dos 
balanços gerais, a análise e a inter-
pretação dos resultados econômicos 
e financeiros.

Um exemplo da organização 

prevista na Lei nº 4.320/1964 está 
disposto no item 11 da NBC T 16.2 
que prevê que a Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público será 
organizada na forma de um sistema 
de informações, cujos subsistemas 
(orçamentário, patrimonial, custos e 
compensação) oferecerão produtos 
diferenciados em razão da respectiva 
especificidade, convergindo para o 
produto final, que é a informação 
sobre o patrimônio público.

Observa-se novamente que 
há a evidenciação com foco no 
acompanhamento da composição 
patrimonial e suas mutações.  A LRF, 
além de reforçar a transparência da 
gestão fiscal, foco no curto prazo, 
também reforça a visão de médio 
e longo prazo, conforme a previsão 
em seu art. 4º, incisos III a V, abaixo 
destacado:

III - evolução do patrimônio lí-
quido, também nos últimos três 
exercícios, destacando a origem 
e a aplicação dos recursos obti-

dos com a alienação de ativos; 
IV - avaliação da situação financeira 
e atuarial:
a) dos regimes geral de previdência 
social e próprio dos servidores 
públicos e do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador;
b) dos demais fundos públicos e 
programas estatais de natureza 
atuarial;
V - demonstrativo da estimativa 
e compensação da renúncia de 
receita e da margem de expansão 
das despesas obrigatórias de caráter 
continuado.

Dessa forma, o legislador traz 
como obrigação a evidenciação 
não só de seus atos realizados 
no exercício corrente (execução 
orçamentária), mas também reforça 
a importância que se deve dar à 
correta evidenciação das variações 
quantitativas e qualitativas do pa-
trimônio das instituições previden-
ciárias, devido principalmente a 
importância que deve ser dada ao 
seu passivo de longo prazo.
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A 
seguridade social pode 
ser conceituada com 
o a rede protetiva for-
mada pelo Estado e 
por particulares, com 

contribuição de todos, incluindo 
parte dos beneficiários dos direitos, 
no sentido de estabelecer ações 
para o sustento de pessoas carentes, 
trabalhadores em geral e seus depen-
dentes, providenciando a manutenção 
de um padrão mínimo de vida digna 
(IBRAHIM, 2010, p. 6).

Diversos autores, dentre eles 
Ibrahim (2010) e Félix (2009), afir-
mam que a proteção social nasceu 
nas famílias, onde cabia aos mais 
jovens e aptos ao trabalho o cuidado 
aos idosos e incapacitados. Com o 
passar do tempo, surgiram grupos 
de mútuo, nos quais um conjunto 
de pessoas com interesses afins reu-
niam-se para a formação de um fundo 
com o objetivo de atender a necessi-
dades em caso de algum infortúnio.  
O marco inicial da assistência social 
deu-se na Inglaterra, em 1601, com 
a edição do Poor Relief Act, denomi-
nada a Lei dos Pobres, que criou uma 
contribuição obrigatória arrecadada 
pelo Estado para auxílio público aos 
necessitados.

Já sob o prisma previdenciário, 
Tavares (2007) leciona que o pri-
meiro ordenamento legal foi editado 
em 1883, na Alemanha, por Otto Von 
Bismarck, no qual foi instituído o 
seguro-doença para os trabalhado-
res da indústria, com a contribuição 
do Estado, dos trabalhadores e das 
empresas. Posteriormente, criou-se 
o seguro contra acidente de trabalho 

(1884) e o seguro de invalidez e 
velhice (1889). O Estado passou 
a ser responsável pela gestão dos 
benefícios custeados pelas contri-
buições compulsórias recolhidas dos 
participantes do sistema securitário. 
A partir de então, houve a expansão 
geográfica do seguro social pelo 
mundo.

Após a crise de 1929, os Estados 
Unidos implementaram o New Deal, 
inspirado no movimento do bem-es-
tar social. De acordo com Kertzman 
(2011), esta política determinava 
uma maior intervenção do Estado 
na economia, organizando os setores 
sociais. Em 1935, o Presidente Roo-
sevelt editou o Social Security Act, 
criando a previdência social como 
forma de proteção social.

O Plano Beveridge, criado na 
Inglaterra, em 1942, foi responsável 
pela origem da seguridade social 
moderna, que, segundo Ibrahim 
(2010), possuía como características 
a participação universal de todas 
as categorias de trabalhadores e 
a cobrança compulsória de con-
tribuições para financiamento da 
previdência social, assim como da 
saúde e da assistência social, as 
quais tornaram-se incumbências 
do Estado.

No Brasil, Tavares (2007) cita 
que a seguridade social iniciou-se, a 
partir do século XVI, com as santas 
casas de misericórdia, montepios 
e sociedades beneficentes, todos 
de cunho mutualista e particular. 
Somente com a Constituição de 1824 
é que o Estado passou a participar 
da seguridade social, através da 

instituição dos socorros públicos. Já 
a Magna Carta de 1891 estabeleceu a 
aposentadoria, a qual era concedida 
somente aos funcionários públicos, 
em caso de invalidez. Em 1919, foi 
criado no Brasil o seguro de aciden-
tes de trabalho, bem como indeni-
zação a ser paga obrigatoriamente 
pelos empregadores nesses casos.

De acordo com Tavares (2007), 
o Decreto nº 4.682/1923, conhe-
cido como a Lei Eloy Chaves, é 
considerado o marco legal da pre-
vidência social no Brasil. Através 
dele, foram instituídas as Caixas 
de Aposentadoria e Pensão (CAPs) 
para os empregados das empresas 
ferroviárias. A responsabilidade 
pela administração do sistema era 
dos empregadores, tendo o Estado 
apenas determinado a sua criação. 
Outras categorias de trabalhadores 
buscaram amparo semelhante, o 
que provocou a extensão desta 
proteção.

Com o início do governo Vargas, 
houve uma mudança no sistema 
previdenciário: as CAPs, organizadas 
pelas empresas, foram substituídas 
pelos Institutos de Aposentadoria 
e Pensão (IAPs), estes organizados 
por categorias profissionais. Ibrahim 
(2010) ressalta que tais institutos 
possuíam natureza autárquica e 
eram subordinados diretamente 
à União, através do Ministério do 
Trabalho. A Constituição de 1934 es-
tabeleceu a tríplice fonte de custeio 
previdenciária, com contribuição 
do Estado, dos empregadores e dos 
empregados.

Félix (2009) discorre que na 

eVolUção Da PreViDÊNcia
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década de 1960, os institutos de 
previdência foram unificados pelo 
Estado, criando o Instituto Nacio-
nal da Previdência Social (INPS), 
entidade da administração indi-
reta da União, com personalidade 
jurídica de natureza autárquica. 
Posteriormente, com o advento da 
Constituição de 1967, foi instituído 
o seguro-desemprego (IBRAHIM. 
2010).

A atual Constituição Federal de 
1988 trouxe um novo conceito à 
seguridade social, passando a en-
globar o conjunto de ações nas áreas 
da saúde, previdência e assistência 
social. Conforme ensina Ibrahim 
(2010, p. 5), o Estado passou a ser 
“responsável pela criação de uma 
rede de proteção, capaz de atender 
aos anseios e necessidades de todos 
na área social”.

Em 1990 houve a criação do 
Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), a partir da fusão do INPS, au-
tarquia responsável pela administra-
ção dos benefícios previdenciários, 
com o IAPAS, autarquia voltada para 
o custeio da previdência social, con-
tendo a estrutura de arrecadação, 
fiscalização e cobrança (IBRAHIM, 

2010). No ano seguinte, entraram 
em vigor a Lei nº 8.212/1991, 
relativa ao plano de custeio e orga-
nização da seguridade social, e a Lei 
nº 8.213/1991, que dispõe sobre o 
plano de benefícios da previdência 
social.

No final do primeiro mandato 
do presidente Fernando Henrique 
Cardoso, em 1998, foi promulgada 
a Emenda Constitucional nº 20, pro-
movendo alterações significativas no 
sistema previdenciário brasileiro, 
tais como: destinação específica 
do produto da arrecadação do 
INSS à previdência e assistência; 
estabelecimento de teto para os 
benefícios previdenciários; definição 
de que o RGPS e os RPPS possuem 
caráter contributivo e que devem 
observar critérios que preservem 
o equilíbrio financeiro e atuarial; 
contagem do tempo de contribuição 
para a aposentadoria no RPPS, 
em substituição à contagem por 
tempo de serviço; previsão de idade 
mínima, conjugada com o tempo de 
contribuição para a aposentadoria 
voluntária no RPPS.

No ano seguinte,  a  Lei  nº 
9.876/1999 estabeleceu o fator 

previdenciário a ser utilizado obri-
gatoriamente no cálculo das aposen-
tadorias por tempo de contribuição e 
facultativamente nas aposentadorias 
por idade, incidindo sobre a média 
aritmética dos maiores salários-
de-contribuição correspondentes a 
oitenta por cento de todo o período 
contributivo. Ibrahim (2010) ensina 
que o fator previdenciário é calcu-
lado levando-se em consideração a 
idade e a expectativa de sobrevida 
do segurado, bem como o tempo 
de contribuição ao se aposentar. 
Anteriormente, o cálculo da aposen-
tadoria era feito com base na média 
dos últimos trinta e seis salários-de-
contribuição.

Outra significativa reforma no 
regime de previdência deu-se com a 
Emenda Constitucional nº 41/2003, 
durante o governo do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. Foram in-
troduzidas diversas alterações com 
o intuito de asseverar as regras de 
aposentadoria do RPPS, destacando-
se a incidência de contribuição sobre 
os proventos de aposentadorias e 
pensões; a extinção da integralidade 
das aposentadorias e pensões, que 
passam a ser calculadas com base 
na média das contribuições, não 
correspondendo mais ao valor da 
última remuneração; o fim da pari-
dade entre os proventos de aposen-
tadoria e pensão e a remuneração do 
cargo recebida pelos servidores em 
atividade, assegurando-se apenas o 
reajustamento dos benefícios para 
preservar-lhes o valor real; e as 
pensões por morte limitadas ao be-
nefício máximo do RGPS, acrescido 
de 70% da parcela que exceder a 
este limite.

“

”

Já na visão macroeconômica  
(a Previdência) pode ser 
considerada como o único sistema 
de distribuição de renda que 
funciona atualmente no Brasil

______. Resolução CFC nº 1.130, de 21 de novembro de 2008. Aprova a NBC T 16.3 – Planejamento e seus Instrumentos sob o Enfoque Contábil. Disponível em: <http://
www.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2008/001130>. Acesso em: 05/12/2011.

BISPO, H. S. Análise da Viabilidade dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Municípios. In: Prêmio SOF de Monografias, II, 2009, Brasília. Monografia. Brasília: 
ESAF, 2009. Disponível em: <https://www.portalsof.planejamento.gov.br/sof/Premio/ Mono_Tema1_2Lugar.pdf>. Acesso em: 20/11/2011.

CAMPOS, S. R. Mecanismos de controle fiscal e gestão orçamentária: o caso do Estado do Paraná. 2005. 107 f. Dissertação (Mestrado) - Setor de Ciências Sociais Aplicadas, 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2005. Disponível em: <http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/7012/mecanismos%20de...;jse
ssionid=6C3C44F34ACDAC0DB5701C42AB145C91?sequence=1>. Acesso em: 15/11/2011.

Carta de Brasíl ia .  2003.  Disponível  em: http://www.fiscosoft .com.br/n/d3ou/25022003-veja-a-integra-da-carta-de-brasil ia-
mpasapplicationtextogovernadores-reunidos-com-lula-divulgam-acordo-sobre-pontos-das-reformas-da-previdencia-e-tributaria-applicationfimtext. 
Acesso em: 15/11/2011.
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A 
relevância do tema pre-
vidência, assim como a 
análise de sua impor-
tância socioeconômica, 
pode ser feita sobre 

duas óticas: a microeconômica, que 
estuda os comportamentos individu-
ais, e a macroeconômica, que estuda 
o resultado agregado dos vários 
comportamentos individuais.

Considerando a ótica do indiví-
duo, a previdência, por funcionar 

como um seguro social, assegura 
ao trabalhador e seus dependentes 
uma renda quando de sua velhice, 
na incapacidade para o trabalho ou 
falecimento. Já na visão macroeco-
nômica, pode ser considerada como 
o único sistema de distribuição de 
renda que funciona atualmente no 
Brasil (FRANÇA, 2004). 

Para Hoffmann (2001), uma 
melhor distribuição de renda é fator 
importante para desenvolvimento 

econômico do país, existindo evidên-
cias de que a desigualdade na distri-
buição de renda está inversamente 
associada ao crescimento econômi-
co, podendo o mesmo raciocínio ser 
aplicado em nível municipal. 

Observam-se, na tabela abaixo, 
as informações referentes a recursos 
movimentados na cidade do Rio de Ja-
neiro e a magnitude dos valores pagos 
a título de benefício previdenciário, 
tanto pelo RGPS como pelo RPPS.

a PreViDÊNcia e sUa iMPortâNcia ecoNôMica

(1) Informação disponibilizada no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) divulgado pela Controladoria-Geral do Município - 
CGM. Inclui as contribuições patronais e dos servidores ao FUNPREVI, no total de R$ 786.770 mil.
(2) Informação disponibilizada no site do Ministério da Previdência Social.
(3) Informação constante do DRAA no site do Ministério da Previdência Social referente ao mês de Dezembro/2010 multiplicado por treze 
pagamentos de benefícios ao ano.

Município do Rio de Janeiro – Exercício de 2010 – (Em R$ mil)

Receitas Arrecadadas (1)

RGPS RPPS

Benefícios Pagos 
(2)

% da Receita 
Arrecadada Benefícios Pagos (3) % da Receita 

Arrecadada

15.243.212 13.585.233 89% 2.139.338 14%

De acordo com informações 
disponibilizadas pela CGM e pelo 
Ministério da Previdência Social, 
resumidas na tabela acima, verifica-
se que a soma dos benefícios pagos 
pelo RGPS e RPPS para segurados 
do Município do Rio de Janeiro no 
ano de 2010 foi superior ao total de 
recursos arrecadados pelo governo 
municipal.

E neste contexto, cresce a impor-
tância de se gerir adequadamente, 
de forma transparente, os recur-
sos dos Regimes de Previdência 
existentes no país. Ressalta-se 
que, em caso de extinção do RPPS, 
como previsto no artigo 10 da Lei 

9.717/98, o Ente terá que arcar 
integralmente com o pagamento 
dos benefícios já concedidos, bem 
como os benefícios cujos requisitos 
necessários a sua concessão já 
tiverem sido implementados. Isto 
certamente, no caso da cidade do 
Rio de Janeiro, comprometeria as 
contas municipais, sem falar do ris-
co oferecido à própria estabilidade 
social do Município.

Já existem muitos estudos e 
artigos, dentre estes, cita-se “A 
Previdência Social e a economia 
dos municípios” de Álvaro Sólon 
de França (2003) e “A importância 
econômica da Previdência Social 

Brasileira” de Airton Zanghelini 
(2006), que demonstram que os be-
nefícios previdenciários são umas 
das principais fontes de renda para 
muitos dos municípios brasileiros, 
principalmente os menores, supe-
rando o valor do Fundo de Partici-
pação Municipal – FPM. E, portanto, 
é de suma importância a garantia da 
continuidade do pagamento destes 
benefícios para a manutenção da 
economia e a estabilidade social 
desses municípios.

Em virtude disto, o tema já vem 
ocupando posição importante nos 
debates e fóruns dos gestores pú-
blicos. Como exemplo, destaca-se o 

CARVALHO, M. C., CARVALHO, A. B., MEDEIROS, O. R. Status Atuarial do Plano de Benefício Previdenciário e o Valor da Empresa. Universidade de Brasília. Disponível 
em: <http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos92009/306.pdf>. Acesso em: 19/11/2011.

COSTA, E. R. O Desafio do Equilíbrio Financeiro e Atuarial. Estudos, Goiânia, v. 34, n. 5/6, p. 426-436. 2007. Disponível em < http://revistas.ucg.br/index.php/
estudos/article/ view/ 335/274>. Acesso em: 24/11/2011.

CRUZ, C. F.; FERREIRA, A. C. S. Transparência na Elaboração, Execução e Prestação de Contas do Orçamento Municipal: Um Estudo Em Um Município Brasileiro. Revista 
de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ, Vol. 13, n. 2, Rio de Janeiro, 2008.

DANTAS, J. A.; ZENDERSKY, H. C.; NIYAMA, J. K. A dualidade entre os benefícios do disclosure e a relutância das organizações em aumentar o grau de transparência. Disponível 
em: <http://www4.bcb.gov.br>. Acesso em: Nov/ 2011.
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encontro ocorrido em Brasília em 
fevereiro de 2003, o qual resultou na 
elaboração do documento denomi-
nado “Carta de Brasília”, que definiu, 
entre outros, os seguintes pontos de 
convergência em relação à reforma 
previdenciária: 

A urgente necessidade de reorganizar 1. 
a Previdência Social de forma a 
garantir os direitos das atuais e futuras 
gerações e preservar o papel distribu-
tivo e contributivo do sistema. 
A grave situação previdenciária do 2. 
País, em seus sistemas diferenciados. 
O papel altamente distributivo do 3. 

Regime Geral da Previdência Social 
(administrado pelo INSS), que paga 
mais de 21 milhões de benefícios, 
dos quais dois terços são no valor de 
um salário mínimo. 
Que o regime Geral da Previdência 4. 
Social é autosustentável em mais de 
80%, pelo fluxo contributivo, e que 
a parte urbana do sistema chega a 
97% de autosustentação. 
Que os regimes próprios dos 5. 
servidores têm um elevado grau de 
desequilíbrio na União, nos Estados 
e nos Municípios, comprometendo 
a gestão orçamentária de políticas 
sociais e investimentos no curto, 

médio e longo prazos. 
Que os regimes próprios têm 6. 
autosustentação inferior a 50% na 
União, nos Estados e na maioria dos 
municípios brasileiros. 
Que a tendência é de deterioração 7. 
desta situação nos próximos dez 
anos, se não forem tomadas medi-
das, e que, em vários estados, este 
quadro já é crítico. 
Que a razão principal do desequilíbrio 8. 
são as regras de acesso ao benefício, 
incompatíveis com a natureza profis-
sional, com a valorização funcional e 
com a proteção ao emprego própria 
dos serviços públicos.

estrUtUra Do sisteMa PreViDeNciário Brasileiro 

Como comentado na parte introdutória, o Sistema Previdenciário Brasileiro se organiza com base em três diferentes regimes, 
todos com previsão na Constituição Federal: o RGPS, os RPPS e o RPC.

DIAS, C. B. P. A. et. al. Ruídos na comunicação entre a contabilidade e os seus usuários. In: Congresso USP de Contabilidade e Controladoria, Vol 4, 2004. São Paulo.

FELIX, C. L. Regime Próprio De Previdência e Assistência Social: uma análise do grau de conhecimento que o servidor público do Município do Rio de Janeiro detém em 
relação às informações gerenciais do regime previdenciário. 2009. 176 f. Dissertação (Pós-Graduação em Contabilidade) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 2009.

FELIX, C. L., SILVA, L. M. Regime Próprio de Previdência e Assistência Social: uma Análise do Grau de Conhecimento que o Servidor Público do Município do Rio de Janeiro 
detém em Relação às Informações Gerenciais do Regime Previdenciário Municipal. Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 11, n. 44, p. 23-31, abr./jun. 2009. Disponível em: 
<http://webserver.crcrj.org.br/asscom/Pensarcontabil/revistaspdf/revista%2044.pdf>. Acesso em: 12/11/2011.
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Existe ainda um regime próprio 
aplicável aos militares com algu-
mas diferenças reguladas por leis 
específicas.

O RGPS, de acordo com as lições 
de Kertzman (2011), é o regime de 
previdência social de organização 
estatal, administrado pelo INSS, 
em que filiação e contribuição são 
compulsórias. Utiliza-se o regime 
de repartição simples, onde as con-
tribuições dos atuais empregados 
ativos e empregadores financiam 
os benefícios securitários pagos aos 
inativos e pensionistas.

Já os RPPS são instituídos por Lei 
de iniciativa do Poder Executivo do 
Ente que desejar instituir o regime, 
em favor de seus servidores titulares 
de cargo efetivo, cuja filiação tam-
bém é obrigatória. Possuem caráter 

contributivo e solidário, por meio 
de contribuição do respectivo ente 
público e dos servidores.

Por último, o RPC de natureza 
privada baseia-se na constituição 
de reservas para pagamento do be-
nefício contratado, sendo facultativa 
a sua adesão. Este regime divide-se 
em duas categorias: previdência 
complementar fechada, aplicável a 
grupos fechados, tais como emprega-
dos de uma empresa; e previdência 
complementar aberta, organizados 
por instituições financeiras e dispo-
nibilizados a quem tiver interesse. 
Existe ainda na Constituição Federal 
a previsão de instituição de regime 
de previdência complementar para 
servidores públicos.

A contabilização da Provisão 
Matemática Previdenciária do RPPS, 

mais especificamente daquele manti-
do pelo município do Rio de Janeiro, 
é o foco deste trabalho, destacando, 
não a questão contábil, mas sim a im-
portância dentro dos aspectos eco-
nômicos e atuariais, quando alguns 
dos principais temas de discussão 
na Administração Pública têm sido a 
transparência dos gastos públicos, a 
evidenciação do patrimônio público 
e a participação social.

Como consequência, a própria 
LRF, como já destacado anterior-
mente, em seu capítulo IX, com o 
título “Transparência, Controle e 
Fiscalização”, define nos artigos 48 a 
59, entre outras matérias, quais são 
os instrumentos de transparência da 
gestão fiscal que deverão ser dispo-
nibilizados ao acesso público, o que 
inclui obrigações também aos RPPS.

coNtaBiliDaDe aPlicaDa aos rPPs  
iMPortâNcia Do registro Da ProVisão MateMática PreViDeNciária

A
ssim como nas demais 
entidades públicas ou 
privadas, o objetivo da 
Contabilidade nos RPPS 
é o registro adequado 

do Patrimônio e de suas mutações, 
sendo a principal finalidade prover 
aos usuários, neste caso particular, 
os servidores públicos, informações 
amplas e acessíveis sobre a situação 
financeira e patrimonial do Fundo, 
assim como sob sua gestão. 

Para Félix e Silva (2009),
A compreensão do funcionamento 
do regime previdenciário ao qual 
está vinculado, suas obrigações e 
direitos enquanto contribuinte e 
beneficiário, apresenta-se de vital 
importância para a aquiescência 
de sua participação, assim como 

também a sua corresponsabilidade 
na gestão dos recursos aportados 
ao sistema.

As regras gerais para organização 
e o funcionamento dos RPPS estão 
dispostas na lei nº 9.717/1998 e 
na Portaria MPS nº 402/2008, e a 
padronização do Plano de Contas 
e demais procedimentos contábeis 
estão dispostos na Portaria MPS nº 
916/2003 e suas atualizações. Já as 
normas específicas às avaliações atu-
ariais dos RPPS estão disciplinadas 
na Portaria MPS nº 403/2008.

Segundo o Anexo IV da Portaria 
MPS nº 916/2003, alterado pela 
Portaria MPS nº 95, o RPPS é con-
siderado uma entidade contábil e 
pode ser constituído como Fundo 

Especial, Autarquia ou Fundação 
Pública. Deverá ainda ter seu Patri-
mônio completamente segregado 
em relação ao Patrimônio do Ente 
que o instituiu, comprovando a 
autonomia exigida pelo Princípio da 
Entidade como determina o artigo 4º 
da Resolução CFC nº 750/93:

Art. 4º O Princípio da ENTIDADE 
reconhece o Patrimônio como objeto 
da Contabilidade e afirma a auto-
nomia patrimonial, a necessidade 
da diferenciação de um Patrimônio 
particular no universo dos patrimô-
nios existentes, independentemente 
de pertencer a uma pessoa, um 
conjunto de pessoas, uma sociedade 
ou instituição de qualquer natureza 
ou finalidade, com ou sem fins 
lucrativos. Por consequência, nesta 

FRANÇA, A. S. Previdência Social e a Economia dos Municípios. 5ª edição – 2004. Disponível em <http://previdencia.gov.br/arquivos/office/3_081014-104850-
324.pdf>. Acesso em: 12/11/2011.

GRAU, N. C. A Democratização da Administração Pública. Os Mitos a Serem Vencidos. In: Fundação Luís Eduardo Magalhães - Gestão pública e participação. Salvador: 
FLEM, 2005.

HEERDT, M. L. O Projeto de Pesquisa. Universidade do Sul de Santa Catarina. 2004. Disponível em: <http://inf.unisul.br/~ines/pccsi/O_PROJETO_DE_
PESQUISA_2004B. doc. Acesso em: 20/11/2011.

HOFFMANN, R. Distribuição de renda e crescimento econômico. The Scientific Eletronic Library Online. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ea/v15n41/
v15n41a07.pdf>. Acesso em: 13/11/2011.
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acepção, o Patrimônio não se confun-
de com aqueles dos seus sócios ou 
proprietários, no caso de sociedade 
ou instituição.

A contabilização dos RPPS, 
como a dos demais órgãos inte-
grantes da Administração Pública, 
deve seguir as mesmas diretri-
zes legais, especialmente a Lei  
nº 4.320/1964 e a LRF, além, é claro, 
dos Princípios Fundamentais de 
Contabilidade. Destaca-se o artigo 
83 da Lei nº 4.320/1964:

Art. 83: A contabilidade evidenciará, 
perante a Fazenda Pública, a situação 
de todos quantos, de qualquer modo, 
arrecadem receitas, efetuem despe-
sas, administrem ou guardem bens a 
ela pertencentes ou confiados.

No entanto, os RPPS apresen-
tam diversas particularidades 
em relação aos demais órgãos da 
Administração Pública em função 
da natureza de sua atividade, 
que é a concessão de benefícios 
previdenciários. 

Como relata Costa (2007, p. 425):
O instituto de natureza previden-
ciária do servidor tem por objeto a 
estabilidade e a longevidade, a fim 
de cumprir e manter os benefícios 

concedidos e a conceder, consti-
tuindo e gerando fundos, reservas e 
provisionamentos. 

Desta forma, devem ser privilegia-
das a visão a longo prazo e o foco no 
patrimônio em relação à mera exe-
cução orçamentária dos exercícios 
vigente e subsequente. Para atender 
às especificidades demandadas pela 
contabilidade aplicada aos RPPS, 
a Secretaria do Tesouro Nacional 
– STN, criou algumas contas especí-
ficas às necessidades dos registros 
contábeis dos Fundos, como:

recursos da taxa de administra-• 
ção do RPPS;
investimentos dos RPPS;• 
Contribuições Previdenciárias; e• 
Provisões Matemáticas • 
Previdenciárias

Dentre estas, destaca-se a conta 
Provisões Matemáticas Previden-
ciárias, cujo registro no Balanço 
Patrimonial torna-se necessário 
para a correta evidenciação do 
patrimônio do RPPS, demonstrando 
o compromisso assumido com 
os segurados, que compreende 
a concessão e a manutenção dos 
benefícios previdenciários.

Segundo Lima (2007), a Portaria 

MPS nº 916/2003 e suas atualiza-
ções trouxeram como exigência a 
implementação de um procedimento 
contábil até então pouco usual na 
Administração Pública brasileira: a 
constituição da provisão atuarial. De 
acordo com a legislação vigente, esta 
provisão deve ser registrada no Pas-
sivo Exigível a Longo Prazo no grupo 
de contas denominado Provisões 
Matemáticas Previdenciárias.

De acordo com o art. 17 da Por-
taria MPS nº 403, são as avaliações e 
reavaliações atuariais que indicarão 
o valor presente dos compromissos 
futuros do plano de benefícios do 
RPPS, suas necessidades de custeio 
e o resultado atuarial, sendo, este 
último, obtido pela diferença entre 
as Provisões Matemáticas Previden-
ciárias e o Ativo Real líquido.  

A supracitada portaria define, 
ainda, em seu art. 2º, inciso II, o 
conceito de equilíbrio atuarial:

II - Equilíbrio Atuarial: garantia de 
equivalência, a valor presente, entre 
o fluxo das receitas estimadas e das 
obrigações projetadas, apuradas 
atuarialmente, a longo prazo.

E, sendo uma das exigências 
da Lei 9.717/1998, a garantia do 

equilíbrio atuarial do RPPS, também 
reforçado pelo art. 69 da LRF: 

Art. 69 da LRF: O ente da Federação 
que mantiver ou vier a instituir 
regime próprio de previdência social 
para seus servidores conferir-lhe-á 
caráter contributivo e o organizará 
com base em normas de contabili-
dade e atuária que preservem seu 
equilíbrio financeiro e atuarial.

Destaca-se a necessidade da 
verificação do preceito do equi-
líbrio atuarial, que só é possível 
por meio da Avaliação Atuarial e 
seus resultados, que devem ser 
devidamente evidenciados no 
Balanço Patrimonial do RPPS, pelo 
registro da Provisão Matemática 
Previdenciária.

Ressalta-se, por fim, que é reco-

mendável que o Ente o qual institui 
o RPPS para seus servidores adapte 
seu plano de contas, de forma a 
evidenciar as contas características 
do RPPS, para que as informações 
constantes do balanço patrimonial 
e demais demonstrações contábeis 
sejam transparentes também nos 
demonstrativos consolidados do 
Ente.
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O 
presente artigo consiste 
num estudo de caso 
de finalidade descri-
tiva. Segundo Heerdt 
(2004), a pesquisa des-

critiva tem como objetivo primordial 
a descrição das características de 
determinado fenômeno e uma de 
suas técnicas de coleta de dados 
é a observação sistemática. De 
acordo com Yin (2001), este tipo 
de pesquisa é muito utilizado em 
estudos que envolvem a Adminis-
tração Pública, sendo a forma mais 
adequada para a investigação de um 
fenômeno contemporâneo dentro do 
seu contexto real.

O RPPS cuja contabilização foi 
analisada é o do município do Rio 
de Janeiro, chamado de FUNPREVI 
– Fundo Especial de Previdência do 

Município do Rio de Janeiro. O FUN-
PREVI foi criado em 2001, quando 
o governo municipal editou a Lei  
nº 3.344/2001, disciplinando o 
Regime Próprio de Previdência e 
Assistência dos Servidores Públicos 
e criando o Fundo, com finalidade de 
prover recursos para o pagamento 
de benefícios previdenciários dos 
segurados do regime próprio de 
previdência. 

Segundo informações disponi-
bilizadas no site do Ministério da 
Previdência Social, o FUNPREVI é 
um dos maiores RPPS municipais do 
Brasil, sendo considerado de grande 
porte por ter 160.500 segurados, 
sendo 88.418 servidores ativos, 
56.995 aposentados e 15.087 pen-
sionistas. A folha anual de benefícios 
pagos pelo FUNPREVI é da ordem de 

dois bilhões de reais.
Foram analisadas as informações 

constantes das prestações de contas 
divulgadas pela CGM, referentes aos 
exercícios 2006 a 2010, relativas ao 
Balanço Patrimonial do FUNPRE-
VI. A fim de enriquecer o estudo, 
também foram verificadas as Notas 
Explicativas que acompanharam as 
Demonstrações Contábeis de cada 
exercício, os Balanços Patrimoniais 
Consolidados do Município do Rio 
de Janeiro, bem como a Projeção 
Atuarial do Regime Próprio de Previ-
dência Social dos Servidores Públicos, 
constantes do Relatório Resumido de 
Execução Orçamentária – RREO.

Os exercícios analisados foram 
selecionados de forma a considerar 
períodos sob a gestão de dois dife-
rentes prefeitos.

MetoDologia

aNálise Dos resUltaDos

A seguir, são apresentadas as informações contidas no Balanço Patrimonial do FUNPREVI do encerramento dos 
exercícios no período de 2006 a 2010 que constam nas prestações de contas publicadas no site da CGM. Ressalta-se 
que os dados contidos na tabela encontram-se em valores correntes das respectivas datas.
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Analisando os componentes do 
Ativo, constata-se uma queda do Ati-
vo Financeiro ao longo dos últimos 
cinco exercícios. Somente no ano de 
2010, a queda foi de 9%, em termos 
nominais, sinalizando uma diminui-
ção dos recursos disponíveis.

Com relação ao Passivo, verifica-
se que em nenhum dos exercícios 
analisados foi registrada a Provi-
são Matemática Previdenciária no 
Passivo Permanente do Balanço 
Patrimonial do FUNPREVI. Em 
função do principal passivo de um 
plano de previdência não ter sido 
contabilizado, foi apresentado um 
Saldo Patrimonial positivo em todos 
os anos, o que sabidamente não 
representa a realidade do Fundo. 

Analisando os demais demons-
trativos contábeis das Prestações de 
Conta, foram ainda cometidas outras 
inconsistências que dificultaram 
ainda mais a fidedigna evidenciação 
do patrimônio do Fundo, as quais 
serão detalhadas na sequência.

Nos exercícios de 2006 e 2007, 
as Demonstrações Contábeis do 
FUNPREVI não são acompanhadas 
de Notas Explicativas. Os comentá-
rios sobre a Provisão Matemática 
Previdenciária foram inseridos 
somente nas Notas Explicativas do 
Instituto de Previdência e Assistên-
cia do Município do Rio de Janeiro 
– PREVI-RIO, autarquia responsável 
pela gestão do FUNPREVI, quando 
o Fundo, por ser considerado uma 
entidade contábil, deveria ter sua 
própria Nota Explicativa.

Consta do item 2 – “Apresenta-
ção das Demonstrações Contábeis 
e Principais Práticas Contábeis 
Adotadas” – das Notas Explicativas 

do PREVI-RIO que “foram utiliza-
dos os critérios de avaliação dos 
elementos patrimoniais e as prá-
ticas contábeis estabelecidas pela 
Lei nº 3.420/1964 e pela Portaria 
MPS nº 916/2003, respeitando os 
princípios fundamentais de conta-
bilidade...”, o que, como abordado 
no referencial teórico, não poderia 
ser afirmado já que a Provisão 
Matemática Previdenciária não 
foi registrada. E no item 3 - “De-
talhamento das Contas” – faz-se o 
comentário sobre uma conta que 
não foi registrada no Balanço, a 
Provisão Matemática Previden-
ciária, explicando que, apesar de 
existir uma avaliação atuarial que 
já havia constatado a existência 
de déficit atuarial da ordem de  
R$ 12 bilhões, este valor seria 
apenas mencionado, pois seriam 
necessários estudos complemen-
tares para confirmar a existência 
do Déficit Atuarial.   

A partir do ano de 2008, foram 
observados alguns avanços em 
termos de transparência nas Notas 
Explicativas devido às seguintes 
alterações:

os comentários sobre a Provisão • 
Matemática Previdenciária 
passaram a integrar as Notas 
Explicativas do FUNPREVI;
foi excluído do item 2 “Apre-• 
sentação das Demonstrações 
Contábeis” a parte da frase 
que afirmava que as Demons-
trações Contábeis seguiam as 
determinações da Portaria MPS 
nº 916/2003, permanecendo 
apenas “Foram utilizados os 
critérios de avaliação dos ele-
mentos patrimoniais e as práti-

cas contábeis estabelecidas pela 
Lei nº 3.420/64, respeitando 
os princípios fundamentais de 
contabilidade...”;
foi incluído um tópico “Fatos • 
Relevantes”, no qual foi afirmado 
que, pelo fato da assessoria 
externa não ter finalizado a ava-
liação atuarial para o registro da 
Provisão Matemática Previden-
ciária em 2008, a demonstração 
da posição patrimonial fidedigna 
do fundo previdenciário ficava 
impossibilitada.

Nos anos de 2009 e 2010, após 
a mudança de gestão do Poder 
Executivo Municipal, mais um avan-
ço foi observado. Inseriu-se nas 
Notas Explicativas um quadro de-
monstrando a Provisão Matemática 
Previdenciária da ordem de R$ 19 
bilhões e o déficit atuarial da ordem 
de R$ 17 bilhões. No entanto, no ano 
de 2009, esta informação constava 
equivocadamente do item 3 “Deta-
lhamento das Contas”.

Diante do exposto, verificou-se 
que em nenhum dos exercícios 
analisados a situação patrimonial 
do FUNPREVI foi evidenciada de 
forma transparente que  permitisse 
aos servidores municipais  ter a 
compreensão da situação patrimo-
nial, financeira e atuarial do Fundo. 
Nem mesmo nos últimos anos, 
quando a Provisão Matemática foi 
inserida nas Notas Explicativas, a 
situação Patrimonial foi corretamen-
te evidenciada, já que seu objetivo 
não é demonstrar informação que 
deveria estar registrada no Balanço 
Patrimonial. Segundo o Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis, Pro-
nunciamento Técnico CPC 26:

IBRAHIM, F. Z. Curso de direito previdenciário. 15. ed. Niterói: Impetus, 2010.

IUDÍCIBUS, S.; MARION, J. C.; PEREIRA, E. Dicionário de termos de contabilidade. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

IUDÍCIBUS, S. Teoria da contabilidade. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2004.

KERTZMAN, I. Curso prático de direito previdenciário. 8. ed. Salvador: JusPODIVM, 2011.

LIMA, D. V. Contabilidade Aplicada aos Regimes Próprios de Previdência Social – Edição Revisada e Atualizada, 2007.

PLATT NETO, O. A.; CRUZ, F.; ENSSLIN, S. R.; ENSSLIN L. Publicidade e Transparência das Contas Públicas: Obrigatoriedade e Abrangência desses Princípios na 
Administração Pública Brasileira. Contabilidade Vista & Revista, Vol. 18, n. 1, 2007.
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Notas Explicativas contêm informa-
ção adicional em relação à apresen-
tada nas demonstrações contábeis. 
As Notas Explicativas oferecem des-
crições narrativas ou segregações e 
aberturas de itens divulgados nestas 
demonstrações e informação acerca 
de itens que não se enquadram nos 
critérios de reconhecimento nas 
demonstrações contábeis. 

Assim, mesmo sabendo que de 
acordo com alguns estudiosos, entre 
eles Carvalho et al. (2009), a inter-
pretação de informações contábeis 
evidenciadas em Notas Explicativas 
influi na feitura de predições e na 
tomada de decisões pelos usuários.  
Sabe-se, também, que estas informa-
ções são frequentemente mostradas 
sem a devida importância e proe-
minência e, muitas vezes, contêm 
dados complexos, cuja avaliação não 
é trivial (KINSERDAL, 2006). E este 
parece ser o caso, como abordado 
no estudo elaborado por Felix e Silva 
(2009).  O desinteresse dos servido-
res por informações relacionadas ao 
PREVI-RIO/FUNPREVI advém, não 
só pela dificuldade de acesso, mas, 
também,  pelo pouco conhecimento 
e dificuldade do tema.

Adicionalmente, observou-se que 
nas Notas Explicativas das Demons-
trações Contábeis consolidadas do 
Ente não constava qualquer menção 
sobre a não contabilização da Pro-
visão Matemática Previdenciária, 
mas, no entanto, não se deixou de 
contabilizar o Ativo do FUNPREVI, o 
que gerou um acréscimo infundado 
no Superávit do Ente.

Por fim, examinou-se o qua-
dro Projeção Atuarial do Regime 
Próprio de Previdência Social dos 
Servidores Públicos, constan-
te do RREO, em observância ao  
art. 53, § 1º, II da LRF.

De acordo com o Manual de 
Demonstrativos Fiscais, aprovado 
pela Portaria STN nº 462/2009, em 
vigência no exercício de 2010, este 
demonstrativo deve apresentar a 
projeção atuarial de pelo menos 75 
(setenta e cinco) anos, a ser elabora-
da a cada exercício financeiro.
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Na figura anterior, a coluna c, 
Resultado Previdenciário, repre-
senta a diferença entre as receitas 
previdenciárias e as despesas pre-
videnciárias, em valores correntes. 
Verifica-se que já houve resultado 
previdenciário negativo no exercício 
de 2009. Os valores contidos nesta 
coluna, trazidos a valor presente, 

representam a Provisão Matemática 
Previdenciária que deveria ter sido 
registrada no Passivo Permanente 
do FUNPREVI.

Adicionalmente, verifica-se, 
a partir da coluna d, Saldo Fi-
nanceiro, que há expectativa de 
decréscimo progressivo do saldo 
financeiro, corroborando a análise 

horizontal do Balanço Patrimonial 
dos últimos exercícios. No entanto, 
tais informações tornam-se preo-
cupantes uma vez que a estimativa 
é de que o saldo financeiro esteja 
virado já no exercício de 2015, isto 
é, o saldo financeiro não será mais 
suficiente para suportar o déficit 
previdenciário.
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O 
presente artigo de 
natureza descritiva 
teve como principal 
objetivo analisar se os 
Balanços Patrimoniais 

do Fundo Especial de Previdência 
do Município do Rio de Janeiro - 
FUNPREVI refletem sua real situação 
patrimonial, financeira e atuarial, 
proporcionando maior transparên-
cia aos servidores municipais para 
que estes tenham possibilidade de 
acompanhar e controlar os atos de 
gestão relacionados ao Fundo. 

O referencial teórico buscou 
mostrar a transparência como fer-
ramenta para o processo demo-
crático de acesso às informações 
sobre a ação dos gestores públicos 
e abordou sua relação com a visão 
de curto prazo, focada na execução 
orçamentária. Explorou a impor-
tância da evidenciação com foco no 
acompanhamento da composição 
patrimonial e suas mutações. 

Foram abordados os aspectos 
econômicos e sociais que fazem o 
tema previdência ser de extrema re-

levância, assim como as peculiarida-
des da contabilização do RPPS, com 
destaque para a Provisão Matemáti-
ca Previdenciária, como determina a 
Portaria MPS nº 916/2003.

Os resultados revelaram que a 
fidedigna evidenciação do patri-
mônio do FUNPREVI não foi obtida. 
Embora tenha sido verificada uma 
maior transparência a partir do 
exercício de 2008, quando as Notas 
Explicativas, que acompanham 

as Demonstrações Contábeis do 
FUNPREVI, passaram a explicitar 
a não adequação à Portaria MPS 
nº 916/2003, o fato de a Provisão 
Matemática Previdenciária não estar 
sendo contabilizada vem gerando no 
Fundo, de forma inconsistente, um 
Saldo Patrimonial positivo, o que 
pode ter dificultado a correta com-
preensão da situação patrimonial, 
financeira e atuarial do Fundo pelos 
servidores municipais.

“

”

O desinteresse dos servidores por 
informações relacionadas ao Previ-Rio/
Funprevi advém não só pela dificuldade 
de acesso, mas também pelo pouco 
conhecimento sobre o tema.
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Como presidente da As-
sociação dos Membros dos Tribu-
nais de Contas do Brasil (Atricon), 
o senhor vem defendendo e tra-
balhando pela consolidação do 
sistema brasileiro de controle 
externo, que congrega os 34 tribu-
nais de contas. Não parece ser 
uma tarefa fácil articular e harmo-
nizar um sistema deste tamanho, 
e ainda buscar sua evolução.

A tarefa, bem sei, não é simples e 
nem fácil. Para fazê-lo funcionar há 
que ser de uma maneira planejada, 
com metas, prazos e avaliações peri-
ódicas, pautando-se pela qualidade 
e agilidade. E precisa, ao mesmo 
tempo, avançar do campo da aná-
lise e julgamento de conformidade 
e legalidade dos procedimentos 
para o patamar da avaliação dos 
resultados das políticas públicas, 
ou seja, observar a eficácia no uso 
do dinheiro público. Exige compre-
ensão sobre governança pública e 
muita paciência e resistência para 
enfrentar o ambiente  político. De-
pende, sobretudo, de determinação, 
desprendimento e sabedoria por 
parte das lideranças envolvidas no 
processo, considerando a variedade 

e a flutuação de interesses, tanto 
interno quanto externo. O objetivo, 
todavia, tem que ser único: o sistema 
de controle externo, o fortaleci-
mento e a efetividade da instituição 
Tribunal de Contas. 

Quais seriam, neste momento, 
as ações possíveis para que isto 
aconteça?

Nesta caminhada, tenho defen-
dido como etapas estruturantes a 
criação do Conselho Nacional dos 
Tribunais de Contas e a aprovação 
de uma lei processual específica 
para julgamento de contas públicas. 
Mas tenho percebido e defendido 
que devemos trabalhar, simultanea-
mente, com a mesma determinação 
e desprendimento, em mais uma 
frente: a reorganização das forças 
internas, com a  consolidação das 
funções públicas ocupadas por con-
selheiro substituto e por procurador 
de contas. Em outras palavras, não 
nos basta apenas a existência destas 
funções, a realização de concursos 
públicos e os provimentos de cargos. 
É preciso garantir-lhes estrutura e 
capacidade plena de funcionamento, 
tal qual existem para as funções 

ocupadas por ministro no TCU e  
conselheiro nos demais tribunais 
de contas. Caso contrário, tê-las não 
passará de um luxo, cumprimento 
mínimo de exigência constitucional. 
E foco inesgotável de incompreensão 
e divisionismo.

Como funcionam, hoje, estas 
forças internas que o senhor 
menciona e como elas podem se 
reorganizar?

O tribunal de contas tem como 
ossatura as funções de ministro/
conselheiro, ministro/conselheiro 
substituto e procurador de contas 
e a musculatura está representada 
nas carreiras técnicas encarregadas 
de realizar as auditorias; estas car-
reiras devem ser entendidas como 
o alicerce institucional do órgão de 
controle externo. Os ocupantes des-
tas três destacadas  funções públicas 
cumprem e desempenham papéis 
diferenciados, mas com autonomia 
funcional e sem subordinação, como 
determina a Constituição Federal. 
Têm origem de “gametas” distintos, 
mas se tornam o que são a partir da 
formação de um mesmo DNA, que é 
o tribunal de contas. Pois é a investi-

Empunhando a bandeira da evolução, 
o Conselheiro Antonio Joaquim 
Moraes Rodrigues Neto, à frente da 
Atricon, defende a criação do Conselho 
Nacional dos Tribunais de Contas, uma 
infraestrutura adequada para o efetivo 
exercício dos cargos de conselheiro 
substituto e procurador e, ainda, a 
consolidação do papel dos TCs como 
órgãos da sociedade, e independentes.

“Não existe mais ambiente 
para ilhas no contexto do 
controle externo”entrevista
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dura nos cargos que lhes asseguram 
a condição singular de incorporar 
e personalizar a finalidade da ins-
tituição, a exemplo do que ocorre 
com o juiz e o parlamentar. Esta 
compreensão deve ser estendida, 
elementarmente, aos procuradores 
do Ministério Público de Contas, 
que é um Corpo Especial porque sua 
existência se pressupõe exatamente 
pela existência do tribunal de contas. 
Aquele não é independente deste, 
mas também não lhe é acessório 
. Nem deve ser entendido como 
fração do alicerce institucional já 
mencionado. O MPC faz parte da 
intimidade do órgão de controle 
externo, com o munus de fiscal da 
lei. Sua criação vem da natureza ex-
traordinária do próprio tribunal de 
contas, que fiscaliza o gasto público e 
julga os atos de gestão. O procurador 
de contas é, portanto, essencial 
ao funcionamento do Tribunal de 
Contas, da mesma forma como o são 
os ministros e ministros substitutos, 
e os conselheiros e conselheiros 
substitutos. Da unidade destas três 
funções públicas, irmanadas com 
os integrantes das carreiras técni-
cas que lhes asseguram o alicerce 
institucional, dependerá a sorte do 
tribunal de contas. Ela será essencial 
se se quiser aperfeiçoar o controle 
externo. Aqueles que ocupam uma 
dessas três funções públicas pen-
sando em si, isoladamente, de forma 
unicamente corporativa, fragilizam 
a frente de combate e prejudicam 
o todo e não apenas uma parte. 
Daí meu aforismo inicial: a força 
depende da unidade da estrutura. 

Um Ministério Público de Con-
tas fortalecido é uma forma de 
melhor atender ao interesse 
público?

O governo é uma obra humana e 
sua moldagem nunca foi o resultado 
100% ideal do que se convenciona 
denominar por interesse público. 
Poucas nações – ou nenhuma, talvez 
  – têm um governo construído consi-
derando o extrato do desejo da maio-

ria dos governados. Pode-se, até, se 
ter governantes eleitos pela maioria, 
mas estes geralmente não modificam 
a estrutura governamental -que fun-
ciona voltada mais para os direitos 
daqueles que a integram, do que 
para os deveres e o labor para o qual 
ela foi idealizada. Não é por menos 
que, no Brasil, boa parte do debate 
político é ocupada por questões 
envolvendo exatamente o interesse 
do estamento burocrático. 

Um cenário que se agrava com a 
indiferença de muitos que estão em 

postos estratégicos e  com a omissão 
de outros tantos que deveriam nos 
liderar na busca pela evolução. 
Situação que também se deteriora 
com o analfabetismo político ins-
titucionalizado entre aqueles que 
se dizem cidadãos. A maioria das 
pessoas vê o Estado, o governo e 
os governantes apenas como um 
mal necessário e assunto para ser 
fofocado ou criticado. Elas não se 
reconhecem no seu governo e em 
seus representantes. O movimento 
popular que tomou as ruas neste 

A massa de manifestantes estampou 
muitas bandeiras, mas a síntese 
de tudo pode ser definida como o 
inconformismo generalizado da 
população com a situação em que 
o país se encontra:  instituições 
públicas e agentes do poder que não 
cumprem a sua finalidade básica, 
que é ser útil à sociedade.
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mês de junho é uma comprovação 
disto. A massa de manifestantes 
estampou muitas bandeiras, mas a 
síntese de tudo pode ser definida 
como o inconformismo generalizado 
da população com a situação em 
que o país se encontra:  instituições 
públicas e agentes do poder que não 
cumprem a sua finalidade básica, que 
é ser útil à sociedade. Esquece-se que 
a existência do Estado, do governo e 
das instituições visa unicamente 
ao bem comum, o atendimento das 
demandas sociais. Ao contrário, 
perde-se muito tempo em questi-
únculas corporativas, delimitação 
de espaços internos, etc, ignorando 
o cidadão que está do outro lado do 
balcão. Estamos falando, portanto, 
de estruturar um ente público 
essencial para a sociedade e con-
solidar um sistema nesse complexo 
cenário nacional. Um cenário cujo 
movimento afeta terrivelmente as 
sensibilidades no Poder Legislativo, 
o local correto para se processar 
a transformação e consolidação 
defendidas. O Congresso Nacional é 
o fórum ideal – acredito e devemos 
acreditar nessa instituição – mas não 
podemos ser ingênuos de pensar 
que o processo legislativo ocorre 
pela lógica, pela racionalidade, pela 
direção do horizonte. 

Como o senhor vê este cenário 
de transformação para os tribu-
nais de contas?

Qualquer mudança no funcio-
namento do tribunal de contas 
ensejará uma luta inglória, em meio 
à multiplicidade legítima de com-
preensões político-institucionais. 
Não podemos ignorar que no Brasil 
tende a reinar a noção equivocada 
de que é melhor buscar as “soluções 
consensuais” fáceis e rápidas, a se 
debruçar tempo sobre algo que pede 
rigor, zelo, cuidado, estudo. Digo 
isto, principalmente, porque venho 
colhendo evidências cotidianas de 
que a instituição Tribunal de Contas 
é pouco conhecida e compreendida, 
seja por legisladores, judicantes ou 

executivos, seja pela maioria das 
pessoas. Estamos enfrentando, há 
tempos, uma batalha que se apresen-
ta com armadilhas como extinção ou 
redução da instituição de controle à 
condição de insignificância. Existem 
muitos que tratam o tribunal de 
contas desconsiderando até mesmo 
um princípio fundamental, o de que a 
democracia pressupõe controle –um 
conceito imbrica em outro. Reduzir 
o controle externo formalizado a 
nada ou quase nada significa atacar 
a democracia institucionalizada. 
O ministro emérito do Supremo 
Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto, 
tem-nos ensinado que precisamos 
mostrar para o Brasil de que maneira 
o constituinte definiu o mosaico do 
governo brasileiro. Temos os três 
Poderes tradicionais, Legislativo, 
Executivo e Judiciário. Porém, temos 
ainda duas instituições independen-
tes, o Ministério Público e o Tribunal 
de Contas –que não integram os três 
Poderes, nem a eles se subordinam. 
O Ministério Público não é Executivo, 
não é Judiciário e nem é Legislativo. 
Da mesma forma, é assim com o 
tribunal de contas. O primeiro é 
essencial à Justiça, porquanto fiscal 
da lei. O segundo compartilha a 
função de controle com o Legisla-
tivo, porquanto fiscal do gasto dos 
recursos públicos e julgador dos 
atos de gestão. Tribunal de Contas e 
Ministério Público são instituições 
singulares que pertencem à socieda-
de, porque são órgãos da estrutura 
básica do governo. O tribunal de 
contas é tão singular que em seu 
locus  atua um fiscal da lei exclusivo, 
circunscrito.   

O que falta aos TCs para se con- 
solidarem como instituição inde-
pendente?

 Meu segundo aforismo: a exis-
tência do ente público exige clareza 
constitucional. 

A consolidação do sistema bra-
sileiro de controle externo concorre 
pela consagração de um capítulo 
destinado ao Controle Externo, com 

a reorganização da atual Seção IX do 
Capítulo I, que trata da Fiscalização 
Contábil, Financeira e Orçamentária. 
Manter-se-iam integralmente os 
artigos, especialmente o 70 e o 71, 
pois o titular do controle externo é 
o Poder Legislativo, ao qual compete 
a avaliação político-institucional 
do gasto público pelos titulares de 
cargos eletivos. O tribunal de contas 
o auxilia, principalmente, emitindo 
pareceres sobre contas de governo 
do presidente da República, gover-
nadores e prefeitos, e abastecendo-o 
com informações técnicas.

Mas, ao tribunal de contas com-
pete o julgamento das contas dos 
administradores e demais respon-
sáveis por dinheiros, bens e valores 
públicos da administração direta e 
indireta, incluídas as fundações e so-
ciedades instituídas e mantidas pelo 
Poder Público, e as contas daqueles 
que derem causa a perda, extravio ou 
outra irregularidade que resulte em 
prejuízo ao erário. Observe-se que a 
Constituição determina o julgamento 
das contas de quem administra ou é 
responsável pelo dinheiro, bens 
e valores públicos, ou seja, quem 
ordena despesas e também é respon-
sável por arrecadação de impostos. 
Entre estes, obviamente, se incluem 
todos os prefeitos que preservam a 
condição de ordenadores. Eles não 
podem ser confundidos com o pre-
sidente da República, o governador 
de estado e mesmo com os prefeitos 
em cujas unidades administrativas 
ocorre delegação destas atribuições 
para ministérios, secretarias ou 
órgãos municipais. Para os prefeitos 
que ordenam despesas, devem ser 
ensejados dois processos distintos 
de contas. Um processo para contas 
de governo, com emissão de parecer 
técnico para decisão legislativa 
posterior. Neste, municiado pelo 
parecer prévio, o Legislativo avaliará 
o cumprimento das obrigações 
constitucionais, programáticas, 
orçamentárias. O outro processo é 
para contas de gestão, com emissão 
de acórdão, no qual o tribunal julgará 
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os atos dos gestores relacionados à 
administração de dinheiro, bens e 
valores públicos. Este tema precisa 
ser pacificado pelo Supremo Tribu-
nal Federal, distinguindo a natureza 
dos dois processos e reconhecendo 
a aplicabilidade do preceito consti-
tucional que obriga o julgamento a 
qualquer um que ordene despesas. 

E, internamente, quais seriam 
as condições?

Para cumprir esta ampla missão 
e trilhar a caminhada visando à 
consolidação do sistema nacional de 
controle externo, as várias frentes de 
batalha precisam ser empreendidas 
nos cenários interno e externo. 
No primeiro cenário, naquilo que 
depende dos próprios tribunais de 
contas, em especial dos presidentes 
e dos membros do Pleno, devemos 
avançar na estruturação do papel 
e das condições de trabalho dos 
conselheiros substitutos e dos pro-
curadores de contas. No caso dos 
conselheiros substitutos, é preciso 
uniformizar a atuação. Entendo que 
o paradigma está no Tribunal de 
Contas da União, no qual já existe a 
distribuição cotidiana de processos 
para os ministros substitutos. Eles 
analisam processos e apresentam 
propostas de voto aos ministros 
titulares. Também os substituem nas 
suas ausências, com todas as prer-
rogativas de julgador. A função do 
conselheiro substituto exige e obriga 
a estruturação. Se um ministro ou 
conselheiro substituto recebe carga 
igual de processos, deve-lhe ser 
assegurada a estrutura de assessoria 
necessária. Não é concebível uma 
“euquipe”. Não se pode ver a função 
pública de ministro ou conselheiro 
substituto como de assessoramento 
ao titular, ou apenas acessório ao 
tribunal de contas. Ela não o é, e nem 
nunca o foi. E é trágico que exista 
quem pense assim. No caso dos 
procuradores do Ministério Público 
junto ao Tribunal de Contas, advogo 
uma compreensão mais minuciosa e, 
aderentemente, mais urgente ainda. 

tos e de procuradores do Ministério 
Público Especial. Esta obrigação 
é dos dirigentes dos tribunais de 
contas e não de terceiros. 

A criação de um Conselho Na-
cional dos Tribunais de Contas é 
uma proposta controversa. Por 
que o senhor a defende?

Recentemente, em debate no 
último Congresso dos Procuradores 
de Contas, em Teresina, no Piauí, 
ouvi críticas e recriminação à pro-
posta sob a alegação de que o CNTC 
teria o mesmo DNA dos tribunais de 
contas. Além disto, a defesa de que 
somente iguais devem julgar iguais, 
como argumentação para excluir os 
procuradores do leque do Conselho 
Nacional dos Tribunais de Contas. 

Em primeiro ponto, qual DNA 
deveria ter o nosso Conselho senão o 
tribunal de contas? Ora, no Conselho 
Nacional de Justiça, este DNA  tem 
como base o Judiciário, mas fazem-
lhe parte dois representantes do 
Ministério Público, dois advogados 
e dois cidadãos indicados pelo 
Congresso Nacional. No Conselho 
Nacional do Ministério Público, este 
DNA tem como base o Ministério 
Público tradicional, mas fazem-lhe 
parte dois juízes, dois advogados 
e dois cidadãos indicados pelo 
Congresso Nacional. No Conselho 
Nacional de Justiça ainda oficia o 
procurador-geral da República e 
atua o presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil. No Conselho 
Nacional do Ministério Público 
oficia o presidente da OAB. Pela PEC 
28/2007, da lavra do então depu-
tado federal e atual senador, Vital 
do Rego, o Conselho Nacional dos 
Tribunais de Contas teria como com-
posição nove membros, sendo dois 
ministros do TCU,dois conselheiros 
de TCE e TCDF, um conselheiro de 
TCM, um ministro ou conselheiro 
substituto, um procurador do MPC 
do TCU ou demais tribunais de 
contas, e dois representantes indi-
cados pelo Congresso Nacional, um 

É preciso assegurar infraestrutura, 
em um certo grau de mobilidade. 
Devemos ajustar esta sintonia, 
sem ferir, todavia, a Constituição 
Federal que não previu o MPC como 
um novo ou segundo órgão no 
mosaico do controle externo. O 
Supremo Tribunal Federal já se 
pronunciou que o MPC faz parte da 
intimidade estrutural do Tribunal 
de Contas. Ele exerce a atribuição 
sem independência administrativa, 
pois não existe sem a existência do 
ente.  Porém, para ter a estatura de 
Ministério Público mesmo que no 
plano interno, exercer plenamente 
o ofício de fiscal da aplicação e 
observância da Lei no âmbito da 
jurisdição  do tribunal de contas, é 
fundamental que o procurador de 
contas tenha a estrutura necessária 
e fundamental para o seu exercício. 
Somente assim se preservará, na 
prática, o preceito estatuído no arti-
go 130 da Constituição Federal –que 
estende para os procuradores de 
contas os direitos, vedações e forma 
de investidura pertinentes ao que se 
regra para os membros do Ministério 
Público tradicional. Para o Ministério 
Público de Contas, também entendo 
que o paradigma está no Tribunal 
de  Contas da União, no qual o MPC 
tem estrutura compatível e todas as 
condições de funcionamento. Mas, 
se se quiser avançar no campo da 
organização interna, pode-se tomar 
como exemplo alguns tribunais de 
contas onde os próprios integrantes 
do Ministério Público de Contas 
elegem por mandato temporal o 
seu procurador-geral – fato que não 
ocorre no TCU. No campo processual, 
buscar o modelo de outros tribunais, 
nos quais o MPC oficia em todos os 
processos que tramitam na Casa. Em 
resumo, estas questões relacionadas 
à estruturação precisam ser enfren-
tadas, começando pelos presidentes 
de tribunais de contas, que têm a 
responsabilidade de garantir plena 
capacidade de funcionamento para 
as funções de conselheiros substitu-
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pelo Senado Federal e outro pela 
Câmara dos Deputados.  Perante o 
CNTC, oficiaria um procurador da 
República e o presidente da OAB. A 
três observações fui confrontado no 
evento citado, organizado pelos pro-
curadores de contas: 1) se realmente 
precisamos da fiscalização de um 
Conselho Nacional; 2) por que não 
serem, os conselheiros, fiscalizados 
pelo CNJ e, os procuradores, pelo 
CNMP; 3) se não está desproporcio-
nal e mal concebida a composição 
do CNTC. Sobre o primeiro ponto, 
insisto que sim, precisamos do 
Conselho Nacional dos tribunais de 
contas, tanto como órgão central de 
planejamento estratégico e focado 
na harmonização e organização dos 
tribunais de contas, cumprindo-lhes, 
ainda, a função correcional. Será 
ele que nos levará à consolidação 
do sistema nacional de controle 
externo e fiscalizará a efetividade 
na atuação dos tribunais de contas, 
com a observância de prazos, metas 
etc. Será ele também que fiscali-
zará as condutas no exercício das 
funções e das carreiras, no caso de 
as corregedorias dos tribunais não 
funcionarem ou terem dificuldades 
para atuar.  

Sobre o segundo: já temos mani-
festações contundentes e suficientes 
de que ministros e conselheiros 
e os procuradores de Contas não 
pertencem aos quadros dos Poderes 
Judiciário, Legislativo e Executivo. O 
CNJ e o CNMP, por sua vez, também 
já se manifestaram que não nos 
querem, pois somos-lhes totalmente 
estranhos. O tribunal de contas é 
órgão da sociedade, independente, 
e que precisa, para esta mesma 
sociedade, se organizar à altura.  
Precisamos, de uma vez por todas, 
ter a coragem, a dignidade e a ca-
pacidade de nos organizar sem a 
tutoria de outras instituições -que já 
têm os seus próprios problemas para 
resolver e dilemas para enfrentar. 
Quanto à composição do CNTC, 
entendo que a melhor maneira de 
defini-la, notadamente quando a 

PEC 28 chegar no Senado Federal, é 
a união dos ocupantes das três fun-
ções para a conclusão do texto final. 
Devemos fazer isto até mesmo para 
nos prepararmos para o diálogo com 
a representação externa ao sistema. 
Importantes instituições, como a 
Ordem dos Advogados do Brasil e 
Conselho Federal de Contabilidade, 
vão trabalhar para integrar o Con-
selho Nacional, sob o argumento 
de que , a exemplo do CNJ e CNMP, 
um terço da composição deve ser 
de conselheiros que não integram o 
sistema de controle externo – algo 
como sete membros do sistema e 
quatro da sociedade organizada. 
Devemos, enfim, nos unir para bus-
car a composição justa, na coerência 
de que justo é resultado do que for 
acordado. É preciso, em derradeiro, 

deixar de ficar vendo assombrações 
e observar a experiência do CNJ e 
do CNMP, cujas composições não 
levam em conta a proporcionalidade 
na representação. Os magistrados e 
os procuradores e promotores esta-
duais representam, respectivamente, 
cerca de 70% da base do Judiciário 
e do Ministério Público nacional 
e, mesmo assim, contam somente 
com dois representantes em cada 
Conselho. O Conselho Nacional dos 
Tribunais de Contas nascerá, seja 
como resultado da nossa capacidade 
de articulação, seja à revelia das 
nossas expectativas. O certo, e o 
fato, é que não existe mais ambiente 
para ilhas no contexto do controle 
externo. Insistir neste pensamento 
é ir contra o interesse público.

O Tribunal de Contas é órgão da 
sociedade, independente, e que 
precisa, para essa mesma sociedade, 
se organizar à altura.  Precisamos, 
de uma vez por todas, ter a coragem, 
a dignidade e a capacidade de nos 
organizar sem a tutoria de outras 
instituições - que já têm os seus 
próprios problemas para resolver e 
dilemas para enfrentar.

“

”
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Manual de Boas Práticas 
para Tribunais de Contas

Renata Constante Cestari
Procuradora do Ministério Público  
de Contas junto ao TCE/SP

Alexandre Manir Figueiredo Sarquis
Auditor do TCE/SP

O
s tribunais de con-
tas são órgãos de 
identidade própria e 
encontram na Carta 
da República o fun-

damento de sua existência, motivo 
bastante para serem chamados de 
órgão de extração constitucional 

– eis a sua natureza. Possuem uma 
interface peculiar, atuando ora na 
dimensão administrativa1, ora na 
judicante2.

Quando imbuídas na função 
judicante, em colorido quase juris-
dicional3, e a fim de garantir uma 
maior efetividade de suas decisões, 

as cortes se valem de instrumentos 
de coerção, tais como cominação 
de multa, devolução de valores, 
inabilitação para o exercício de 
funções públicas e inidoneidade 
para celebrar contratos com a ad-
ministração, assim como outras de 
sanção de natureza pessoal4.

1 CF,Art. 70 (...). I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta 
dias a contar de seu recebimento;
2 CF, Art 70 (...)II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, 
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra 
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fun-
dações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de 
aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;
3 Qualificação do procedimento conduzido no tribunal de contas feita pelo ministro Sepúlveda Pertence no MS 23.550.
4 No caso do Estado de São Paulo, tal previsão se faz no artigo 101 e seguintes da Lei Complementar n. 709, de 14 de janeiro de 1993.

“A profusão de disposições processuais esparsas em Leis Orgânicas e 
Regimentos, por vezes contradizendo-se, demonstram a urgência que 
o Sistema dos Tribunais de Contas tem de verter os eixos do devido 
processo, da transparência, da razoável duração do processo e da eficaz 
aplicação de recursos públicos em fortalecimento da república. A forma 
de colimar as melhores disposições processuais é uma Lei Nacional.” Confira 
a análise dos dados que levavam a procuradora Renata C. Cestari e o auditor 
Alexandre M. F. Sarquis a esta conclusão.
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Há ainda as limitações eleitorais 
trazidas pela Lei de Inelegibilidades5. 
Basta o decreto de irregularidade ou 
o parecer prévio adverso para causar 
constrangimento público aos agen-
tes, atingindo-os em sua reputação, 
além do que a determinação de 
irregularidade do contrato faz cessar 
os lucros das contratadas.

Logo se vê o prejuízo de cunho 
pessoal como resultado possível 
das ações de controle externo. A 
controvérsia que envolve bens 
da esfera particular dos agentes 
reclama o devido processo6, pois a 
previsibilidade do procedimento é 
da estabilidade das relações, reforça 
a confiança dos jurisdicionados e 
beneficia a segurança jurídica.

Não há, entretanto, um Código  

1. PrOCEssO dE CONTAs

A formalização processual é vér-
tice do devido processo legal que se 
impõe quando da análise de direitos 
e obrigações controvertidas. Parte-
se da premissa de que é necessária 
a instrumentalização de informações 
tendo como objetivo um resultado 
conclusivo. Ademais, o princípio da 
processualização informa também o 
Direito Administrativo brasileiro.

Na ciência jurídica, quando se fala 
do gênero processo e suas espécies, 
vem à mente o processo judicial, 
o legislativo e o administrativo. 
Entretanto, uma quarta espécie há 
de ser considerada – o processo de 
contas.

Sobrevivente de um juízo admi-
nistrativo que o constitucionalismo 

brasileiro não recepcionou, os tri-
bunais de contas sustentaram uma 
judicância sui generis na pessoa 
constituída7.

Observe que, ainda que se lhe 
atribua, na estrutura organizacional 
do Estado, a condição de órgão 
auxiliar das casas legislativas, o 
tribunal de contas encontra-se 
constitucionalmente conformado em 
óbvios paralelos com as seções do 
Judiciário, seja pelas prerrogativas 
concedidas a ministros e auditores; 
pela natureza de título executivo 
de suas decisões; pela presença de 
um Ministério Público oficiante; 
pela auto-organização que lhe é 
concedida8; ou pelo tanto mais que 
lhe é peculiar.

Deveras. Seria impróprio consi-
derar o processo de contas apenas 
como um instrumento administra-
tivo tão somente por tramitar em 
órgão alheio ao Judiciário. Noutra 
vertente não pode ser considerado 
de natureza judicial9. Seabra Fagun-
des, no entanto, não vê óbices para 
afirmar que o monopólio da juris-
dição pelo Judiciário é ressalvado 
expressamente em dois pontos da 
Constituição, quais sejam a compe-
tência do Senado de julgar os crimes 
de responsabilidade do presidente 
da República, e a competência do 
tribunal de contas de julgar as contas 
de administradores10.

Eis algumas peculiaridades do 
processo de contas a confirmar sua 

5 Inelegibilidade somente é declarada após apreciação da Justiça Eleitoral. Lei Complementar 64/1990, com a redação dada pela Lei Complementar 
135/2010: 
Art. 1º São inelegíveis:
I – para qualquer cargo: [...]
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de 
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para 
as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Consti-
tuição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nesta condição;
6 Art.5º LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.
7 Nos termos dos arts. 70 e seguintes da Constituição Federal de 88.
8 Nos termos do art. 73, caput, exerce as atribuições do art. 96, a auto-organização do judiciário.
9 Nos termos dos incisos XXXV e LIV, art. 5º da Constituição Federal de 1988.
10 Miguel Seabra Fagundes. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 6ª edição. Ed. Saraiva, 1984, p. 139.

de Processo de Contas. É que, se 
tomadas como cortes administra-
tivas ou como cortes legislativas, 
somente a iniciativa subnacional 
poderia regular seu funcionamen-
to. De fato, a iniciativa federal seria 
entendida como esbulho impossí-
vel na compacta independência das 
pessoas federadas. Discordamos 
disto.

Abreviando esse hiato, vem o Ma-
nual de Boas Práticas Processuais, 
em cuja minuta repousa a fé de que 
algo moderno, eficaz e apropriado 
possa vir a se tornar cogente, seja 
por entrega voluntária da autonomia 
de que gozam os tribunais, seja pela 
conversão em Lei Ordinária. Por 
qualquer das vênias, é necessário 
espancar a ideia.

“

”

Seria impróprio 
considerar o 
processo de contas 
apenas como 
um instrumento 
administrativo 
tão somente 
por tramitar em 
órgão alheio ao 
Judiciário.
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Não há remédio senão a 
sistematização de uma lei única de 
processo, como se dá no processo 
penal, civil ou no eleitoral. 

“
”

11 A constituição Federal de 1988, em seu art. 130, dispositivo de natureza autônoma e não simplesmente de extensão ao art. 128, dispõe sobre um outro 
Ministério Público, ao lado de todos aqueles enumerados neste dispositivo, que atuará ‘junto aos tribunais de contas (MONIQUE CHEKER, Ministério 
Público junto ao Tribunal de Contas, p. 112, Editora Forum, Belo Horizonte:2009.)
12 No entanto, no caso dos processos desta corte, há dever do administrador quanto a provar suas alegações, não unicamente ônus, em decorrência do 
comando expresso no parágrafo único do art. 70 da CF/88 quanto à prestação de contas. Pois a Administração Pública tem obrigação objetiva de prestar 
contas e trazer a documentação necessária para ser apreciada, dever objetivo que decorre da exigência constitucional de prestar contas. (...). E a omissão 
quanto ao dever implícito na prestação de contas acarreta sanções ao Administrador que vão além da impossibilidade de acolher sua argumentação, po-

identidade própria:

 I. existência obrigatória de um 
Ministério Público atuante em 
todos os processos de contas, 
órgão este de extração constitu-
cional11 e inexistente no processo 
administrativo;

 II. inexistência de litígio, sendo, 
no mais das vezes, um processo 
dúplice, figurando como interes-
sados o tribunal de contas e o 
gestor – o que o afasta a relação 
piramidal do processo judicial;

 III. o ônus da prova do gestor12, 
tratando-se aqui de uma regra, e 
não de exceção, como sói aconte-
cer no âmbito judicial.

Na solução do mérito, as cortes 
de contas não se limitam à analise 
da legalidade estrita, ingressando 
amiúde no mérito de conveniência e 
oportunidade dos atos, ainda que de 
forma preventivo-pedagógica, como 
bem reflete a minuta do Manual 
de Boas Práticas Processuais nos 
Tribunais de contas. Confira:

“7.2 Os tribunais de contas, além 
das determinações, deverão fazer 
recomendações para a correção 
das deficiências verificadas no 
exercício do controle externo, 
visando ao aprimoramento da 
gestão dos recursos públicos. No 
entanto, quando detectado vício 
de antijuridicidade, convém dar 
preferência à determinação, pois 
não se trata de mera sugestão de 
aperfeiçoamentos procedimentais.” 
Minuta, p. 22.

Por fim, o próprio Judiciário 
consagra a natureza de juízo es-
pecializado do tribunal de contas, 
declarando a insusceptibilidade de 
revisão das decisões em copiosa 
jurisprudência tanto de tribunais 
estaduais:
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dendo atingir responsabilização administrativa, cível e/ou penal. (Tribunais de Contas: integração dos Controles, Eficiência e Eficácia no Gasto Público: 
anais do XXV Congresso Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2011, pg. 341).
13 Citamos trecho da Palestra do ministro Ayres Britto no Encontro Nacional de Conselheiros de Tribunais de Contas, Rio de Janeiro, 30.3.01: ““[...] O 
tribunal de contas tal como o Poder Judiciário julga. E, naquela matéria de sua competência, o mérito não pode ser revisto pelo Poder Judiciário. A 
Constituição aquinhoa o tribunal de contas com competências que não são do Congresso Nacional e com competências que não são do Poder Judiciário. 
O Poder Judiciário tem a força da revisibilidade das decisões do tribunal de contas, porém, num plano meramente formal, para saber se o devido pro-
cesso legal foi observado, se direitos e garantias individuais foram ou não respeitadas. Porém o mérito da decisão, o controle, que é próprio do tribunal 
de contas, orçamentário, contábil, financeiro, operacional e patrimonial, logo o mérito da decisão é insindicável pelo Poder Judiciário. É uma exceção 
ao princípio da livre apreciação do Poder Judiciário. Pode decidir toda e qualquer questão, salvo aquelas adjudicadas com exclusividade a outro órgão 
igualmente constitucional”.
14 O min. Benjamin Zymler faz defesa da aplicação da Lei do Processo Administrativo Federal no TCU com distanciamento do Processo Civil justamente 
por este motivo. Benjamin Zymler. Direito Administrativo e Controle. Ed. Fórum, 2012, 3ª edição, cap. 5. Vale notar que há súmula n  103 do TCU que diz 
“Na falta de normas legais regimentais específicas, aplicam-se, analógica e subsidiariamente, no que couber, a juízo do Tribunal de Contas da União, as 
Disposições do Código de Processo Civil.”.
15 Processo Administrativo TCU 009.708/2008-3, arquivado pela decisão do acórdão 2.160/2012-P.
16 Sobre a competência de propositura de Lei Processual, certamente seria da União, haja vista a reserva inserta no art. 22, I da CF/88, não havendo re-
servas de natureza, a competência é do Congresso, impossível a medida provisória nos termos da alínea “b”, inciso I, §1º do art. 62 da CF/88. À época do 
Novo Código Civil, a iniciativa foi do Senado Federal, após constituição de grupo de notáveis, nos termos do Ato do presidente do Senado nº 379/2009.
17 Por exemplo: Silvio de Jesus Pereira. “Lei processual não cabe para tribunais de contas”. Revista Consultor Jurídico. 9 de dezembro de 2012.
18 Que poderia, na inação do Congresso, propor a Lei nos termos do caput do art. 61 da CF/88.
19 Existem as proposições PEC 30/2007, do senador Renato Casagrande, em trâmite no Senado e a PEC 28/2007, do Deputado Federal Vital do Rego, em 
trâmite na Câmara dos Deputados, propondo a criação de um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Há notícia de que PEC será apresentada na 
Câmara Federal propondo a fiscalização dos tribunais de contas pelo CNJ.

"Ação declaratória de nulidade 
dos efeitos do acórdão do tribunal 
de contas (...) As decisões dos 
tribunais de contas só poderão 
ser impugnadas judicialmente 
quando despontar manifesta 
ilegalidade ou irregularidade 
formal grave no procedimento 
administrativo que resultou na 
formação do título, não podendo 
o Poder Judiciário se adentrar na 
questão meritória, inteligência 

do art. 71, §3°, da CF". (TJPB, 
Apelação Cível n° 99.005452-6, 
Rel. Des. Antônio Pádua Lima 
Montenegro).

quanto da Justiça Federal:

"(...) o TCU só formalmente não é 
órgão do Poder Judiciário. Suas de-
cisões transitam em julgado e têm, 
portanto, natureza prejudicial para 
o juízo não especializado" (TRF 1a. 
Região, 3a. Turma, Apelação Cível 

n° 89.01.23993-0/MG, Rel. juiz 
Adhemar Maciel, DJU 14.09.92).

e do STF13:

"(...) o tribunal de contas pratica 
ato insusceptível de revisão na 
via judicial a não ser quanto ao 
seu aspecto formal ou tisna de 
Ilegalidade Manifesta. Mandado 
De Segurança Não Conhecido." 
(STF MS 7280, Rel. Min. Henrique 
D'avilla, Dj 17.09.1962)

2. LEi NACiONAL dE PrOCEssO dE CONTAs

N
ão raro as leis orgâ-
nicas dos tribunais 
de contas estabele-
cerem como critério 
de integração as leis 

federais, v.g., o Código de Processo 
Civil. Observe, no entanto, que a 
translação direta dos preceitos 
pode não ser apropriada, haja vista 
que a relação jurídica processual 
triangular idealizada pelo autor 
alemão Oskar Von Büllow, composta 
por juiz, autor e réu, não se forma 
na apreciação de contas14. Não há 
remédio senão a sistematização de 
uma lei única de processo, como 
se dá no processo penal, civil ou no 
eleitoral. 

Já houve, anote-se, grupo de 
trabalho da Atricon que encaminhou 

minuta de anteprojeto de Lei Nacio-
nal do Processo de Fiscalização dos 
Tribunais de Contas ao Tribunal de 
Contas da União15.

O TCU, no entanto, entendeu que 
lhe falecia competência para a inicia-
tiva16. De fato, há discussão sobre a 
propriedade e a constitucionalidade 
de uma lei processual nacional a 
regular o Processo de Contas17. 

Tolerar que as instituições 
desenvolvam-se neste panorama 
jurídico incerto é evitar uma questão 
nodular: como permitir que cada 
estado federado transija autono-
mamente com os institutos do de-
vido processo e seus instrumentos, 
inaugurando versão própria de 
direitos e garantias fundamentais 
em envelope local?

Entendemos que no que seja afeto 
ao devido processo, ao contraditório, 
à ampla defesa, à obtenção de provas 
por meios lícitos e à razoável dura-
ção do processo, ou seja, em direito 
processual, o Legislativo da União 
tem todas as competências de editar 
regra geral, e deve fazê-lo. Nisto 
cabe a Lei Nacional do Processo de 
Contas.

Quanto à competência para propor, 
curiosa omissão se observa: falece a 
existência de um Tribunal Superior 
de Contas18 - o TCU não ocupa este 
papel. Resta a embaçada interlocução 
do sistema de tribunais de contas com 
o Congresso Nacional. Possivelmente 
um Conselho Nacional19, que ainda não 
existe, poderia liderar a interlocução, 
conferindo resultado apropriado.
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3. sUgEsTõEs à MiNUTA dE MANUAL dE BOAs PráTiCAs PrOCEssUAis dOs TriBUNAis dE CONTAs

20 Aqui leia-se definições, princípios gerais, garantias, interessados, classificação de processos, sanções, instrução, provas, recursos admitidos entre 
outros elementos.
21 Muitas mais se adicionarmos as interrelações com os parlamentos no julgamento das contas de governo.
22 Possivelmente com ênfase em Leis Orgânicas mais modernas, como é o caso do estatuto do TCE-ES, Lei Complementar nº 621 de 8 de março de 
2012.
23 Caput do art. 56 com eficácia suspensa pela ADI 2.238/DF MC. Min. Rel. Ilmar Galvão. Veja também RCL 15.902/GO MC Min. Rel. Luiz Fux.

O 
núcleo dos elementos 
lançados na minuta20 
é cerne incontroverso 
de entendimentos 
gerais de direito pro-

cessual à luz do controle externo que 
fazem os tribunais de contas. Deve 
ser referência constante, ao lado dos 
regimentos internos, dos operadores 
dos processos. As divergências 
apuradas devem ser imediatamente 
informadas para aqueles incumbidos 
de mantê-lo.

Essencial, no entanto, que diver-
gências importantes entre os ritos 
dos tribunais sejam escrutinadas, 
apontadas e solucionadas. 

É fato que as trinta e quatro 
instituições que integram o sistema 
de controle externo21 evoluíram in-
dependentemente umas das outras, 
sem revisão por entidade federal 
constituída para este fim – um Tribu-
nal Superior. Se não convergiram em 
jurisprudência, divergiram também 
em ritualística.

Optar por lei que não entabule 
esta basilar questão, entregando-se 
à principiologia geral do processo, 
pode surtir esforço inócuo para 
os fins que pretende: colimar o 
que se entende por controle ex-
terno, ignorando as contradições 
relevantes existentes nos estatutos 
subnacionais.

Longe de se entender que prin-
cípios gerais sejam vazia retórica, 
há que se fazer mais. Contradições 
esclarecem mais sobre o que pede 
correção do que congruências. 
Mesmo que laborioso, impõem-se 
o exaustivo estudo de todas as leis 
orgânicas estaduais22.

A título exemplificativo, algumas 
possíveis divergências.

 I. o procedimento de julgamento de 
contas de mandatários – prefei-
tos e presidentes de Câmaras de 
Vereadores. Em sendo os presi-
dentes das mesas do Legislativo 
simultaneamente ordenadores 
de despesas e mandatários, ca-
beria perguntar se a disciplina a 
ser aplicada é a do parecer prévio 
ou do julgamento. Vale notar aqui 
que a Lei de Responsabilidade 

Fiscal já previa sistemática de 
parecer prévio para as contas 
dos chefes de Legislativo, Ju-
diciário, e Ministério Público, 
matéria com liminar concedida 
em sede de ADI23. Já com relação 
aos prefeitos, há que se fazer 
clara a distinção entre ação sua 
enquanto chefe de governo – caso 
em que o tribunal limita-se à 
emissão de parecer prévio, e 

Longe de se entender que 
princípios gerais sejam vazia 
retórica, há que se fazer mais.

“
”
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24 E que se percebe grande variação em nível e em percentuais nas Leis Orgâncias nacionais.
25 Com óbvios benefícios para o procedimento de registro eleitoral, haja vista o que dispõe a alínea “g”, inciso I, do art. 1º da Lei de Inelegibilidades LC 
64/1990.
26 Termos regimentais do TCE-SP.
27  Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a in-
constitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. CF/88.
28 VIOLA A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ARTIGO 97) A DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL QUE, EMBORA NÃO DECLARE 
EXPRESSAMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO DO PODER PÚBLICO, AFASTA SUA INCIDÊNCIA, NO TODO OU EM PARTE.
29 Nos moldes do Ato do Presidente do Senado nº 379/2009, que criou comissão para elaboração do Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, do 
Requerimento do Senado nº 227/2008, que solicitou criação de comissão de juristas para elaboração do Anteprojeto do Novo Código de Processo Penal, 
e do Ato do Presidente n° 192/2010, que criou comissão de juristas para elaboração do Anteprojeto do Novo Código Eleitoral.

ação sua enquanto ordenador 
de despesas – o que reclama 
julgamento do tribunal.

 II. inadimplemento de recomen-
dações ou determinações do 
tribunal de contas como crime 
de responsabilidade. Uma maior 
reverência às recomendações 
do tribunal poderia ter como 
consequência o adensamento 
desta parte em acórdãos de 
parecer prévio, evitando que 
apenas o parecer desfavorável 
possa constranger o agente à 
correção de conduta.

 III. litigância de má-fé. Viria como 
forma de resgatar a boa-fé pro-
cessual, impedindo a manobra 
político-administrativa dos 
instrumentos do tribunal.

 IV. meios para assegurar a efetivi-
dade das decisões. O processo 
civil sugere o uso de “astreintes” 
e de vedação dos embargos 
protelatórios, entre outros.

 V. dosimetria. Além dos limites 
de multas possíveis nos casos 
em que a) há prejuízo ao erário 
calculado; b) prejuízo inferido24; 
e c) princípio geral violado sem 
prejuízo ao erário; poderia haver 
a previsão geral de circunstâncias 
atenuantes ou agravantes, a exem-
plo do enriquecimento do agente 

ou da emergência manifesta. Mais: 
poderia a lei facultar a análise de 
elementos subjetivos da conduta 
com o reconhecimento de com-
portamentos dolosos e culposos e 
de natureza sanável ou insanável 
da falha25.

 VI. clareza nas definições. Existem 
entendimentos diferentes dados 
a palavras idênticas nos tribunais, 
tais como determinação, ressalva, 
recomendação, relevação, visto-
ria, inspeção, tomadas de contas 
especiais, apartado, ação de 
revisão, rescisão e reexame26.

 VII.  classificação clara, completa e 
racional para as modalidades de 
processo. Aí dizendo também 
as espécies de recursos, efeitos 
processuais, prazos e condições 
de admissibilidade, distribuição, 
autoridade competente, no-
menclatura única e prazo para 
julgamento.

 VIII. forma de tratamento do con-
curso de pessoas. A figura do 
ordenador de despesas deve 
receber maior atenção, haja vista 
a possibilidade de as organiza-
ções governamentais modernas 
segregarem-se em hierarquia 
de tal forma a ser possível a 
gradação na responsabilidade de 
autores e partes que produziram 

o ato irregular.
 IX. atribuições de conselheiros-

substitutos e uniformização de 
sua nomenclatura. Observa-se 
multiplicidade de tratamentos, 
quantidades de cargos nos qua-
dros, competências e nomen-
claturas para os auditores dos 
tribunais de contas. A incerteza 
faz com que o mesmo cargo re-
presente atribuições e importân-
cias completamente diferentes, 
dificultando a compreensão dos 
jurisdicionados.

 X.  julgamento dos pareceres pré-
vios nas Câmaras de Vereadores 
e Assembleias Legislativas. Ha-
vendo o emprego da expressão 
“julgar”, há que se reconhecer a 
propriedade de que a mesma Lei 
Nacional ingressasse no itinerá-
rio processual que se desenvolve 
nos parlamentos, estabelecendo 
prazos, contraditórios, recursos 
e o trânsito em julgado.

 XI. tratamento uniformizado dos 
incidentes de inconstituciona-
lidade de leis municipais e da 
regra de reserva do plenário27. 
Tema que se controverteu após 
manifestação do ministro Gilmar 
Mendes na apreciação do MS 
25.888/DF e do que consta da 
Súmula Vinculante nº1028.

CONCLUsãO

A profusão de disposições 
processuais esparsas em Leis 
Orgânicas e Regimentos, por vezes 
contradizendo-se, demonstram 
a urgência que o Sistema dos 
Tribunais de Contas tem de verter 
os eixos do devido processo, da 
transparência, da razoável duração 
do processo e da eficaz aplicação 

de recursos públicos em fortaleci-
mento da república.

A forma de colimar as melhores 
disposições processuais é uma Lei 
Nacional – de que as disposições do 
manual de boas práticas são prole-
gômenos –, sendo a competência 
para sua propositura questão de 
relevo e que precisa ser dirimida. 

Sugerimos a criação de comissão 
de juristas no âmbito do Congresso 
Nacional29.

O resultado deste trabalho pode-
ria ser proposto pela Presidência da 
República, pelo CNTC, caso fosse ele 
legitimado constitucionalmente, ou 
ainda como ato conjunto do TCU e 
do presidente da República.



50 Junho - Agosto 2013 - N. 55     Revista TCMRJ   

Regime Diferenciado de Contratações tende a substituir a Lei n. 8.666/93
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A
lvo de críticas desde 
sua criação, a Lei 8666 
completou, em junho 
deste ano, duas déca-
das de vigência. E seu 

aniversário, longe de ser comemo-
rado, vem acompanhado de ações 
que sugerem a constatação de que a 
norma geral de licitações e contratos 
públicos, enfim, completou seu ciclo 
de vida. Tramita no Congresso Na-
cional um projeto de ampla reforma, 

Lei de licitações completa 
20 anos e enfrenta 
aposentadoria compulsória

ao mesmo tempo em que muitos 
estudiosos acreditam que o Regime 
Diferenciado de Contratações (RDC), 
apresentado como um regulamento 
transitório para agilizar as obras ne-
cessárias para a realização da Copa e 
das Olimpíadas no país, tenha, afinal, 
surgido para substituí-la. “Defasada” 
foi uma entre as inúmeras formas 
de dizer que a lei de licitações não 
cumpre mais seu papel, proferidas 
durante o IX Congresso Brasileiro 

de Licitações, Contratos e Compras 
Governamentais, realizado entre os 
dias 7 e 9 de agosto, em Salvador.

Construída a partir de uma 
perspectiva de finanças públicas, 
a lei editada em 21 de junho de 
1993 chegava embebida de uma 
visão ainda de administração da 
década de 60, influenciada pela 
perspectiva jurídica consolidada 
no objetivo central de gastar menos 
acima de tudo e preocupada mais 
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NOvAs rEgrAs, NOvAs fOrMAs dE CONTrOLE

“N
ão é o rigor 
n o r m a t i v o 
que irá afastar 
a corrupção, 
e sim o con-

trole”, afirmou o doutor em Direito 
Administrativo Jacyntho Arruda 
Câmara. “Criar regras severas para 
evitar práticas desviadas mostrou-se 
uma estratégia não efetiva. O que 
houve foi uma fuga deste tipo de 
procedimento; hoje em dia, contrata-
se mais diretamente do que através 
de licitação pública, segundo dados 
federais.”, continuou Jacyntho.

O mestre em Direito André 
Rosilho considera que o Regime 
Diferenciado de Contratações impõe 
uma mudança de paradigma no 
controle público. “Porquanto a Lei n. 
8666 é burocrática, procedimental e 
tira do gestor público sua liberdade 
para contratar da melhor forma 
que convém ao interesse público, 
sua fiscalização é focada nos meios 
e pouco comprometida com os 
resultados que se pretende alcançar. 
Em contrapartida, os princípios 
priorizados pelo RDC ensejam um 

tipo de controle mais sensível ao 
administrador”, falou Rosilho no 
evento da Bahia, defendendo uma 
maior recepção às inovações e que, 
antes de tudo, a gestão pública 
seja apoiada. “O TCU já começou a 
dialogar com o RDC, hajam vistas 
seus Acórdãos nºs 3011/2012 e 
306/2013”, comemorou.

“Punir não é atividade de contro-
le”, definiu  o professor Luciano Fer-
raz, para quem os órgãos pertinentes 
devem sobretudo propor soluções. 
“A sociedade hoje cobra eficiência 
no desempenho dos contratos de 
gestão. E para esta direção é que 
devem caminhar os esforços da 
avaliação das ações públicas”. Ele 
lembra que, 15 anos após a Reforma 
Administrativa implementada pelo 
governo federal, o país ainda pensa 
a administração pública sob o ângulo 
restrito da legalidade. “Só é possível 
fazer o que a lei autoriza.”

Comungando o mesmo ponto de 
vista, o professor Carlos Ary Sundfeld  
cunhou a expressão “judicialização da 
fiscalização” para explicar a “conduta 
segundo a visão de Ministério Público, 

de interpretar a lei segundo a premissa 
pecado X virtude, com o olhar sempre 
desconfiado sobre o administrador 
público, sem meio-tom”. 

“Todo mundo erra, o controle 
exercido pelas bases tão somente 
da legalidade é um controle de-
sumano”, complementou Ferraz, 
que prega a auditoria de gestão 
a ser exercida pelos tribunais de 
contas. “O controle de desempenho 
é uma auditoria de efetividade, que 
averigua os resultados sociais das 
ações do governo. É o que permite 
controlar as políticas públicas, 
ampliando, assim, o seu espectro. 
Os TCs têm a missão de controlar 
as políticas públicas”, prossegue 
Luciano Ferraz, que defende ainda 
um controle baseado no consenso, 
através dos Termos de Ajuste de 
Conduta e Termos de Ajuste de 
Gestão, cujos objetivos são pactuar 
correções e metas de desempenho. 
“A repactuação com o arbítrio dos 
tribunais de contas gera resultados 
mais rápidos e mais próximos do 
que a sociedade quer”, finalizou 
Ferraz.

com os meios do que com os resul-
tados, como lembrou o professor 
de Direito Administrativo Carlos 
Ary Sundfeld, um dos palestrantes 
do evento. Como consequência, 
as mesmas regras rígidas criadas 
para afastar quaisquer práticas 
fora do conceito de legalidade 
ao mesmo tempo dificultaram 
tremendamente as contratações 
públicas, tornando as licitações 
trabalhosas e impotentes seus 
gestores. Como não poderia ser 
diferente, reações surgiram em 
forma de novos ordenamentos 
para reger contratos específicos, 
como os das telecomunicações e 
do petróleo; a lei do pregão, das 
concessões de serviços públicos, 
das parcerias público-privadas, 
das micro e pequenas empresas, 
entre tantas outras que têm como 
objetivo básico fugir das normas 

“engessantes” da Lei 8666.
O Regime Diferenciado de Con-

tratações (Lei 12.462/11) é talvez 
o representante mais expressivo 
desta onda de tentativas de atualizar 
e diminuir as dificuldades impostas 
pela atual lei geral de licitações. 
Ao acabar com as modalidades 
de licitação, inverter as fases de 
avaliação de propostas, definir uma 
única oportunidade para recursos 
(somente ao final da seleção) e dar 
nova forma aos contratos públicos, o 
RDC prevê a otimização dos proces-
sos de contratações de obras. Além 
disto, administrativistas exaltam os 
valores por ele priorizados, como 
as sustentabilidades - ambiental, 
social e econômica - bem como a 
prevalência dos resultados. Seu 
caráter é experimental, mas segundo 
a doutora em Direito Administrativo, 
Vera Monteiro, “tudo leva a crer que 

o novo regime veio para sangrar a 
Lei 8666”. Não é à toa que a ele já 
se incorporaram outras aplicações 
além das construções realizadas 
para os grandes eventos esportivos 
que o Brasil irá sediar. Passaram a 
ter regime diferenciado também as 
obras nos âmbitos do sistema de 
saúde e educação, as do PAC e, mais 
recentemente, as do Fundo Nacional 
de Aviação Civil.

 No entanto, a Lei n. 8666/93 
continua em vigência, convivendo 
com todos os ordenamentos al-
ternativos citados, bem como com 
uma jurisprudência que em muitos 
momentos contraria, inclusive, seu 
texto. “Segurança jurídica é o de-
safio”, afirma o professor Sundfeld, 
para quem os gestores públicos são 
os agentes mais vulneráveis em meio 
a este cenário.



C
O

N
T

R
O

L
E

: 
N

O
v

a
s 

T
E

N
D

Ê
N

C
Ia

s

52 Junho - Agosto 2013 - N. 55     Revista TCMRJ   

Como funciona esta fer-
ramenta e que benefícios ela 
traz?

A Análise de Pontos de Função 
(APF) serve para dimensionar o 
quanto funcionais, de fato, são 
determinados projetos de software, 
ou seja, permite avaliar se as metas 
de produtividade e qualidade estão 
sendo atingidas pelo programa 
contratado. Sendo assim, o uso da 
métrica Pontos de Função constitui 
uma ferramenta estratégica para 
apoiar a auditoria de contratos de 
software. Seu crescente uso no âm-
bito mundial e nacional denota que 
são muitos os seus benefícios, tanto 
no âmbito dos órgãos de controle do 
governo brasileiro, como também 
para diversas empresas privadas, 
destacando-se suas vantagens em 
relação aos contratos baseados em 
homem-hora, uma entre as princi-
pais modalidades de contratação de 
fábrica de software.

Entre os órgãos de controle 
público, qual é o que mais tem 
recomendado essa função?

O TCU tem publicado vários acór-
dãos que recomendam a utilização 
da métrica Pontos de Função Não 
Ajustado em contratos de prestação 
de serviços de desenvolvimento e 
manutenção de sistemas, entre os 
quais podem ser citados: 

• Acórdão nº 1.782/2007: 
recomenda o uso da métrica 
Pontos de Função como forma 
de pagamento dos serviços con-
tratados de desenvolvimento 
e manutenção de sistemas, ao 
invés de se realizar a conversão 
dos Pontos de Função em horas, 
baseado na produtividade média 
da tecnologia empregada.
• Acórdão nº 1.910/2007: 
em atenção ao princípio da 
eficiência, faz duas recomen-
dações: adotar a técnica de 

medição por Ponto de Função 
sem ajustes pelas características 
da aplicação (Pontos de Função 
Não Ajustados) e diferenciar, na 
fórmula de cálculo, os custos dos 
Pontos de Função para desen-
volver novas funcionalidades, 
daqueles relativos a supressões 
ou alterações de funcionalidades 
existentes. 
• Acórdãos nº 1.125/2009 e 
1.274/2010: determinam não 
vincular a métrica de tamanho 
funcional (Pontos de Função) com 
a de esforço (homem-hora). 
• Acórdãos nº 2.348/2009 
e 1.647/2010: reforçam a 
determinação de não usar qual-
quer tipo de fator de ajuste na 
medição por Pontos de Função 
na contratação de serviços de 
desenvolvimento de software, 
para impossibilitar alterações na 
remuneração da funcionalidade 

Como auditar 
contratos de software

Como saber se um software contratado por uma 
empresa ou órgão público é adequado? O que 
parecia antes impossível de analisar, conta com uma 
ferramenta estratégica cada vez mais utilizada no 
âmbito das contratações públicas na área de TI. Para 
falar sobre a importância da utilização da métrica 
Pontos de Função em contratos de desenvolvimento 
e de manutenção de sistemas, assim como as 
melhores práticas para garantir a economicidade 
desta modalidade de contratação e a descrição dos 
principais passos para uma auditoria de contratos 
de software, a Revista do TCMRJ entrevistou a 
consultora de Métricas de Software Claudia Hazan, 
Chefe da Divisão de Ponto de Função do SERPRO.

entrevista

? !
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“
”

É fundamental a existência de um 
Termo de Aceite associado aos 
documentos de requisitos.

medida, por se basear em inter-
pretação subjetiva dos níveis das 
características gerais de sistemas, 
em desacordo com o previsto no 
art. 54, § 1º, da Lei nº 8.666/93 
e art. 2º, VIII, da IN SLTI nº 
04/2008. Além disto, o acórdão 
1.647/2010 determina que não 
se use exclusivamente o Manual 
de Práticas de Contagem (CPM) 
do IFPUG nas contratações de 
serviços de desenvolvimento, e 

que sejam adicionadas cláusulas 
complementares que elucidem 
pontos não abordados pelo CPM; 
e recomenda a diferenciação, 
em sua fórmula de cálculo, dos 
custos de Pontos de Função para 
o desenvolvimento completo 
de uma funcionalidade (todas 
as fases do ciclo de desenvolvi-
mento), daqueles necessários 
à execução de apenas uma fase 
do ciclo.  Além disto, a Portaria 

da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão nº 31, de 29 de 
novembro de 2010, recomenda o 
uso da métrica PF para os órgãos 
integrantes do SISP, bem como a 
adoção do Roteiro de Métricas de 
Software do SISP na contratação 
de serviços de desenvolvimento 
e manutenção de soluções de 
sistemas.

E
m  c o n t r a t o s  d e 
 desenvolvimento e ma-
nutenção de software 
baseados em preço fixo 
por Pontos de Função 

sugere-se que:

1) Obtenha um documento de 
requisitos de qualidade:

É fundamental a existência de 
um “Termo de Aceite” associado 
aos documentos de requisitos, 
assinado pelo gestor do sistema ou 
gestor do contrato da contratante. 
Além disto, a contratante deve 
garantir a qualidade do documento 
de requisitos encaminhado para 
a fábrica de software contratada. 
Observe que se a contratante fornece 
um documento de requisitos com 
um requisito incompleto, a empresa 
contratada entregará o produto 
sem a funcionalidade esperada e a 
organização contratante terá que 
pagar por isto. 

A Engenharia de Requisitos apre-
senta várias técnicas para suportar 
as atividades de verificação e vali-
dação de documentos de requisitos, 
no entanto estas técnicas são muito 
custosas. Sugere-se a utilização do 
método Contagem Estimativa de 
Pontos de Função, além de apoiar 
nas estimativas do projeto, o método 
suporta a detecção de defeitos em 
documentos de requisitos pelo esti-
mador, enquanto ele está estimando 
o projeto, sem custo ou esforço 
adicional. Considerando as revisões 
e auditorias em contagem de PF dos 

As ArMAdiLHAs QUE POdEM sEr EviTAdAs
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Edição 2, Devmedia, pp.25-31, 2008.

projetos contratados, é importante 
que o documento de requisitos e o 
documento de contagem de Pontos 
de Função ou estimativas estejam 
consistentes. 

2) estabeleça regras para o 
tratamento das mudanças de 
requisitos:

A Engenharia de Requisitos 
e a indústria reconhecem que os 
requisitos não permanecem “con-
gelados” até a conclusão do projeto 
de software. Os requisitos evoluem 
desde a sua concepção até mesmo 
após o sistema entrar em produção. 
Assim, é fundamental que o contrato 
de software estabeleça cláusulas 
para tratamento das mudanças de 
requisitos. É importante ressaltar 
que o gestor do contrato deve evitar 
encaminhar para a contratada os 
requisitos de negócio que estejam 
em fase de definição, senão pode-
rão emergir muitas mudanças em 
requisitos, elevando o custo do 
projeto em questão. Recomenda-
se a implantação de processos 
de gerenciamento de projetos e 
gerenciamento de requisitos pelos 
contratantes, aderentes às melhores 
práticas de modelos da qualidade de 
software, visando uma gestão efetiva 
dos projetos contratados.

3) estabeleça cláusulas de garantia 
da qualidade: 

Conforme mencionado, Pontos de 
Função considera a funcionalidade 
requisitada e recebida pelo usuário. 
Portanto, a remuneração da empre-
sa contratada deve considerar as 
funcionalidades entregues, somente 
se estas não apresentam defeitos. 
Contudo, o seguinte cenário pode 
ocorrer: a empresa contratada entre-
ga as funcionalidades requisitadas 

com defeitos; o gestor do contrato 
reclama, a empresa contratada cor-
rige os erros da funcionalidade em 
questão; a contratante recebe o 
sistema de volta com outros defeitos 
que surgiram com a correção do erro 
relatado. Este tipo de problema é 
comum em fábricas de software com 
um processo de testes inexistente 
ou inadequado. Observe que essa 
situação pode gerar um grande 
atraso no recebimento do sistema. 
Assim, recomenda-se o estabeleci-
mento de cláusulas contratuais para 
garantir a entrega de um projeto de 
desenvolvimento ou manutenção de 
um sistema com qualidade. Sugere-
se incluir no contrato uma cláusula 
de multa associada à qualidade do 
produto entregue, considerando o 
indicador defeitos/PF. Por exemplo, 
pode-se estabelecer que não seja 
aceitável a entrega de mais de 0,3 
defeitos por PF. É importante definir 
no contrato os tipos de defeitos, a sa-
ber: bugs, defeitos na documentação, 
código fonte não estruturado, etc. 
Pode-se estabelecer também níveis 
de severidade de defeitos. 

4) estabeleça cláusulas contratuais 
de prazo e taxa de entrega:

É importante estabelecer no 
contrato o método de estimativa 
de prazo a ser utilizado e tabela 
de prazo máximo em dias úteis de 
acordo com o tamanho do projeto. 
Além disso, deve-se incluir cláusulas 
de multa considerando o atraso da 
entrega do projeto. 

Outro cenário a ser considerado é 
o seguinte: a empresa contratada ga-
nha um pregão fornecendo um preço 
muito baixo por PF e ao ganhar o 
contrato ela busca forçar o aumento 
do preço do PF contratado, definindo 
regras próprias para a contagem de 

PF. Como os órgãos públicos estão 
se capacitando em contagem de PF, 
o gestor do contrato não aceita a 
contagem de PF majorada. Então, 
a empresa contratada aloca apenas 
um recurso para atendimento da-
quele contrato, ressaltando que os 
demais recursos estão trabalhando 
em contratos mais lucrativos. E as 
demandas de manutenção críticas 
do contratante ficam pendentes 
no atendimento. Portanto, visando 
evitar este problema, é importante 
definir cláusulas contratuais estabe-
lecendo uma taxa de entrega mínima 
de PF/mês, por exemplo, 200 PF/
mês. Deve-se incluir uma cláusula 
de multa tratando esta questão. O 
estabelecimento de uma taxa de 
entrega mensal máxima e mínima 
também é importante para a contra-
tada dimensionar suas equipes para 
um melhor atendimento ao contrato. 
Além disto, a definição da prioridade 
de atendimento das demandas 
encaminhadas para a contratada é 
realizada pela contratante. 

5) estabeleça o CPM como a base 
para as contagens de Pf ao invés 
de conversões:

Pode-se observar que algumas 
organizações estabelecem seus 
contratos com base na métrica PF, no 
entanto, não possuem capacitação 
adequada em contagem de PF. Em 
alguns casos, delegam a contagem 
para a empresa contratada, que 
estabelece roteiros de contagem 
com regras que podem majorar a 
contagem de PF. Algumas vezes, o 
dimensionamento do tamanho do 
projeto em PF é realizado por meio 
de conversões de horas alocadas em 
Pontos de Função. Assim, é estabele-
cido com a empresa contratada um 
índice de conversão, por exemplo, 
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AUdiTOriA dE CONTrATOs dE SOFTWARE PAssO A PAssO

oito horas de trabalho corresponde 
a 1 PF, e então o pagamento da 
empresa contratada é feito por 
meio das horas alocadas ao projeto 
em questão convertidas em PF. 
Observe que se o recurso de desen-
volvimento está em uma fábrica de 
software externa à contratante, esta 
não pode gerenciar a quantidade 
de horas alocada ao projeto. Se o 
profissional da empresa contratada 
está realizando seu trabalho nas 
instalações do contratante, isto é um 
tipo de terceirização de mão de obra. 
E ainda, se a contratada alocar um 
recurso com baixa produtividade, o 
custo do projeto será muito alto. A 
prática de conversão de horas para 
PF é inadequada. 

6) estabelecer detalhes do 
processo de prestação de serviços 
no edital:

É importante ressaltar que em 
um processo de contratação de 
serviços de desenvolvimento e 
manutenção de sistemas, além da 
estimativa de tamanho do projeto 
em Pontos de Função, outros 
aspectos devem ser considerados, 
a saber: definição do processo de 

desenvolvimento a ser seguido 
pela contratada com detalhamento 
dos artefatos a serem entregues, 
cronograma do projeto, definição 
dos acordos de nível de serviço, 
definição com clareza do objeto a 
ser contratado, considerando os 
requisitos funcionais e os requisitos 
não funcionais do projeto. Observe 
que os requisitos não funcionais 
(desempenho, segurança, padrão de 
interface, etc.) não contam Pontos de 
Função, no entanto impactam nas 
estimativas de esforço, custo e prazo 
do projeto.

7) estabelecer  roteiros  de 
métricas para dimensionar 
projetos de manutenção e tratar 
demais questões não abordadas 
pelo Manual de Práticas de 
Contagem:

Muitas organizações estabele-
cem em seus contratos de fábrica 
de software a prestação de serviços 
de desenvolvimento e manutenção 
de sistemas com base na métrica 
Pontos de Função. No entanto, o 
manual de práticas de contagem 
(CPM) trata apenas os projetos de 
desenvolvimento e de manutenção 

evolutiva. Assim, torna-se impor-
tante a definição de métricas para 
os demais projetos de manutenção, 
os quais são itens não mensuráveis 
pelo CPM. Desta forma, torna-se 
necessária a definição de roteiros 
de métricas para tratar as questões 
não abordadas pelo manual. Cabe 
ressaltar que o roteiro de métricas 
deve ser definido em aderência 
aos acórdãos do TCU, por exem-
plo, devem ser utilizados fatores 
de impacto para funcionalidades 
alteradas e excluídas em projetos 
de melhoria, visando garantir que 
o custo da alteração e supressão da 
funcionalidades seja menor que o 
custo da inclusão de funcionalida-
des. Outro ponto a ser considerado 
é a possibilidade da contratação 
por fases do ciclo de vida, assim a 
contratante pode, por exemplo, não 
contratar a fase de requisitos de 
um projeto específico. Desta forma, 
mesmo que o projeto seja cancelado, 
é possível remunerar a contratada 
com base nas fases concluídas e 
em andamento. Neste contexto, 
é  recomendo a customização do 
Roteiro de Métricas do SISP.

O
s órgãos de controle 
interno ou externo ne-
cessitam de técnicas 
ou ferramentas para 
que possam avaliar os 

aspectos de economicidade, eficiên-
cia e eficácia no tocante à contrata-
ção das fábricas de  software. Neste 
contexto, a adoção da métrica Pontos 
de Função pode apoiar o processo de 
auditoria.  Em contratos baseados 
em métricas, é fundamental garan-
tir a qualidade da documentação 

das contagens de PF dos projetos, 
considerando a documentação das 
funcionalidades identificada e a 
rastreabilidade para os requisitos. 
Esta prática é fundamental para 
tornar as contagens de Pontos de 
Função auditáveis. Os cinco passos 
a seguir têm como propósito apoiar 
auditoria de contratos de fábrica de 
software:

Passo 1:verificar se a métrica utili-
zada é Pontos de função, seguindo 

o CPM. A auditoria deve iniciar-se com 
a identificação da métrica utilizada no 
contrato. O uso de outras métricas, 
ex: homem-hora, Número de Casos 
de Uso, Pontos de Casos de Uso etc. 
torna difícil a comparação de preços 
com o mercado. Pode-se auditar se 
o preço é compatível, com base no 
preço/PF. O auditor deve obter o valor 
pago à empresa contratada e realizar a 
contagem de PF do projeto contratado, 
e então comparar o indicador preço/
PF com os demais projetos similares 
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que foram licitados e contratados com 
preço/PF [Araújo, 2008] [Ferreira, 
2010].

Passo 2: verificar como são tra-
tados os itens não mensuráveis 
pelo CPM. O contrato é baseado 
na métrica Pontos de Função. É 
importante verificar como são tra-
tados os itens não mensuráveis, por 
exemplo, projetos de manutenções 
em requisitos não funcionais. Ve-
rifique se há uso de um Roteiro de 
Métricas compatível com o Roteiro 
SISP. Em muitos casos, o preço do PF 
é compatível com o mercado, mas a 
contagem de PF é onerada por conta 
dos itens não mensuráveis contados 
erroneamente de forma adicional 
aos itens mensuráveis. 

Passo 3: verificar se os Pontos de 
função estimados para o contrato 
são compatíveis com as necessida-
des de sistemas da organização. A 
métrica utilizada é Pontos de Função 
CPM 4.3, o Roteiro de Métricas do 
Contrato é baseado no Roteiro de 
Métricas SISP. É importante verificar 
o quantitativo de PFs que está 
sendo contratado. Este quantitativo 
deve ser estimado e documentado 
para comprovar a necessidade de 
contratação. Há organizações que 
contratam um quantitativo bastante 
elevado de PFs.

De acordo com Araújo (2008, 
o gestor público, em razão dos 
ditames legais da Lei nº 8.666/93, 
deve tomar especial precaução com 
relação à definição clara do objeto 
no projeto básico. A simples menção 
a um dado número de PF, sem os 
sistemas específicos a serem desen-
volvidos ou mantidos, pode indicar 
a terceirização disfarçada de cargos 
da área-fim do órgão, para fugir ao 
concurso público, obrigatória em 
regra pelo art. 37, II da Constituição, 
como observado no Acórdão do TCU 

nº 1.672/2006-Plenário, em que 
os serviços a serem desenvolvidos 
não estavam previstos no projeto 
básico.

Um Plano Diretor de Tecnologia 
da Informação (PDTI) visa orientar 
uma organização no uso correto 
de seus recursos de tecnologia da 
informação, levando a focalizar nos 
processos de melhoria contínua de 
governança. A IN 04 determina a 
obrigatoriedade de elaboração de 
um PDTI para os órgãos públicos que 
desejam contratar externamente 
serviços de fábrica de software. O 
PDTI deve apresentar uma análise 
dos sistemas atuais da organização 
que necessitam de manutenção e das 
necessidades de desenvolvimento de 
novos sistemas [Hazan, 2010].

Passo 4: verificar a gestão do 
contrato com o foco em mu-
danças de requisitos. A métrica 
utilizada é Pontos de Função CPM 
4.3,  o Roteiro de Métricas do 
Contrato é baseado no Roteiro de 
Métricas SISP. Verifique como são 
tratadas as mudanças de requisitos 
e projetos cancelados. A falta de 
gestão das mudanças de requisitos, 
assim como a ausência de definição 
de tratamento das alterações de 
requisitos no Roteiro de Métri-
cas pode tornar as mudanças de 
requisitos relativamente muito 
caras. O Roteiro de Métricas SISP 
apresenta uma abordagem para 
tratar as mudanças de requisitos 
[SLTI, 2012]. 

Em algumas organizações, a 
fábrica de software contratada 
define os requisitos diretamente 
com o usuário, gerando muitas 
mudanças de requisitos e funcio-
nalidades desnecessárias. Neste 
contexto, é importante que toda a 
demanda para a fábrica de software 
seja encaminhada por meio de 
um gestor de TI, que atuará como 

[Jones, 2009] JONES, C. A new business model for Function Point Metrics. Software Productivity Research (SPR), www.spr.com, 2009.
[Jund, 2007] JUND, S. Administração Financeira e Orçamentária: teoria e 730 questões. 2ª Edição, Elsevier,  Rio de Janeiro.
[SLTI, 2012] SLTI/MPOG. Roteiro de Métricas do SISP. Versão 2.0, 2012. 
[Vazquez, 2013] VAZQUEZ, C. et al. Análise de Pontos de Função: Medição, Estimativas e Gerenciamento de Projetos de Software. 13ª Edição, Editora 
Érica, 2013

analista de negócios do projeto, 
sendo responsável pela aprovação 
dos requisitos. O usuário final não 
pode ter contato direto com a fábrica 
de software contratada. 

Passo 5: verificar se as contagens 
de Pontos de função estão cor-
retas. A métrica utilizada é Pontos 
de Função CPM 4.3, o Roteiro de 
Métricas do Contrato é baseado no 
Roteiro de Métricas SISP. Verifique 
se a organização possui algum pro-
fissional capacitado em contagem 
de Pontos de Função para revisar 
as contagens da contratada. Além 
disso, é importante verificar o 
uso correto da métrica Pontos de 
Função, considerando a aplicação 
das regras de contagem do CPM, 
e se a documentação da mesma 
está completa, considerando o 
detalhamento das funções identifi-
cadas e rastreabilidade destas para 
os requisitos. Também, deve-se 
verificar o uso correto do Roteiro 
de Métricas. 

Cabe ressaltar que uma contagem 
de PF errônea pode levar a conse-
quências desastrosas, tais como: 
pagamento incorreto do projeto 
contratado por PF, geração de dados 
incorretos para indicadores de qua-
lidade – defeitos/PF e geração de 
estimativas incorretas.  É fundamental 
que as organizações que desejam 
estabelecer contratos de fábrica de 
software com base em Pontos de 
Função criem seu Escritório de Métri-
cas com profissionais capacitados. É 
recomendado que estes profissionais 
possuam Certificação CFPS (Certified 
Function Point Specialist) e possuam 
experiência prática em contagem 
de PF e métodos de estimativas de 
projetos de software. Seguindo estas 
recomendações, é possível evitar ou 
diminuir a incidência de erros de 
contagem como os relatados por 
Hazan em [IFPUG, 2012]. 
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N
o ano passado, apro- 
veitei uma viagem 
que fiz à Alemanha 
para visitar o Tribunal 
de Contas de Berlim 

Tinha dois propósitos na cabeça: 
uma,  a curiosidade de conhecer o 
funcionamento de uma instituição 
semelhante àquela onde trabalho, 
em um país tão díspar; a outra, mais 
funcional, colher material deles 
sobre a aplicação da lei de acesso 
à informação. Naquela época, havia 
sido formado um grupo de trabalho, 
do qual eu participo, para promover 
acesso à informação pública na 
esfera do TCMRJ. Era uma ótima 
oportunidade, portanto, para ter 
uma referência externa, com o peso 
que emana de um continente com 
tamanha experiência histórica.

Numa bela manhã de outono, 
cheguei à sede do Bundesrechnung 
berlinense, munida de um exemplar 
do livro comemorativo dos 25 anos 

do tribunal de contas carioca. O pré-
dio é como qualquer outro edifício 
comercial de arquitetura moderna, 
de fachada bem diferente daquelas 
dos imponentes ministérios do III 
Reich que conheci naqueles dias de 
férias. Na entrada, a porta estreita 
escancarada convidava o visitante a 
entrar, sem cerimônias. No hall, se-
quer uma recepção. Dois elevadores 
e um quadro com as informações 
de cada andar. Uma senhora, certa-
mente proveniente da antiga Berlim 
oriental, acidentalmente passou por 
mim e, vendo que eu procurava onde 
localizava-se o departamento de 
Informationsfreiheit, me perguntou 
em um alemão carregado de sotaque 
russo qualquer coisa que eu respon-
di em inglês, língua que ela, por sua 
vez, não entendia. Falei o nome da 
pessoa que procurava e ela, através 
de mímica, me indicou o elevador e 
o número do andar.

Alexander Dix não estava ali 

naquele dia, mas colhi o que pude 
de folhetos e informativos impressos 
dispostos na ante sala do seu escri-
tório. Informações precisas e claras, 
que são mostradas nas próximas 
páginas. Finalizo meu relato não 
sem antes ressaltar a surpresa 
que tive pela enorme facilidade de 
entrar e sair de um prédio público, 
revelando-se, para mim, um ambien-
te alheio a qualquer controle sobre 
seus visitantes.

Intrigada com este fato, pesquisei 
para esclarecer a mim mesma como 
isto era possível. Em seu livro “O 
Trauma Alemão”, Gitta Sereny  afir-
ma que o conceito de politicamente 
correto tem como origem a atitude 
adotada pelo povo alemão logo após 
o fim da II Guerra, quando a maioria 
foi submetida a duros interrogatórios 
a respeito de suposta participação 
no regime nazista. Uma resposta mal 
dita ou um comportamento diferente 
do que era considerado adequado 

Liberdade de acesso  
à informação  
Uma experiência alemã C
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Maria Saldanha
Editora da Revista do TCMRJ

Foi em outubro de 1999 que a 
Alemanha assinou o Ato de Liber-
dade de Informação, concedendo 
a todos seus cidadãos, inclusive 
associações, empresas e outras 
pessoas jurídicas, o direito de 
inspecionar documentos do 
Estado sem a necessidade de 
apresentarem um interesse espe-
cial. Para eles, esta é a expressão 
de uma política democrática no 
que tange à participação dos 
cidadãos na vida pública e nas 
decisões de gestão. 

No entanto, eles entendem 
que este direito deve ser equili-
brado com a proteção de dados 
pessoais e segredos comerciais 
contidos nos documentos da 
administração, assim  como deve-
se resguardar o poder de tomada 
de decisão do Estado. 

Devem fornecer informações 
todos os órgãos públicos do 
Estado, como por exemplo, o 
governo, os estabelecimentos 
sem personalidade jurídica, es-
tabelecimentos hospitalares e 
empresas municipais e estatais de 
direito público e fundações. Mas, 
os tribunais e o Ministério Público 
não são obrigados a prover infor-

mações que não sejam referentes 
às suas tarefas administrativas.

O direito de acesso à informa-
ção também não é concedido se 
existir evidência real de que o re-
querente persegue principalmente 
seus interesses privados (motivos 
pessoais, tais como curiosidade, 
vingança etc)  e se eles sobrepõe-
se à ideia precípua de promoção 
de formação e opinião democrá-
tica, controle social das ações do 
Estado. Também não é dado o 
direito de acesso ao requerente 
que estiver envolvido em algum 
processo administrativo.

Um rol de outras exceções 
é previsto, como a divulgação 
precoce (menos de três meses) de 
documentos a respeito de ações de 
governo de caráter especial, como 
medidas regulatórias, de vigilância 
e monitoramento oficiais ou que 
causem impactos negativos em 
processos judiciais em curso.

Por sua vez, a Lei de Acesso à 
Informação no Brasil adotou a pre-
missa da máxima abertura, sujeita 
apenas a um restrito sistema de 
exceções que visem a resguardar 
a segurança da sociedade e do 
Estado. Em cumprimento à Lei n. 

12.527, de 2011, o Tribunal 
de Contas do Município do Rio de 
Janeiro inaugurou página na inter-
net exclusiva para facilitar o acesso 
à informação de interesse público, 
através do novo site do TCMRJ, que 
foi inteiramente redesenhado para 
garantir a transparência de forma 
ágil e clara. No endereço tcm.rj.gov.
br/acessoainformacao, qualquer 
cidadão, desde abril de 2012, 
pode obter as informações básicas 
sobre estrutura, despesas, pessoal 
e principais atividades do órgão. 
Este é um grande passo para o 
desenvolvimento do controle 
exercido pela sociedade em prol 
do bom funcionamento da admi-
nistração pública e da participação 
cidadã nos processos de decisão 
que afetam diretamente sua vida. 

Na próxima edição desta 
Revista, veja as estatísticas e a 
análise das demandas feitas ao 
Serviço de Informação ao Cidadão 
do TCMRJ.

Lá e cá: as diferenças

para as forças de ocupação que 
naquela época fatiaram a Alemanha 
eram interpretados como indícios 
de cumplicidade com os horrores 
praticados. Portanto, adotou-se uma 
postura controlada e permanente-
mente alerta para afastar qualquer 
dúvida. Talvez, o que está por trás 
da facilidade com que entrei e saí do 
Tribunal de Contas de Berlim faça 
parte desse mesmo movimento. Para 
a Alemanha, não basta ser democrá-
tica e transparente. É preciso tornar 
isto explícito, sempre.
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A   
ideia da transferên-
cia da capital federal 
para Brasília povoou 
o imaginário da po-
lítica brasileira por 

muitos anos. Entre os argumentos 
recorrentemente  utilizados  por 
aqueles que endossavam o projeto,   
destaca-se a propalada necessidade 
de reordenação espacial do territó-
rio nacional com ênfase na estratégia 
denominada “marcha para o oeste”. 
A ocupação do interior teria o claro 
objetivo de ampliar as fronteiras 
econômicas políticas e sociais, 
descentralizando, modernizando e 
integrando  as diversas regiões do 
país. 

A disposição de Juscelino Ku-
bitscheck de interiorizar a capital 
respondia, sobretudo, aos anseios de 
uma emergente burguesia  nacional 
que precisava se modernizar e se  
integrar ao mundo desenvolvido 

com “segurança e tranquilidade”. E, 
como na época havia um sentimento 
generalizado de que o Rio de Janei-
ro não se adequava à concepção de 
uma cidade “segura, integradora e 
moderna”, seria necessário buscar 
alternativas, que terminaram con-
fluindo para a construção de uma 
cidade no centro-oeste do país. 
Assim é que, além do voluntarismo 
de JK, a construção de Brasília se 
sustentou em alegadas insuficiências 
atribuídas ao Rio de Janeiro de 
continuar exercendo a função de 
capital do Brasil. 

Como não poderia deixar de ser, 
as discussões em torno do tema 
tomaram conta da cena política 
brasileira durante todo o mandato 
de JK. O anúncio oficial do concurso 
para escolha do plano piloto da nova 
capital - em setembro de 1956 - 
acirrou os ânimos, provocando duras 
reações, tanto entre políticos como 

na grande 
imprensa 
carioca. Da 
increduli-
dade inicial 

– quando a ideia foi tratada como 
“mentira carioca” – o assunto passou 
a ser encarado como uma grave 
ameaça ao futuro do Rio. Capital do 
país desde o Império, a cidade can-
tada em verso e prosa como “vitrine 
do Brasil” e  “caixa de ressonância” 
das grandes questões nacionais, 
viu-se obrigada a encontrar, a um só 
tempo, um novo lugar na federação 
e uma nova identidade política. 
Transformar-se em território federal 
ou em cidade livre, fundir-se com 
o Estado do Rio ou virar Estado da 
Guanabara, foram as alternativas 
que passaram a ser examinadas e 
acaloradamente discutidas.

A verdade é que, àquela altura, 
não havia consenso político nem  

O que Brasília 
deixou para trás

Além do voluntarismo de 
JK, a construção de Brasília 
se sustentou em alegadas 
insuficiências atribuídas ao 
Rio de Janeiro de continuar 
exercendo a função de capital 
do Brasil. 

momento histórico

Obras do Congresso Nacional

Helena Severo
cientista política R
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clareza de ordem legal quanto ao 
futuro ordenamento  do então 
Distrito Federal. Neste sentido 
talvez não seja exagero dizer que a 
montagem de um novo arcabouço 
político administrativo para  a cidade 
do RJ tenha sido uma empreitada  
mais complexa que a transferência 
da capital para Brasília. Uma ver-
dadeira obra de engenharia política 
que envolveu um intrincado jogo de 
interesses, confrontando os autores 
envolvidos com impasses e contra-
dições inerentes à necessidade de 
definição de uma nova identidade 
para o Rio.

A tese da fusão, que sempre foi 
rejeitada pela maioria dos cariocas, 
despertava, também, sentimentos 
ambíguos na elite política do Estado 
do Rio. Havia, ao lado do fascínio de 
incorporar ao seu território uma 
cidade cosmopolita, o temor de que o 
estado fosse relegado a condição de 
mero satélite do antigo DF. Já entre 
os partidários da criação da Gua-
nabara, prevalecia o sentimento de 
que a centenária herança histórica, 
política e cultural da cidade impri-
miria ao novo estado características 
únicas capazes de torná-lo distinto 
não só da velha província fluminense 
como, também, das demais unidades 
da Federação.

No calor deste intenso debate, 
uma parcela expressiva da União 
Democrática Nacional carioca  
chegou a aliar-se à tese da fusão, 
hipótese sempre rechaçada pelo 
Partido Trabalhista Brasileiro, que 
dividia com a UDN a hegemonia da 
política carioca. Mas é importante 
sublinhar que  apoios a uma ou outra 
alternativa não significaram que 
o debate sobre o futuro da cidade 
estivesse engessado na polarização 
fusão X Guanabara. Havia, mais do 
que isso, uma inquietação quanto ao 
espaço a ser ocupado, na federação, 
pela veneranda e centenária capital 
que  ultrapassava as fronteiras da 
realpolitik. 

Prova disto foi a presença re-
corrente, em todos os debates, de 
referências à identidade da cidade 

que, afinal, carregava atrás de si 
signos e símbolos formadores da 
memória nacional. Cosmopolita, 
local privilegiado da construção de 
nossos paradigmas culturais, agente 
de centralização e baluarte da uni-
dade nacional, o Rio de Janeiro não 
poderia ser abandonado à própria 
sorte,  relegado ao provincianismo 
ou  ao regionalismo. Era preciso 
encontrar uma saída honrosa para 
aquela cidade que, do ponto 
de vista simbólico, conti-
nuava sendo “a vitrine da 
nação”.

 Foi em meio a este com-
plexo jogo de interesses que 
os embates se arrastaram  até 
as vésperas da transferência 
da capital para Brasília. A 
verdade é que o mês de  abril 
de 1960 chegou sem que 
houvesse consenso a respeito 
de uma nova organização 
política e jurídica para o DF. 

Vocalizando o clima da ansiedade 
e da incerteza que vigoravam na 
cidade, o editorial do Correio da 
Manhã de 6 de abril daquele ano 
registrou: “Separa-se a União do 
Rio, mas em que estado civil fica o 
Rio? Divorciado, desquitado, apenas 
abandonado, depois de dois séculos 
de ligação leal, deixando aqui essa 
incerteza de autonomia, fusão, 
intervenção.”

Parada dos candangos

Construção da Catedral de Brasília
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A ameaça da instauração de 
uma situação caótica terminou por 
empurrar o Congresso Nacional 
para a construção de um consenso 
em torno da criação do Estado da 
Guanabara. Assim é que, na madru-
gada do dia 12 de abril, o parlamento 
aprovou a Lei nº 3752  de autoria do 
deputado  Santiago Dantas (PTB/
MG) considerada a certidão de 
nascimento do novo estado.

Os tempos que se seguiram 
foram tensos, confusos e ambíguos. 
Enquanto JK celebrava com pompa 
e circunstância a inauguração de 
Brasília, o clima na antiga capital era 
de perplexidade e de incerteza. Havia 
mesmo um sentimento de orfandade 
que aumentava na medida em que 
a cidade ia sendo esvaziada com a 
partida da “corte” para Brasília. A 
imprensa reverberava publicando 
sucessivas manifestações de jor-
nalistas e escritores  como Josué 
Montello que lamentava a saída de 
autoridades federais que “se ajusta-
vam à importância do relevo carioca”.  
Mais cáustico, Rubem Braga previa 
que “pelo menos no quesito caráter 
faria bem ao Rio a migração da fauna 

mais graúda de animais de rapina 
para o planalto Central”.

Havia também uma preocupa-
ção generalizada quanto ao futuro 
econômico do novo estado. Afinal 
Brasília era um “sumidouro” que vinha 
sangrando os cofres públicos nos 
últimos quatro anos, sobrando pouco, 
na divisão do bolo orçamentário, para 
os demais estados da federação. E, 
como a  economia do Rio, mais que 
qualquer outra,  era inteiramente 
dependente das benesses federais, 
era natural que o clima de apreensão, 
aqui,  fosse bem maior.

A complicada equação -antiga 
capital, novo estado- começou a 
ser  enfrentada no governo Carlos 
Lacerda. Primeiro governador eleito 
do novo estado, Lacerda, nos dois 
primeiros anos de seu mandato,  
priorizou  a montagem de uma 
estrutura político-administrativa 
para a Guanabara. Mas, já a partir 
de 1963, candidato assumido à 
presidência da república, abandonou 
as questões locais dedicando-se aos 
grandes temas nacionais.

Mas, foi o golpe militar de 64 
que impôs as  perdas mais signifi-

cativas ao antigo DF. Sem consultas, 
debates ou qualquer outro tipo de 
sondagem  de opinião, em julho de 
74 o Congresso Nacional aprovou 
uma lei de autoria do deputado 
Célio Borja (líder do partido oficial, 
ARENA) que determinava a fusão 
da Guanabara com o Estado do 
Rio. A cidade vitrine do Brasil, 
cosmopolita e contemporânea 
por excelência, viu-se obrigada a 
carregar atrás de si o atraso e as 
mazelas  das velhas oligarquias 
fluminenses. 

Este dado de realidade que termi-
nou por contaminar todos os setores 
da vida pública da Guanabara, deu 
inicio a um ciclo de decadência que 
se arrastou  por décadas. Só quarenta 
anos depois os ventos começaram a 
soprar novamente a favor da cidade. 
Já no período democrático FHC 
reconheceu-se que “ o Brasil não 
pode ir bem quando o Rio vai mal” e, 
mais recentemente, Lula admitiu que 
“ o Rio perdeu muitas coisas, chegou 
a hora de restituir parte destas 
perdas”. Pode parecer pouco mas, de 
qualquer forma, foram sinais de que 
o jogo começava a ser mudado.

Congresso Nacional

Fotos: “Revista Manchete - Edição histórica Brasília”, Bloch Editores, 1960 e “Memória de Brasília - A verdadeira história de Brasília”, editor Carlos Rodrigues, 
gentilmente cedidas por Alexandre Cruz
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Retrato 

dos 

Bairros 

P
rimitivos habitantes, os 
índios tamoios deram o 
nome de “Itaoca” - que 
significa casa de pedra - à 
região que conhecemos 

por Botafogo, em referência à ca-
verna existente ainda hoje no final 
da Rua Icatu, no Humaitá.

Atual bairro nobre da Zona Sul da 
cidade do Rio de Janeiro, Botafogo 
é conhecido por abrigar um dos 
principais cartões – postais do país: 
a Enseada de Botafogo. A grande 
presença de clínicas, hospitais 
particulares e tradicionais escolas 
faz com que o bairro seja um dos 

principais polos de saúde e educação 
da cidade.

Na área cultural, Botafogo conta 
com os Museus Villa Lobos e do Índio, 
vários cinemas e a Companhia de 
Teatro Contemporâneo. Há também 
casas de show, três shoppings centers, 
um clube esportivo (Botafogo de 
Futebol e Regatas) e duas escolas de 
samba: a São Clemente e a Mocidade 
Unida do Santa Marta, originária 
da comunidade de mesmo nome. 
O bairro é conhecido ainda por seu 
elevado Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH (0,95) e grande 
população de idosos.

Botafogo: antigo  
“Itaoca – casa de pedra”
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Breve História

A origem do bairro de Botafogo se 
confunde com a história da fundação 
da Cidade de São Sebastião do Rio 
de Janeiro, em março de 1565, pelo 
capitão-mor e governador Estácio 
de Sá.

Em julho do mesmo ano, Estácio 
de Sá resolveu doar terras, em regime 
de sesmarias, a colonos e agricultores 
para que desenvolvessem a região. 
Uma das primeiras doações foi para o 
amigo Antônio Francisco Velho. 

As terras de Francisco, localiza-
das num vale formado pelos morros 
batizados, no século XVII, de São 
João e Dona Marta, abrangiam áreas 
correspondentes hoje aos bairros 
de Botafogo, Urca, Humaitá e partes 
do Flamengo e da Lagoa. A região 
ficou conhecida como “Enseada de 
Francisco Velho”. 

Em 1590, já bem idoso, Francisco 
Velho vendeu suas terras ao amigo 
João Pereira de Souza Botafogo, que 
emprestou seu nome em definitivo ao 
bairro, assim nomeado desde então.  

Curiosidades:

- Possivelmente, “Botafogo” não 
era nome de nascença de João Pe-
reira, mas sim apelido, comumente 
dado em Portugal aos arcabuzeiros, 
homens especialistas em armas de 

fogo manuais.
- O atual edifício, de estilo neo-

Clássico, da “Universidade do Brasil”, 
na Avenida Pasteur, antiga Praia da 
Saudade, foi residência da família 
Velho após a transferência da cidade 
para o Morro do Castelo, em março 
de 1567. 

- Francisco Velho foi o “primeiro 
sequestrado” no Rio de Janeiro, 
capturado em 1567 pelos índios 
tamoios quando foi ao mato cortar 
troncos para erguer a capela de São 
Sebastião. Francisco foi salvo pelos 
portugueses depois de épica batalha 
travada próximo ao que é hoje o 
Morro da Glória.

Povoamento

Com a chegada da corte portu-
guesa ao Brasil, em 1808, o Rio de 
Janeiro passou por significativas 
transformações não só políticas mas 
também econômicas, expandido-se 
cultural, educacional e comercial-
mente. 

O clima agradável e as belezas 
naturais de Botafogo atraíram a 
atenção dos nobres, de comer-
ciantes ricos, bem como do corpo 
diplomático credenciado junto à 
corte portuguesa, iniciando, assim, 
o processo de crescimento popula-
cional da região.

A integração de Botafogo na 

malha urbana da cidade só começou 
em meados do século XIX quando, 
em 1843, foi inaugurado um serviço 
de barcos a vapor, que se tornou 
o principal meio de transporte da 
população local.

Em 1854, Botafogo começou a 
contar com abastecimento regular 
de água e, a partir de 1860, com 
a iluminação a gás. Nesta época, 
então, começaram a ser abertas 
as primeiras ruas, dando início à 
definição dos contornos do bairro, 
antes delimitado apenas por quatro 
caminhos: do Berquó (atual Rua 
General Polidoro), o mais antigo de 
todos; de São Clemente, que ia para 
a Lagoa; de Copacabana (atual Rua 
da Passagem) e o da própria Praia 
de Botafogo.

A implantação, em 1871, de 
serviço regular de bondes de tração 
animal e a abertura da rua da Matriz 
- para facilitar o acesso à igreja 
construída em 1831 -, e da rua de 
São João Batista – para aceder ao 
cemitério de igual nome chamaram 
a atenção de uma população cada 
vez mais numerosa que começou 
a habitar Botafogo. O comércio, 
que antes se concentrava na praia, 
foi aos poucos se interiorizando, 
acompanhando a linha do bonde, 
contribuindo assim para a completa 
urbanização e consolidação do 
bairro.

Fotos: Alexandre Freitas

Botafogo: antigo  
“Itaoca – casa de pedra”
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Retrato 

dos 

Bairros 
Sepetiba: área de 
lazer da família real

S
epetiba,  que em tupi 
significa sítio dos sapês 
(çape-typa), era no início 
do século XIX o lugar pre-
ferido da família real para 

passar o verão. Na grande área de 
lazer, onde atualmente se encontra 
a praça Washington Luiz, eram 
realizados animados saraus, festas 
com danças portuguesas e touradas 
com toureiros vindos diretamente 
da Espanha.

Fundada em 1567 pelos índios 
tamoios, Sepetiba só foi oficialmente 
reconhecida em 26 de julho de 1813 
através de decreto assinado pelo 
então príncipe regente D.João VI. O 
documento estabelecia que as terras 
correspondentes à área de Sepetiba 
seriam doadas aos pescadores, lavra-
dores e antigos moradores da região.

Segundo o historiador Alcebíades 
Francisco Rosa, D.João VI e a corte 
só vieram a conhecer Sepetiba por 
insistência dos padres da Companhia 
de Jesus, e por lá se encantaram. 
D.João VI decidiu que aquele litoral 
seria apropriado para navegação e 
ordenou a construção de um cais, na 

localidade hoje conhecida por Ilha 
da Pescaria. Ordenou, ainda, que fos-
sem construídas duas pontes ligando 
a ilha ao continente. Antes mesmo 
da inauguração do cais e das pontes, 
três vapores foram utilizados para 
o transporte de carga e passageiros 
entre Sepetiba e o porto de Santos.

As praias de Sepetiba serviam 
como porto colonial para exportação 
de pau-brasil à Europa. Os principais 
acessos eram o caminho de Sepetiba, 
atual estrada de Sepetiba, que levava 
à Santa Cruz, e o caminho de Piahy, 
atual estrada do Piai, que ligava o 
bairro à Pedra de Guaratiba. Sepe-
tiba foi também rota de produtos e 
escravos por intermédio do maior 
produtor de café do mundo, co-
mendador Joaquim Manuel Braves. 
Joaquim Manuel, de cujas fazendas 
se estendiam desde o Vale do Paraíba 
até Sepetiba, conseguiu manter o 
tráfico negreiro mesmo após a proi-
bição da Lei Euzébio de Queirós.

Com a implantação da Companhia 
Ferro Carril, em 1884, o bonde de 
tração animal passou a transportar 
cargas e passageiros até o cais de 

Sepetiba. Mas, somente em 1949, 
a luz elétrica chegou a Sepetiba e, 
de lá para cá, o bairro se expandiu 
com o surgimento e a ocupação de 
diversos loteamentos. Na década de 
60, foi implantado o loteamento “Vila 
Balneário Globo” e, recentemente, foi 
construído, pelo governo do estado, 
para a população de baixa renda, o 
conjunto Nova Sepetiba.

 A Sepetiba de hoje
Bairro da Zona Oeste da cidade 

do Rio de Janeiro, Sepetiba faz limite 
com os bairros de Santa Cruz ao 
norte e Guaratiba a leste, e, ao sul, 
é banhada pela Baía de Sepetiba. 
Em área aproximada de mil e cem 
hectares, podemos vislumbrar os 
Morros de Sepetiba, com 67 metros 
de altitude, e o da Trindade, e as 
praias do Recôncavo, do Cardo e de 
Sepetiba, a maior de todas.

O bairro de Sepetiba, que com-
pletou 200 anos em julho último, 
comemora as obras de saneamento 
e revitalização das praias que vêm 
sendo realizadas pela prefeitura em 
parceria com o governo estadual.

Fotos: Bráulio Ferraz
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A face oculta de um 
processo

Vista assim, uma simples folha de papel sugere
formalidade, tecnicidade,  imparcialidade...
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Estas cenas foram captadas no dia 31 de julho, pelo fotógrafo 
Braulio Ferraz, no Centro de Referência da Pessoa com Deficiência 
de Santa Cruz, em frente à estação de BRT Cajueiros. Nesse dia, 
a secretária municipal Georgette Vidor recebeu a Revista do 
TCMRJ para mostrar o espaço de 1.700 m2, inaugurado há dois 
anos e equipado para dar atendimento aos cidadãos cariocas 
com deficiências auditiva, visual, física e intelectual. O alcance 
dos objetivos dos contratos de gestão celebrados pelo órgão e 
analisados pelo Tribunal de Contas pode ser ali visto a olho nu: as 
salas para prover reforço escolar para melhor inclusão do aluno 
na rede de ensino; as áreas cobertas e ao ar livre e seus inúmeros 
equipamentos para a prática esportiva e outros exercícios físicos 
que possibilitem uma melhor condição de vida e o acesso à cultura 
e ao lazer; as tecnologias mais modernas para tornar possível 
a comunicação para quem não pode se expressar; entre tantas 
atividades em prol do desenvolvimento de habilidades funcionais 
e sociais das pessoas com deficiência.

...vista assim, ela ganha um 
caráter humano, essencial, que 

transforma vidas.
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Até o final do ano, a Secretária Municipal da Pessoa 
com Deficiência visitará 200 pontos da cidade considera-
dos estratégicos para a acessibilidade nos jogos da Copa 
e das Olimpíadas. Neste ponto, ela está otimista. “Visitei 
Londres antes e durante as Olimpíadas e testemunhei 
como esta cidade, antiga e tradicional, se transformou 
em mais humana para as pessoas com deficiência. 
Pelas melhorias neste aspecto, que viemos assistindo, 
posso dizer que o Rio também tem essa capacidade”, diz 
Georgette Vidor.

Por mês, o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência 
de Santa Cruz realiza atendimento a cerca de 4 mil pessoas do 
bairro e arredores. Entre elas, em torno de 300 são usuárias das 
diversas terapias e atividades oferecidas pela unidade. A equipe 
multidisciplinar, composta por fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionais, psicólogos, musicoterapeutas, assis-
tentes sociais, pedagogos, intérpretes de libras e instrutores 
de oficinas, conta com permanente capacitação qualificada 
e uma infraestrutura comparável aos conceituados centros 
privados de reabilitação. Além deste, a SMPD conta com outras 
unidades de atendimento em Irajá, Vila Isabel, Centro, São 
Conrado e Campo Grande. Até o final do ano será inaugurado 
o maior de todos, em Jacarepaguá, com capacidade para até 
500 usuários. 

E, enquanto algumas dezenas 
de pessoas participavam naquela 
manhã das terapias de reabilitação 
e adaptação para uma vida mais 
independente, as pessoas que 
cuidam delas também faziam uso 
das oficinas de informática e de 
artes manuais, bem como das salas 
de convivência e do pequeno audi-
tório para palestras. “O programa 
de reabilitação tem como objetivo 
a inclusão social não só da pessoa 

com deficiência, mas também de 
seus familiares e acompanhantes, 
ensinando-lhes ofícios que podem 
gerar uma fonte de renda, dando-lhes 
suporte para transformar o ambiente 
dessas pessoas mais saudável e fun-
cional”, explica Georgette.

Segundo os mesmos princípios 
adotados pela gestora, a SMPD 
desenvolve ações de sensibilização 
junto às comunidades, especialmen-
te aquelas que ainda carregam a 

marca da exclusão e do preconceito. 
“A maior deficiência que existe é o 
desrespeito, a falta de educação e 
a indiferença. Deficiente é aquela 
pessoa que usa o elevador do Metrô 
destinado às pessoas com necessi-
dades especiais, é quem estaciona o 
carro em frente à rampa para cadei-
rantes”,  fala a Secretária, que, com 
conhecimento de causa, considera 
o Centro um exemplo de estrutura 
para o Brasil e o mundo.
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Jornada mundial  
da juventude 
recebe peregrinos 
de 175 países

O 
Pão de Açúcar e o Cristo Redentor foram os lugares turísticos que mais chamaram a atenção 
dos cerca de dois milhões de turistas, entre eles os 355 mil peregrinos inscritos de 175 países, 
que visitaram o Rio de Janeiro durante a Jornada Mundial da Juventude, no final de julho.

Durante a vigília e a missa de encerramento do evento rezada pelo Papa Francisco, a Praia 
de Copacabana reuniu em torno de 3 milhões de fiéis.

Mesmo com os imprevistos na chegada do pontífice e os transtornos observados nos transportes 
públicos e pelas interdições necessárias das vias públicas, o saldo do evento foi positivo, segundo 
autoridades e a pesquisa da Riotur, que registrou 95% de satisfação entre os jovens católicos de 
outros estados e países.
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Foto: Alexandre Freitas
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Matérias publicadas na imprensa que, por sua 
atualidade, não perderam o interesse.

Vale a pena ler de novo

Jornal O Globo - 13 de janeiro de 2013
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Jornal O Globo - 14 de julho de 2013
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Jornal Folha de São Paulo - 11 de julho de 2013
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em pautaem pauta
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Corregedores debatem 
sobre transparência, ética 
e cidadania

A 
fim de fortalecer a rede 
de diálogos públicos 
sobre transparência, 
ética e cidadania, o Co-
légio dos Corregedores 

e Ouvidores dos Tribunais de Contas 
(CCOR) realizou o XII Encontro 
do Colégio dos Corregedores e 
Ouvidores dos Tribunais de Contas 
do Brasil (ECCOR), no auditório do 
Tribunal de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro (TCE-RJ), no dia 12 
de agosto.

O evento, que reuniu conselheiros 
e servidores de tribunais de contas 
de todo o país, está sendo realizado 
pelo Colégio dos Corregedores e 
Ouvidorias dos Tribunais de Contas 
(CCOR), TCE-RJ, Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas 
(Atricon) e Instituto Rui Barbosa 
(IRB).

Na abertura do encontro, o pre-
sidente do TCE-RJ, conselheiro Jonas 
Lopes de Carvalho, enfatizou a im-
portância das ouvidorias de contas 
como um canal de comunicação com 
a sociedade e o acerto do tema para 
o momento.  “No momento em que a 
população reclama mais transparên-
cia nos gastos públicos, comporta-
mento ético de governantes, respeito 
aos direitos do cidadão, outro não 
poderia ser o tema do encontro. A 

acertada escolha demonstra que 
desejamos aprofundar a discussão 
sobre o papel dos tribunais de 
contas como garantidores da ética 
e da transparência”, destacou Jonas 
Lopes.

A seguir, o vice-presidente do TCE-
RJ, conselheiro Aluisio Gama de Souza, 
que assumiu a Ouvidoria do tribunal, 
recentemente criada, observou que 
os protestos realizados nas ruas do 
país nos últimos meses comprovam 
a disposição da sociedade em parti-
cipar. Para o ouvidor, as ouvidorias 
são importantes não apenas para dar 
transparência, mas principalmente 
para o aperfeiçoamento da qualidade 
do serviço público.

Em seu pronunciamento, o presi-
dente do CCOR, conselheiro Cláudio 
Couto Terrão (TCE-MG), ressaltou 
a importância do encontro,  e disse 
que restam poucos tribunais de 
contas no País sem ouvidorias. 

A solenidade de abertura foi 
concluída com o lançamento de 
curso de Implementação e Gestão 
de Ouvidorias no STCs, feito pelo 
vice-presidente do IRB, conselheiro 
Sebastião Helvécio (TCE-MG).

Logo após, o professor de Ética 
e Filosofia Política da Universidade 
de São Paulo, Renato Janine Ribeiro,  
e o gerente executivo do Instituto 

Ethos de Empresas de Responsabi-
lidade Social, Caio Magri falaram aos 
participantes. O jornalista Sidney 
Rezende mediou debate que sucedeu 
as palestras de Caio Magri e Renato 
Janine Ribeiro.

Na parte da tarde, servidores 
e conselheiros dos tribunais de 
contas participaram de oficinas 
para debater ética e transparência 
nas atividades das ouvidorias e 
corregedorias dos tribunais de 
contas de todo o país.

Para Cláudio Couto Torreão, 
presidente do CCOR, todo o evento 
atendeu às expectativas, especial-
mente quanto ao número e qualidade 
das propostas geradas na dinâmica 
das oficinas. 

No próximo encontro, em junho 
de 2014, que será realizado no 
Tribunal de Contas dos Municípios 
do Ceará, em Fortaleza, o trabalho 
produzido ao longo do XXII ECCOR 
será apresentado.

O encontrou contou ainda com 
as presenças do procurador-geral 
do TCE-RJ, Sergio Cavalieri Filho; do 
conselheiro José Gomes Graciosa; do 
presidente do Tribunal de Contas do 
Município do Rio (TCMRJ), Thiers 
Montebello, e do vice-presidente do 
TCEMG, Sebastião Helvécio, entre 
outras autoridades.
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Tribunal de Contas realiza 
curso sobre improbidade 
administrativa

R
ealizado no dia 9 de 
agosto, no Auditório 
Luiz Alberto Bahia, na 
sede do TCMRJ, o curso 
Improbidade Admi-

nistrativa - Aspectos Técnicos e 
Jurídicos, Questões Práticas propôs a 
realização de estudo detalhado sobre 
o processo de apuração da prática de 
improbidade administrativa. A partir 
da análise da Lei nº 8429/92 (Lei de 
Improbidade Administrativa), foram 
examinados os comportamentos 
que caracterizam a prática de im-
probidade e os procedimentos de 
apuração, judicial e administrativo, 
e as sanções que podem ser aplica-
das. Foram avaliados, também, os 
posicionamentos doutrinários, suas 
controvérsias e as manifestações do 
Poder judiciário e dos tribunais de 
contas sobre o tema, notadamente 
em relação aos agentes alcançados 
pela lei.

O curso teve como instrutor 
Cláudio Brandão de Oliveira,  desem-
bargador do Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro e professor de Direito 

Administrativo e Constitucional da 
Universidade Federal Fluminense. 
Cláudio Brandão é mestre em Direito 
na área de Justiça e Cidadania e 
autor de livros sobre Direito Admi-
nistrativo, Licitações e Contratos da 
Administração Pública, Legislação 
do Estado em juízo, entre outros.

Entre os diversos temas abor-
dados no curso, destacaram-se: a 
apuração de improbidade admi-
nistrativa; As sanções previstas na 
Constituição: a perda da função 
pública, a indisponibilidade dos 
bens, o ressarcimento ao erário, a 
suspensão dos direitos políticos; os 
agentes públicos sujeitos a lei de im-
probidade; os agentes públicos e os 
diversos tipos de responsabilidade; 
o processo judicial; Jurisprudências     
– Ação de improbidade. 

Nas entidades de Administração 
Indireta, que são, basicamente, 
as autarquias, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e 
fundações públicas, o professor 
Cláudio Brandão acredita que os 
problemas maiores estão nas so-

ciedades de economia mista e nas 
empresas públicas. “Estas empresas 
são pessoas jurídicas de direito 
privado controladas pelo Estado. 
Exemplos disto são o Banco do Brasil 
e a Petrobrás. O Banco do Brasil é 
um banco que concorre com outros 
bancos mas integra a Administração 
Indireta. A Petrobrás vive hoje num 
ambiente de competição muito 
intenso. Como compatibilizar a 
gestão empresarial com a ideia 
de improbidade administrativa? É 
preciso separar os atos de gestão 
empresarial da atividade administra-
tiva. As empresas só são obrigadas a 
fazer licitação na atividade-meio, 
e não na atividade-fim. A grande 
dificuldade está em separar o que 
é atividade administrativa do que 
é atividade empresarial, já que só 
existe improbidade administrativa 
naquela atividade que é de admi-
nistração pública, não na atividade 
empresarial”, afirma.

Quarenta servidores de diversos 
setores do Tribunal de Contas foram 
beneficiados pelo curso.

Um levantamento realizado pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), em junho, apontou que foram julgados, 
até o momento, 45.173 processos de improbidade admi-
nistrativa e crimes contra a administração pública.

Com isso, o percentual de cumprimento da Meta 18 
em todo o País chega a 36,09%. No geral, os resultados 
ainda estão abaixo do esperado, que era julgar até maio 
ao menos 70% dos processos pendentes. 

A Meta 18, estabelecida pelos presidentes de todos os 
tribunais brasileiros, no VI Encontro Nacional do Poder 

Judiciário, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ),  em novembro de 2012, prevê que sejam julgados 
até o fim de 2013 todos os processos de improbidade ad-
ministrativa e de crimes contra a administração pública 
que entraram na Justiça até dezembro de 2011.

Para que a meta seja cumprida, os tribunais estaduais, 
federais e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) precisam 
julgar até o final do ano 79.979 processos. Deste total, 
27.983 são ações de improbidade e 51.996 referem-se 
a crimes contra a administração pública.

Tribunais de justiça cumprem Meta 18 
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Qual é o perfil dos 
servidores dos tribunais  
de contas do Brasil?

E
sta curiosa informação 
tem, em especial, um 
sentido para o Instituto 
Rui Barbosa: avaliar as 
necessidades existen-

tes para oferecer cursos e eventos 
para o aperfeiçoamento técnico dos 
profissionais de controle externo 
do país.

Para isso, o IRB iniciou a aplica-

ção de questionário para mapear 
a situação atual do conhecimento 
adquirido entre os servidores e as 
lacunas a serem sanadas. A pesquisa 
deve ser preenchida por todos, 
através do site do instituto (www.
irbcontas.org.br)  ou do Portal 
Nacional dos Tribunais de Contas 
(www.controlepublico.org.br).

As informações adicionadas 

serão de uso sigiloso e exclu-
sivo do Instituto Rui Barbosa. 
Também é fundamental destacar 
que serão aceitos apenas e-mails 
institucionais, no nosso caso, o 
Riomail.

Para saber como preencher, este 
tutorial ajuda passo a passo: http://
tcehomportaltcs.tce.ba.gov.br/files/
tutorial/pesquisa_servidores/

Abracom tem nova diretoria

E
m assembleia reali- 
zada no dia 3 de se-
tembro, na sede do 
Tribunal de Contas 
do Município do Rio 

de Janeiro, foi eleita para o biênio 
2013/2014 a nova diretoria da 
Associação Brasileira dos Tribu-

nais de Contas dos Municípios 
(Abracom),  com os seguintes 
membros, na foto, da esq. para a 
dir.: Conselheiros Cezar Colares 
(TCM-PA), eleito presidente do 
Conselho Fiscal; Maria Teresa F. 
Garrido Santos (TCM-GO) e Aloísio 
Augusto Lopes Chaves (TCM-

PA), vice-presidentes regionais; 
Francisco de Souza Andrade Netto 
(TCM-BA), presidente da Abracom; 
e Thiers Montebello, também vice-
presidente regional. Na ocasião, 
foi apresentado o relatório de 
atividades e a prestação de contas 
relativas ao biênio 2011/2012.
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TCMRJ adere a protocolo 
para prevenção e repressão 
de fraudes e cartéis

O 
Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro 
assinou, no dia 04 de julho 
deste ano, Termo de Adesão 
ao  Protocolo de Intenções 

que visa a estabelecer um padrão mínimo 
de dados e informações  e a implementar 
a interoperabilidade entre órgãos de 
controle e fiscalização. O documento 
tem por finalidade o estabelecimento de 
medidas que facilitem a atuação integrada 
e de modo sistemático dos órgão de con-
trole e fiscalizadores que desempenham 
atividades junto à prevenção e à repressão 
de fraudes e de cartéis em procedimentos 
licitatórios nas esferas de governo.

O Protocolo de Intenções foi firmado 
anteriormente entre a Secretaria Nacional 
de Justiça - SNJ, o Conselho Nacional 
dos Procuradores-Gerais dos Ministérios 
Públicos dos Estados e da União - CNPG, 
o Tribunal de Contas da União - TCU, a 
Associação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil - Atricon e o Instituto Rui 
Barbosa - IRB. Diversos outros tribunais de 
contas também aderiram ao Protocolo de 
Intenções. 

A execução do termo não envolve 
transferência de recursos financeiros e 
tem prazo de vigência de dois anos, poden-
do ser prorrogado por igual período. 

Entre outros aspectos, foi levada em 
consideração, para a assinatura do Termo 
de Adesão, a Meta 8 estabelecida pela Es-
tratégia Nacional de Combate à Corrupção 
e à Lavagem de dinheiro - ENCCLA, em sua 
10ª Reunião Plenária, e a necessidade de 
ferramentas que permitam aos integrantes 
do órgão o acesso a dados e informações 
disponíveis nos tribunais de contas dos 
municípios, dos estados e da União. 

A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem 
de Dinheiro foi criada em 2003, por iniciativa do Ministério da 
Justiça, como contribuição para o combate sistemático à lavagem 
de dinheiro no país. Consiste na articulação de diversos órgãos dos 
três poderes da República, Ministérios Públicos e da sociedade 
civil que atuam, direta ou indiretamente, na prevenção e combate 
à corrupção e à lavagem de dinheiro, com o objetivo de identificar 
e propor seu aprimoramento.

Atualmente, cerca de 60 órgãos e entidades fazem parte da 
ENCCLA, tais como, Ministérios Públicos, Policiais, Judiciário, 
órgãos de controle e supervisão – Controladoria Geral da União 
- CGU, Tribunal de Contas da União - TCU, Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM, Conselho de Controle de Atividades Financei-
ras - COAF, Superintendência Nacional de Previdência Comple-
mentar - Previc, Susep, Banco Central do Brasil - BACEN, Agência 
Brasileira de Inteligência - ABIN, Advocacia Geral da União - AGU, 
Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN, entre outros. 
A Estratégia atualmente funciona com uma Reunião Plenária 
anual, da qual participam todos os órgãos, com o objetivo 
de discutir o trabalho realizado ao longo do ano anterior e 
deliberar as ações a serem realizadas nos anos subsequentes; 
diversas reuniões dos grupos de trabalho formados pelos 
órgãos participantes ou convidados, com o objetivo de executar 
as ações deliberadas pela Plenária; e, reuniões bimestrais do 
Gabinete de Gestão Integrada – GGI, um grupo de 25 órgãos 
participantes da ENCCLA que acompanha a execução das 
ações e recomenda os tópicos a serem discutidos nas reuniões 
plenárias. Todas as decisões são tomadas por consenso. O 
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica 
Internacional funciona como Secretaria Executiva da ENCCLA.  
Ao longo desses anos, os trabalhos desenvolvidos pela ENCCLA 
trouxeram diversos resultados positivos no combate ao crime 
de lavagem de dinheiro e às práticas de corrupção.

60 órgãos unidos 
contra a corrupção



78

R
E

G
IS

T
R

O

Junho - Agosto 2013 - N. 55     Revista TCMRJ   

Instituto Rui Barbosa 
é homenageado pelos 
40 anos de fundação

D
urante o segundo 
dia de atividades da 
11ª Semana Jurídica, 
(6/8),  o presidente 
do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, conselheiro 
Antonio Roque Citadini, prestou 
homenagem, em nome da corte de 
contas paulista, ao Instituto Rui 
Barbosa, que completou este ano 
40 anos de fundação. A cerimônia 
contou com a presença de cerca de 
50 conselheiros de 25 tribunais de 
contas de todo o país. O evento teve 
homenagens e a palestra do econo-
mista e consultor, Raul Velloso. 

Durante a solenidade, estiveram 
presentes na mesa diretora dos tra-
balhos conduzida pelo conselheiro 
Sidney Beraldo (TCE/SP) o presiden-
te do IRB, Severiano Costandrade, 
o presidente da Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas 
do Brasil (Atricon), Antonio Joaquim, 
o presidente do Tribunal de cintas 
do Municipioo do Rio de Janeiro, 
Thiers Montebello, representando 
o presidente da Associação Brasi-
leira dos Tribunais de Contas dos 
Municípios (Abracon); o presidente 
do Tribunal de Contas do Município 
de São Paulo, Edson Simões, além 

do anfitrião, presidente do TCE/SP, 
Antonio Roque Citadini. 

Também participaram membros 
da diretoria do IRB e conselheiros 
que contribuem diretamente com 
a entidade, como o ex-presidente 
da Atricon, conselheiro Carlos Pina 
(TCE/SE), Júlio Pinheiro (TCE/AM), 
Waldir Neves (TCE/MS), Otávio 
Lessa e Anselmo Brito (TCE/AL), 
Valdomiro Távora, Edilberto Pontes e 
Soraia Victor (TCE/CE), José Antonio 
Pimentel (TCE/ES), Cezar Miola 
(TCE/RS), Renato Martins Costa 
(TCE/SP), Inaldo Paixão (TCE/BA), 
conselheira-substituta Jaqueline Ja-
cobsen representando o conselheiro 
Valter Albano, entre outros. 

Na ocasião, o IRB entregou, na 
pessoa de seus presidentes, home-
nagens aos Tribunais de Contas do 
Estado e Município do Pará, local da 
criação do Instituto, e de São Paulo, 
onde foi realizada a primeira reunião 
oficial. Severiano Costandrade, 
presidente do IRB, agradeceu a 
presença de todos e salientou em 
seu discurso a “gestão colaborativa 
e absolutamente aberta” como “a 
forma que acreditamos construir 
mais e melhor”.

Em palestra concorrida, o consul-
tor de Economia e ex-secretário de 
Assuntos Econômicos do Ministério 
do Planejamento, Raul Velloso, discor-
reu sobre o tema “O Papel dos Tribu-
nais de Contas no Desenvolvimento 
Econômico”. Com especialização em 
Análise Macroeconômica e Finanças 
Públicas, Raul Velloso falou sobre 
o histórico da criação das cortes de 
contas no Brasil, suas atribuições e do 
importante papel no controle externo 
e boa aplicação dos recursos públicos, 

com foco especial nas ações do gover-
no federal, área em que já atuou e que 
acompanha diretamente. 

Raul Velloso, em sua palestra, 
destacou a importância no obede-
cimento à Lei de Responsabilidade 
Fiscal, segundo ele, “uma ferramenta 
importantíssima para a economia do 
país, peça fundamental para o Brasil 
evoluir nos últimos anos”.

 O Instituto Rui Barbosa apóia 
e promove iniciativas que procu-
ram favorecer novos aprendizados 
para novos modelos de políticas 
públicas. Estimula a publicação de 
trabalhos, monografias, revistas e 
impressos em geral, relacionados 
aos seus objetivos, reconhecendo e 
premiando, ainda, as boas práticas. 
Por meio de concursos sobre matéria 
de interesse dos tribunais de contas, 
oferece prêmios de incentivo como 
estágios, treinamento ou frequência 
em cursos no país ou exterior. 

Como forma de incentivo, tam-
bém divulga os trabalhos apresen-
tados nos seminários, simpósios, 
encontros e reuniões que realiza ou 
participa. Ainda é papel do IRB man-
ter intercâmbio com especialistas 
nas matérias de interesse das cortes 
de contas e celebrar convênios com 
instituições nacionais e estrangeiras, 
inclusive as universitárias. 

Fotos: divulgação/IRB
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Nova composição do TCM
Projeto de emenda estabelece ordem 
de escolha de conselheiros

P
rocuradores especiais 
e auditores passarão 
a integrar o quadro de 
Conselheiros do Tribunal 
de Contas do Município, 

segundo novos critérios de escolha, 
que não somente antiguidade e 
merecimento. Em atendimento ao 
princípio da simetria constitucional, 
o Projeto de Emenda à Lei Orgânica 
n.º 4/2013 visa estabelecer nova 
ordem de composição do Plenário 
do TCMRJ.

Se aprovado, o texto que altera os 
parágrafos 2º e 6º da Carta Municipal 
determinará que os conselheiros do 
tribunal de contas sejam escolhidos 
em observância da seguinte sequên-
cia: dois conselheiros serão de livre 
escolha da Câmara Municipal; um 
deverá ser escolhido, por decisão 
do prefeito, dentre os procuradores 

especiais indicados em lista tríplice, 
elaborada por membros do Tribunal; 
um conselheiro será de livre escolha 
do prefeito, submetido à aprova-
ção da Câmara; outro conselheiro, 
novamente, por voto da Câmara 
Municipal; um deverá ser escolhido, 
por decisão do prefeito, dentre os 
auditores substitutos indicados em 
lista tríplice, elaborada por mem-
bros do tribunal; e, por fim, outro 
conselheiro será de livre escolha da 
Câmara Municipal.

Segundo nota das comissões de 
Justiça e Redação, de Administração e 
de Finanças da Câmara, “este projeto 
[de emenda à Lei Orgânica] traz novo 
entendimento” entre os poderes 
executivo, legislativo e o Tribunal de 
Contas do Município, ao estabelecer 
que somente o conselheiro de livre 
escolha do prefeito será submetido à 

aprovação da Câmara. O texto supri-
mido submetia todas as indicações 
do chefe do poder executivo à apro-
vação do legislativo, bem como não 
especificava ordem de escolha dos 
conselheiros, agora determinada.

O projeto de emenda ainda acaba 
com a exigência de que os auditores e 
procuradores indicados ao cargo de 
conselheiro contem com, no mínimo, 
dez anos de carreira. A nova redação 
visa assegurar a proporcionalidade 
de conselheiros, procuradores e 
auditores integrantes do plenário 
do tribunal, conforme disposição de 
norma constitucional. Atualmente, 
caso não haja procuradores ou 
auditores que exerçam a atividade há 
mais de dez anos, o cargo vacante de 
conselheiro será de livre escolha do 
prefeito, fato que desequilibraria a 
composição do Plenário do TCM.

O presidente do Tribunal 
de Contas do Estado de 
São Paulo, conselheiro 
Antonio Roque Citadini, 

no encerramento da 11ª Semana 
Jurídica, exaltou a qualidade das 
palestras e o tema desenvolvido, 
que versou a respeito dos Marcos 
da Administração Pública: 25 anos 
da Constituição, 20 anos da lei de 
Licitações e os 40 anos de fundação 
do Instituto Rui Barbosa (IRB).

A Semana Jurídica, que teve 
inicio na segunda-feira (5/8), reuniu, 
durante os três dias de debate, advo-
gados, servidores públicos, juristas, 
estudantes e membros de outros 

tribunais de contas. As palestras, 
transmitidas ao vivo pela Internet 
através do portal do TCE, acontece-
ram no plenário Professor José Luiz 
de Anhaia Mello, e simultâneamente 
em telões instalados nos auditórios 
da Escola de Contas Pública e Genésio 
de Almeida Moura.

No primeiro dia, o advogado e 
professor de Direito, Alexandre de 
Moraes, abordou o tema 25 anos da 
Constituição Federal. Na terça-feira 
(6/8), o advogado e especialista em 
Direito, Wladimir Antonio Ribeiro, 
apresentou a palestra Resíduos 
Sólidos - Desafios Atuais. Durante 
a tarde, após cerimônia solene 

em comemoração aos 40 anos do 
Instituto Rui Barbosa, o economista 
e consultor Raul Velloso desenvolveu 
o tema O papel dos Tribunais de 
Contas no Desenvolvimento. 

Na quarta-feira (7/8), último 
dia do evento, o magistrado e pro-
fessor da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, José 
Maurício Conti, falou sobre a Re-
forma Orçamentária e a Cultura da 
Performance no Brasil.  A palestra 
de encerramento ficou a cargo do 
presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil de São Paulo, Marcos da 
Costa, cuja conferência teve como 
tema O Advogado e a Administração 
Pública.

TCE/SP encerra 11ª  Semana Jurídica
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Esgrimista no TCMRJ

A
o avistar a auditora 
de Controle Externo 
Clarisse Santos Vieira 
de Menezes, aprovada 
no concurso de 2011, 

desempenhando suas funções na 
Secretaria-Geral de Administração 
do Tribunal de Contas, muitos não 
sabem que estão próximos da pri-
meira mulher brasileira a conquistar 
medalha na esgrima feminina, em 
Jogos Pan-Americanos, feito realiza-
do em 2007, no Rio de Janeiro. 

Clarisse Menezes começou cedo 
nos esportes, estudou no Colégio 
Militar e, com 10 anos, além de 
outras modalidades, começou a 
fazer hipismo, paixão que a acom-
panha até hoje. No final de 2002, foi 
convidada para praticar o pentatlo, 
competição na qual o atleta disputa 
cinco modalidades esportivas (tiro, 
esgrima, natação, hipismo e corrida) 
em um único dia. Ali começou a 
ter maior contato com a esgrima, 
esporte que a levaria à medalha nos 
Jogos Pan-Americanos.

Reserva da equipe brasileira 
de pentatlo moderno, Clarisse 
disputou diversas competições, 

entre elas, o Campeonato Mundial 
de Pentatlo Moderno, em 2003, na 
Itália, e, a Copa Kremlin, em 2004, 
na Rússia. Em 2006, ingressou na 
equipe brasileira de esgrima, mas 
não deixou de competir o pentatlo. 
Clarisse conta sua trajetória.

 “Fui bronze na esgrima nos 
Jogos Sul-Americanos de 2006, em 
Buenos Aires, na Argentina. Em 
2007, ganhei a seletiva nacional e 
pude disputar o Pan do Rio, sendo 
a primeira mulher brasileira a 
conquistar medalha de Bronze na 
esgrima feminina, categoria espada, 
em Jogos Pan-Americanos”.

Para se manter no topo do espor-
te e disputar as competições em alta 
performance, Clarisse treina todos 
os dias, inclusive finais de semana, 
quando não está competindo.

“Treino 4 horas por dia divididas 
entre parte física, parte técnica, 
tática e trabalho mental. O trabalho 
mental é bastante importante, pois 
envolve controle da respiração que 
nos leva à calma e à ação, ou seja, 
nos ensina a manter ‘uma cabeça 
boa’ para jogar uma competição. 
É um esporte complexo e, por isto, 

bem interessante”.
Formada em Odontologia em 

2003, pela UFF- Universidade Fede-
ral Fluminense, Clarisse trabalhou, 
ainda, dois anos como dentista, 
bem na época em que iniciou sua 
participação na equipe brasileira de 
Pentatlo e, devido a muitas viagens 
para competições, a profissão foi 
sendo deixada de lado. 

“Na verdade, eu não gostava 
de ficar no consultório. Como sou 
muito ativa, o esporte, nessa época, 
se tornou primordial. Eu já tinha 
praticado hipismo, já havia parti-
cipado de diversas competições, 
mas nunca tinha feito parte de uma 
equipe nacional, nunca tinha defen-
dido o Brasil. Ir para campeonatos 
mundiais, copa do mundo tomou 
uma proporção muito grande e era 
só o que eu queria fazer: treinar 
as cinco modalidades do pentatlo 
moderno. Eu não tinha tempo 
para mais nada; só treinar, comer 
e dormir”.

Perder apenas por um toque a 
semifinal do pré-olímpico em 2008 
para uma venezuelana a quem já 
havia vencido no Pan do Rio, impe-

A esgrima não é apenas 
trabalho físico, só corpo, 
só raça ou só técnica. 
É um esporte que requer 
inteligência para jogar, 
estratégia de jogo.

“

”
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dindo sua ida para as Olimpíadas 
de Pequim, foi uma das  maiores 
decepções no esporte e  fez com que 
Clarisse repensasse sua vida pro-
fissional, já que, infelizmente, não 
poderia viver apenas da esgrima. 
Foi a partir daí que surgiu a ideia 
do Tribunal de Contas.

“Comecei a analisar quais eram 
as minhas possibilidades além de 
voltar a trabalhar como dentista. 
Comecei a estudar no finalzinho de 
2008, fiz diversos concursos para a 
área fiscal, estudei aproximadamen-
te durante dois anos e três meses, 
e, no início de 2011, passei no 
concurso para o Tribunal de Contas. 
Estou adorando trabalhar aqui”.

Clarisse acredita que a esgrima 
tende a crescer em número de 
praticantes no Brasil e aproveita 
para rechaçar alguns mitos do 
esporte. “A esgrima, ao contrário 
do que pensam, não é um esporte 
caríssimo, rivaliza com o tênis. 
Primeiro, o iniciante vai usar o 
material que o clube fornecer; 
depois, vai querer comprar seu 
próprio material, mas não é preciso 
comprar logo várias espadas. É 
certo que quando vou competir 
levo cinco espadas, tenho mais de 
uma roupa - uma para  treino, outra 

para competição -, tênis específico, 
mas o iniciante não precisa de tudo 
isto. Óbvio que você melhorando 
quer ter um material melhor. Por 
exemplo, uma roupa mais leve, de 
tecido elástico, que favorece suas 
ações. Em relação ao perigo, apesar 
da espada ser uma arma, a esgrima 
não machuca, usando o material 
adequado; se acontecer algum aci-
dente, a espada se quebra de forma 
que não fure. A máscara também te 
protege, e dá pra ver bem apesar da 
tela. A esgrima é um esporte muito 
seguro, mais do que o futebol, por 
exemplo. Mesmo sendo um esporte 
de combate, o praticante não tem 
contato corpo a corpo com o seu 
adversário; é a espada que vai tocar 
o oponente, mas, como a roupa é do 
mesmo tecido que a roupa à prova 
de balas, não fura, não machuca, 
e ninguém vai morrer por uma 
espadada jogando esgrima”.

Nos elogios à esgrima, Clarisse 
deixa a perceber seu intenso amor 
ao esporte. “É um esporte lindíssi-
mo, super elegante, que está nos 
Jogos desde os primeiros Jogos 
Olímpicos da era moderna (1896). É 
tradicional e muito rico de história, 
pois traz todo o estudo dos duelos 
da Idade Média. A esgrima não é 

apenas trabalho físico, só corpo, 
só raça ou só técnica. É um esporte 
que requer inteligência para jogar, 
estratégia de jogo”. 

Clarisse acredita que os esportes 
de maneira geral  têm deixado 
marcas importantes em sua vida, 
seja o hipismo, que começou muito 
cedo, o pentatlo, ou a esgrima, que 
vem praticando atualmente. 

“Eu corro, eventualmente nado, 
nas férias voltei a montar, gosto 
muito de estar em atividade. Vou 
à praia, faço aula de beach tennis, 
estou sempre em movimento. Creio 
que o esporte influenciou minha 
parte de disciplina e de concentra-
ção. Além disso, tenho amizades no 
mundo todo por causa do esporte, 
conheci também diversos lugares, 
diversas culturas, fiz várias viagens, 
competi e conheci muitas pessoas. 
Acredito que se forjam amizades 
verdadeiras quando você passa 
dificuldades treinando, sofrendo 
com alguém do seu lado, suando, 
combatendo, correndo juntos para 
melhorar tempo, nadando juntos 
para melhorar performance. Isto 
pra mim é um legado muito impor-
tante que o esporte deixou na minha 
vida, que são, principalmente, as 
amizades”.
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D
entre as diversas com-
petências do TCMRJ, a 
análise dos editais de 
concorrência pública 
é uma atribuição a 

cargo exclusivamente da 7ª Inspetoria 
Geral de Controle Externo. E, por 
ser a parcela mais relevante, tanto 
em quantidade como em relação a 
custos envolvidos, o foco do trabalho 
debruça-se sobre a verificação dos 
processos sobre execução de obras 
e serviços de engenharia.  Ou seja, é 
controle da maior responsabilidade, 
especialmente agora, quando o Rio 
de Janeiro se vê transformado em um 
imenso canteiro de obras por conta da 
preparação para os jogos da Copa do 
Mundo e das Olimpíadas. E tem mais: o 
controle é praticamente concomitante, 
uma vez que, consoante o que dita a 
norma legal, o jurisdicionado deve 
remeter ao Tribunal de Contas a cópia 
do edital em até três dias úteis após a 
publicação do aviso de licitação. Uma 
vez que registra entrada no TCMRJ, o 
processo segue sequencialmente até 
ser votado em Plenário, o que aconte-
ce antes da abertura dos envelopes das 
propostas dos licitantes. Trocando em 
miúdos, antes que a obra ou o serviço 
de engenharia sejam contratados, 
o TCMRJ, através da 7ª IGE, pode 
corrigir eventuais impropriedades 
ou imperfeições do procedimento 
licitatório. 

  — É imperioso ressaltar que o 
objetivo deste exame não é punir a 
administração pública nem buscar 
culpados por equívocos, mas propor-
cionar uma contratação mais vanta-
josa, que poderia ser prejudicada por 
algum vício no edital, cuja reparação a 
posteriori não surtiria o efeito deseja-
do, em prol da garantia da legalidade, 
legitimidade e economicidade dos 
procedimentos licitatórios  — destaca o 

inspetor-geral Marcos Mayo Simões.
O mencionado caráter colabora-

tivo pode ser verificado, inclusive, 
pela acessibilidade do TCMRJ a 
qualquer jusrisdicionado que deseje 
informações, orientação ou auxílio 
na formulação de seus editais de 
concorrência, sempre no sentido de 
alinhar os anseios da gestão pública 
aos princípios e normas legais.

A posse dos novos engenheiros 
que ingressaram no quadro de servi-
dores em junho de 2011 permitiram 
um aprofundamento da análise dos 
editais pelo Tribunal e aumentaram 
sua abrangência. Hoje em dia ela 
subdivide-se em dois aspectos: aná-
lise formal e material do processo 
(atendimento à legalidade) e análise 
técnica de engenharia. Em relação 
ao segundo viés, a 7ª IGE  aponta 
os seguintes pontos principais de 
discussão com a jurisdicionada no 
sentido de aprimorar seus atos:

os projetos básicos e correlatos • 

(especificações técnicas, ter-
mos de referência etc), em sua 
maioria, são insuficientes para 
a caracterização precisa da obra 
ou serviço; e
os processos normalmente não • 
são instruídos com memória de 
cálculo dos quantitativos adota-
dos na planilha orçamentária, 
tornando necessárias recorren-
tes solicitações do TCMRJ para 
esclarecimentos.
 — O exame dos editais de con-

corrência realizado pelo TCMRJ vem 
proporcionado uma significativa 
redução dos valores estimados das 
licitações, uma vez que os problemas 
apontados são reportados à gestão 
do Município do Rio para que sejam 
sanadas. O resultado é que as falhas 
aparecem com frequência muito 
menor, demonstrando que o objetivo 
tem sido alcançado, qual seja, uma 
contratação mais vantajosa para a 
administração — finaliza Marcos Mayo.

7ª IGE: análise abrangente 
das obras públicas

Inspetor Geral
Marcos Mayo Simões
Inspetores Setoriais
Mauro Cesar de Jesus Barbosa
Suzette Borges Correia do Valle
Assessores
Valmir Antônio de Medeiros
Camila Diaz Santos
Demais Servidores
Álvaro Augusto Couri Barbosa

Álvaro Lourenço Jorge
André Duarte Alves de Brito
Augusto Geraldo Rosado Torres
Dênis William Braga Façanha
Jorge Luis Campinho Pereira da Mota
José Folly Rodrigues
Lívia Valladares de Araújo Silva
Luciana Silva Rodrigues Santos
Marco Antônio Ferreira Gavarra
Marcus Vinicius Barros da Silva
Maria de Fátima Ferreira Prazeres

EQUIPE DA 7ª IGE
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Conselheiros dos Tribunais de Contas de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e de Alagoas assistiram, no dia 13 
de agosto,  à apresentação do Programa Visita às Escolas, realizado pioneiramente pelo TCMRJ desde 2003. 
O Inspetor-Geral Marcus Vinícius Pinto da Silva explicou como é o passo a passo da auditoria operacional, 
que começa com a visita pessoal de técnicos do Tribunal e, apoiada por um sistema estatístico de dados 
desenvolvido internamente, processa todas as informações úteis à avaliação do funcionamento de cada unidade 
escolar. Esse trabalho sinaliza à secretaria municipal oportunidades de melhoria para o aprimoramento do 
desempenho das políticas públicas adotadas para a educação no Rio de Janeiro.

Na foto, com o Presidente Thiers Montebello (ao centro), da esq. para a dir., Maria Eliza Dittman, Claudia Fusco, 
Valquiria Pinheiro Baia,  Cons. Orlando Castro (TCE-AL), Cons. Otávio Lessa (TCE-AL), Cons. Marisa Serrano 
(TCE-MS) e Cons. Claudio Terrão (TCE-MG).

No dia 09 de agosto este Tribunal de Contas recebeu a visita de diversos oficiais do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) e da Secretaria de Estado da Defesa Civil (SEDEC). Da esq. 
para a dir., os Coronéis José Eduardo Saraiva, Alberto Ricardo Monteiro dos Santos, Marcelo Hess de Azevedo 
e Wanius de Amorim; o assessor-chefe da Assessoria  de Segurança Institucional do TCMRJ,  José Renato 
Torres Nascimento; o chefe de gabinete da Presidência Sérgio Aranha; o Presidente Thiers Montebello; Cel. 
Sérgio Simões, Corregedor David Anthony Alves e os Coronéis Ronaldo Brito, Luis Guilherme Ferreira dos 
Santos e Idilberto Calixto.

Visitas ao TCMRJ
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Os dOnOs dO CarimbO 
Investigação policial  
como procedimento

Autora: Paula Chagas Lessa Vidal 
Editora: Lumen Juris

Luiz Antonio de Freitas Junior 
Assessor-Jurídico-Chefe do TCMRJ

C
om o sugestivo título 
“Os Donos do Carimbo” 
– Investigação Policial 
como 

 Procedimento Es-
crito, a obra de Paula Chagas Lessa 
Vidal, fruto de sua dissertação de 
mestrado, é aberta com a reflexiva 
apresentação de Maria Stella de 
Amorim e com o instigante prefácio 
de Michel Misse.

Mesmo com abordagens distin-
tas, ambos concordam acerca da sua 
singularidade  que, nada obstante 
possua como tema central um as-
sunto recorrente – Inquérito Policial 
– traz em seu bojo a necessidade 
de um debate profundo sobre sua 
condução, desde a fase investigatória 
até a sua conclusão.

Ademais, o olhar experiente da 
autora que vivencia o dia-a-dia como 
policial federal, é um diferencial que 
não pode ser desprezado e que faz 
desta uma obra dinâmica. Destaque-
se, neste aspecto, a apresentação  
ipisis literis de manifestações colhi-
das em entrevistas realizadas com 
membros do Ministério Público, da 
Magistratura e da própria Polícia 
Federal, que demonstram em não 
poucas ocasiões o distanciamento 
e os conflitos entre as atividades 
desempenhadas por quem investiga, 

acusa e julga os fatos criminosos, dis-
sociando esforços e comprometendo 
resultados.

Debruçada sobre os dois temas 
principais, quais sejam, o inquérito 
policial e a produção da verdade em 
fase pré-processual ou extrajudicial, 
a obra em referência representa 
sobretudo um esforço para explicitar 
as práticas e as falhas do atual 
sistema de justiça criminal quanto 
à produção da verdade judiciária. 
Portanto, não há como escapar da 
inarredável conclusão, conforme 
sugerida pela autora, de que é 
necessário urgentemente repensar 
o modelo de  investigação criminal 
atualmente adotado, caso contrário 
continuaremos a ter o inquérito 
policial como um apêndice mera-
mente formal e burocrático, que 
visa a atender primordialmente a 
metas de controle baixados pelas 
Corregedorias e ritos pertinentes 
a outras fases da persecução penal, 
afastando-se portanto de sua real 
vocação que é – ou pelo menos 
deveria ser – a elucidação do fato 
criminoso (efetividade da investiga-
ção criminal).

Neste contexto cartorial, de-
monstra a autora que o presidente 
do inquérito policial (delegado de 
polícia) e seu fiel escudeiro, o escri-

vão, se escravizam para obedecer 
a ritos processuais sacramentais 
e terminam por não acompanhar 
de perto a investigação criminal 
(atividade diversa da produção do 
inquérito): “Na estrutura atual de 
uma grande delegacia de Polícia Fe-
deral, o delegado trabalha sozinho, 
sendo seu parceiro mais próximo o 
escrivão de polícia.(...) O escrivão 
torna-se essencial ao delegado, 
mais que os agentes de polícia, pois 
é o escrivão que ajuda na burocra-
cia do inquérito, formalizando as 
solicitações da autoridade policial, 
organizando autos, verificando pra-
zos... Na atualidade, o escrivão é um 
formalizador de procedimentos, ‘ele 
é o dono do carimbo’, no dizer de um 
Procurador da República entrevis-
tado. Nesta estrutura disfuncional, 
ele tem uma importância enorme, é 
o gestor da burocracia”.

O livro apresenta ainda um his-
tórico sobre o inquérito policial e 
a tradição inquisitorial brasileira. 
Tem a investigação policial como 
foco e, como objetivo, nas palavras 
da própria autora, “verificar de 
que forma se dá a construção da 
verdade em sede pré-processual 
e os instrumentos e formas que 
se utilizam para isto”. Em última 
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Nativo da Mata Atlântica, o Ipê Amarelo é a árvore símbolo do Brasil. 
No inverno, seus galhos ficam sem nenhuma folha, mas na primavera, 
quanto mais intenso e seco tiver sido a estação anterior, mais quanti-
dade de flores ela produzirá.  Nessa época do ano, quem passar pela 
Transoeste, na altura da alça de acesso a Ilha de Guaratiba, no Rio de 
Janeiro, poderá se deparar com esse belo exemplar.

análise o que pretende a expoente é 
dar maior efetividade à persecução 
penal, principalmente pelo viés de 
uma adequada investigação criminal 
a cargo das delegacias de polícia.

Bem pontuado está, outrossim, 
que a antecipação na fase pré-
processual de ritos que deveriam 
ser próprios de fase posterior, por 
serem incompatíveis com a etapa 
investigativa, gera duplicidade de 
funções, e de certa forma, retraba-
lhos, à medida que cada vez mais se 
observa sobreposição das funções 
exercidas pelo Delegado de Polícia 
e pelo Ministério Publico.

Assim, o abismo existente entre 
as leis postas sobre o tema e as ver-
dadeiras práticas adotadas em sede 
de investigação policial, também 
foi objeto da perspicácia da autora 
que abordou a questão de forma 
clara, denunciando aos leitores 
para a linha tênue entre o almejado 
ideal de otimização judiciária e a 
frustrante realidade da excessiva 
burocratização presente em nosso 
sistema, que além de dificultar o 
alcance da verdade, muitas vezes 
relativizam garantias constitucionais 
fundamentais, tais como a disposta 
no artigo 5º, inciso LXII, da Carta 
Magna de 1988. 

Nesse contexto, interessante a 
passagem em que a autora afirma 
que “a polícia sofre as conseqüências 
desta justiça sem garantias que 
ela mesmo impõe aos réus, pois 
parece que a polícia não acredita no 
processo e a justiça não acredita na 
polícia; na lógica do mais forte, perde 
a polícia. A verdade policial, feita na 
ótica de uma autoridade jurídica 
delegada ao poder executivo que, 
posteriormente, sob a lógica pro-
cessual, deverá ser refeita em juízo, 
enfraquece a instituição; seus atos 
são questionados sob o argumento 
da arbitrariedade, suas autorida-
des e seus agentes enfraquecidos, 
processados administrativamente 
e processualmente. É um jogo em 
que ninguém ganha, muito menos 
o cidadão”.

Sobre a sintonia de Os Donos 
do Carimbo, com o momento atual, 
registrese a tentativa de concen-
tração de poderes nas mãos do 
Poder Executivo, a partir da PEC 
37, recentemente rejeitada pelo 
Congresso Nacional e da Lei nº 
12.830/2013, sancionada em 20 
de junho deste ano, que converge 
os poderes da investigação aos 
delegados de polícia.

Por fim, merece registro que 
a obra ora comentada não tem 
seu campo de aplicação restrita 
àqueles que se dedicam ao estudo 
das Ciências Penais. Em verdade, 
muito do conteúdo doutrinário 
apresentado e da visão crítica 
da autora pode ser adotado no 
âmbito de procedimento-irmãos 
como o inquérito civil e o processo 
disciplinar.

Primavera no  
Rio de Janeiro
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Melhor que curar, prevenir

Dr. Gilberto Ururahy
Diretor médico da Med-Rio Check-up

Em artigo para a Revista do TCMRJ, o 
médico Gilberto Ururahy deixa claro que 
o investimento em medicina preventiva 
pelas organizações traz benefícios diversos 
aos servidores. Para ele, o bem-estar de 
executivos e trabalhadores pode ajudar a 
reduzir custos e aumentar a produtividade.

E
m constante processo 
de fusão e aquisição, 
paralelamente à reces-
são que se implanta no 
mundo, as empresas 

se adaptam rapidamente às novas 
exigências do mercado. Os gestores 
buscam resultados em curto prazo e 
tomam decisões com mais agilidade. 
Algumas empresas reduzem seus 
quadros, gerando um clima de 
insegurança entre funcionários 
e executivos, estes responsáveis 
pelas decisões estratégicas das 
companhias. O momento econômico 
mundial está tomado pela necessi-
dade de redução de investimentos, 
redução de carga tributária, corte 
de despesa, aumento da competi-
tividade e busca permanente por 
resultados e, não temos dúvidas 
em afirmar que, a saúde desses 
profissionais é vítima, muitas vezes, 
fatal desse cenário.

Trata-se de um fenômeno que 
a economia transferiu à medicina, 
onde o estresse crônico encontra 
grande espaço para se desenvolver. 
Todos esses agentes causadores de 
estresse, combinados a um estilo 
de vida inadequado, com hábitos 
nocivos à saúde como alimentação 
desequilibrada, sedentarismo, uso 
de estimulantes (cafeína, nicotina,...), 
excesso de bebidas alcoólicas e noi-

tes mal dormidas, formam condições 
propícias para o aparecimento, em 
grande escala, das doenças que mais 
matam e incapacitam os homens no 
início do século XXI. 

O estresse crônico se apresenta 
como pano de fundo de muitas 
doenças como o acidente vascular 
cerebral, infarto do miocárdio e o 
câncer. A descrição deste quadro 
reforça ainda mais a importância 
da prática da medicina preventiva, 
para que o indivíduo esteja apto 
a manter sua longevidade com 
autonomia. A Med-Rio Check-up 
realizou mais de 70.000 check-ups 
médicos entre homens e mulheres, 
sendo a maioria em executivos de 
grandes companhias brasileiras 
e estrangeiras. Recente pesquisa 
concluída em nossa clínica de-
monstra que 60% da população dos 
executivos examinados convivem 
com altos níveis de estresse, 60% 
têm alimentação desequilibrada, 
50% são sedentários, 50% usam 
regularmente bebida alcoólica, 50% 
apresentam alto teor de gordura no 
sangue, 25% sofrem de insônia, 22% 
são hipertensos e 15%, tabagistas.

A inquietude dos mercados que o 
mundo vive atualmente persiste e, 
quando nos referimos ao estresse, 
falamos de estresse crônico, de 
longo curso, aquele que gera doen-

ças, que estimula em nosso corpo 
a produção de dois hormônios: o 
cortisol, que mobiliza as gorduras 
acumuladas no organismo, pro-
duz aumento de colesterol, reduz 
a imunidade, espessa o sangue, 
conduz o indivíduo à depressão e 
a adrenalina, que estreita o calibre 
das artérias, gera taquicardia e 
aumenta a pressão arterial. É nesta 
condição que o indivíduo se encontra 
mais vulnerável e pode desenvolver 
doenças incapacitantes ou letais, em 
pessoas cada vez mais jovens.

Fica claro que a preocupação 
com o bem-estar físico e mental 
dos executivos e trabalhadores em 
geral não pode ser considerada 
como uma benesse por parte das 
empresas. Lentamente, as compa-
nhias brasileiras estão descobrindo 
que o investimento em prevenção é 
fonte de redução de custos, aumento 
de produtividade e de segurança 
empresarial. No momento em que 
produtividade e competitividade 
se tornam obrigação no mercado, 
a prevenção da saúde daqueles que 
fazem acontecer se transforma em 
prioridade. Por razões culturais, 
uma pequena parcela de dirigentes 
de empresas brasileiras ainda não 
percebeu que é mais vantajoso 
investir na saúde do que gastar com 
doenças.
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Agradeço pelo envio da Revista TCMRJ , edição de maio/2013, 
nº 54 e pela receptividade ao nosso mandato.
Louvo a iniciativa da TCMRJ por tratar especialmente nessa 
edição, a questão da terceirização na administração pública  
e o desafio dos transportes.
Entendo serem esses desafios a serem enfrentados pelo país, 
para garantir a eficiência e atender os anseios da sociedade.

 
ANA RITA - Senadora da República (PT-ES)

Acuso o recebimento do exemplar 
da revista “TCMRJ”, desse Tribunal 
de Contas do Município do Rio de 
Janeiro.

Agradeço a gentileza do envio 
e reitero manifestações de distinta 
consideração.

ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
Presidente da Confederação 
Nacional do Comércio - CNC

Recebi e agradeço a gentileza do 
envio do exemplar  da bela revista 
‘TCMRJ”, Desse Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro.

LENOURA SCHMIDT
Chefe de Gabinete do  

Presidente da CNC

Agradeço penhoradamente a 
remessa da Revista TCMRJ nº 54, 
Edição de Maio de 2013, onde, com 
orgulho, constatamos a contribuição 
do TCE/MG para publicação, com 
artigo do conselheiro Sebastião 
Helvécio, em parceria com o nosso 
Analista de Controle Externo, Pedro 
Henrique Dornas, abordando o tema 
“Terceirização de serviços públicos 
na visão do TCE/MG”

Desejo continuidade do sucesso 
à frente dos trabalhos do Tribunal 
de Contas do Município do Rio 
de Janeiro e renovo meu abraço e 
consideração

WANDERLEY ÁVILA
Conselheiro do TCE/MG

Em nome da Senadora Ana Amé-
lia, agradeço o envio do exemplar do 
Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro, edição nº 54, de maio 
de 2013.

MARCO AURÉLIO FERREIRA
Chefe de Gabinete da  

Senadora Ana Amélia

Acuso o recebimento da revista 
TCMRJ, agradeço a gentileza e en-
viando a Vossa Excelência minhas 
cordiais saudações.

LUCIA LÉA GUIMARÃES TAVARES
Procurador Geral do  

Estado do Rio de Janeiro

Muitíssimo grato pela remessa 
da prestigiada revista do TCMRJ, que 
o senhor tem a honra de presidir.

Como sempre a revista abordou 
temas palpitantes da realidade bra-
sileira, desta feita, atendo-se, com 
destaque, aos controversos desafios 
da terceirização, à problemática dos 
transportes e a contratação de médi-
cos estrangeiros, tão discutida.

Permita-me cumprimentá-lo 
pela excelência da revista. Muito 
sucesso na sua gestão.

 
Gen  Ex LUIZ GONZAGA LESSA

Ao cumprimentá-lo com especial 
estima, agradeço a gentileza de-
monstrada pelo envio da publicação 
TCMRJ, ao tempo em que o parabeni-
zo pela excelente qualidade da obra 
e pelo seu valor técnico e científico.

AROLDO CEDRAZ
Vice-Presidente do TCU

Com os meus cumprimentos 
agradeço a remessa da Revista 
TCMRJ, nº 54, Maio 2013, Ano 
XXX, felicitando-o pela iniciativa da 
publicação, ressaltando, no ensejo, 
a valorosa contribuição que a citada 
obra acrescenta ao acervo das Cortes 
de Contas brasileira.

ESSEN PINHEIRO FILHO
Conselheiro Presidente do TCE/RR

De ordem de Sua excelência o Se-
nhor Procurado Geral de Justiça do 
Estado do Pará, MARCOS ANTÔINO 
FERREIRA DAS NEVES, acuso o re-
cebimento da Publicação – “TCMRJ, 
nº 54 – Maio 2013.

MARCELO PINHEIRO
Chefe do Cerimonial do Ministé-

rio Público do Estado do Pará

É com grande satisfação que 
agradeço o envio do exemplar nº 54 
da Revista do Tribunal de Contas do 
Rio de Janeiro.

Na oportunidade, cumprimento 
Vossa Excelência pelo expressivo tra-
balho desenvolvido e pelo excelente 
conteúdo da Revista, que contribui, 
ainda mais, para o enriquecimento 
dos nossos trabalhos.

CARLOS ALERTO SOBRAL  
DE SOUZA

Conselheiro do TCE/SE
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