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

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

Vista aérea do Vidigal
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Por uma Copa cordial
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A 
recente declaração, em tom de alerta, 
de Jerôme Valcke – secretário-geral 
da FIFA – de que o Brasil não é a 
Alemanha (símbolo do desenvol-
vimento europeu), foi, no mínimo, 

desnecessária e desonrante. Porém, instigou o 
pensamento acerca do que há de verdade nisto.  
Não somos e nem poderíamos ser a Alemanha 
por várias razões. Uma delas, a mais remota e 
que reside na raiz da nossa história, foi o caráter 
espoliador da colonização europeia, a que deve-
mos muito de nosso descompasso em relação 
aos países do hemisfério norte. Portanto, não 
alcançamos o desenvolvimento dos países 
europeus porque os próprios europeus nos 
condenaram ao atraso.

Porém,  nas últimas décadas, o Brasil deu 
uma guinada no que até então parecia uma 
sina insuperável, a de estagnação econômi-
ca, de indicadores sociais que apontavam 
para a miséria, de concentração de renda, 
e tomou as rédeas de seu próprio destino. 
Hoje, o Brasil se encontra numa situação 
única em relação ao seu passado e ao seu 
futuro. Sem  me estender sobre a política e 
os fatores macroeconômicos que levaram 
ao período de retomada do crescimento, 
o fato é que o país alcançou a dianteira no 
continente latino-americano, revertendo 
muito de nossas mazelas socioeconômicas.  
Superamos o desemprego (enquanto a Euro-
pa agoniza  pela falta de vagas, provocando 
um êxodo de mão de obra para o Brasil em 
busca de oportunidades), distribuímos 
renda, reduzimos os indicadores de pobreza,  
resultando na alteração da pirâmide social, 
com aumento significativo da classe média. 
O país cresceu, tornando-se uma potência 
emergente, integrante dos BRICS. O Brasil 
já se considera um país de ponta, diferente 
e positivo, despertando no povo brasileiro o 
prazer e o gozo do sentimento de autoestima. 

Na esteira deste cenário favorável, fomos 
escolhidos para sediar a Copa de 2014 e 
a Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro. E 
temos sido cobrados pelos dirigentes da FIFA, 
nos nossos calcanhares a exigir eficiência, 
alto padrão de qualidade, perfeição, como se 
fôssemos a Alemanha, mesmo que eles pró-
prios se encarreguem de negá-lo. Mas, se não 
somos a Alemanha, no sentido metafórico do 

desenvolvimento, por 
outro lado, somos mui-
to mais que isto. A nos-
sa maior riqueza são 
as nossas diferenças. E 
qual é a essência real 
deste país tão diferente 
por nossos aspectos 
naturais e culturais? 
Estamos diante de uma 
oportunidade ímpar de 
mostrarmos ao mundo 
o que somos e o que faz 
do Brasil um país tão 
singular.

É hora de superar-
mos nossas deficiências, insistentemente 
apontadas pela FIFA, mostrando nossas 
maiores virtudes. É hora de reafirmarmos 
nossos valores nacionais, nossa identidade 
brasileira, nossos aspectos de brasilidade. O 
povo brasileiro é o resultado da miscigenação 
entre o índio nativo, o colonizador europeu 
e o negro africano. Esta mistura tão diversa 
resultou na nossa maior riqueza. Os traços 
característicos de nossa brasilidade são a 
simpatia, a amizade, cordialidade, senso de 
hospitalidade, otimismo, generosidade, bom 
humor, alegria, espontaneidade, criatividade. 
A cultura brasileira é amada em todo o mun-
do: a música, a mistura de ritmos, a dança, 
o sincretismo religioso, o futebol-arte. Este 
é o nosso maior patrimônio, inigualável, 
autêntico, original, genuíno.

A Copa do Mundo é a grande oportuni-
dade de reafirmarmos nosso sentimento de 
brasilidade. Não é hora de manifestações exa-
cerbadas, de black blocs a serviço de forças 
reacionárias.  Afinal, nossos problemas nos 
pertencem, e as eleições democráticas que 
se avizinham serão o palco para discuti-los. 

Seremos os melhores anfitriões  que o 
mundo jamais viu, pois nossa natureza é pa-
cífica, cordial, solidária. E se ainda não alcan-
çamos o topo do desenvolvimento,  podemos 
nos orgulhar de sermos um povo que guarda, 
na sua essência, o suprassumo da condição 
humana: a generosidade, a cordialidade, a 
simpatia, a alegria de viver. É o melhor que 
temos a oferecer aos nossos visitantes.

THIERS MONTEBELLO
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92 ... REgISTRO
103 ... VISISTAS
104 ... LIVROS
106 ... CARTAS

3 ... MATÉRIA DE CAPA 

A Copa, enfim, chegou. E, com ela, a hora de avaliar se, 
de fato, superamos os complexos desafios impostos a partir 
do anúncio do Brasil como sede do mundial de futebol de 
2014. É o momento, também, de pesar as perdas e os ganhos, 
confrontar os vultosos investimentos na Copa mais cara 
de todas na história da Fifa, com o prometido legado na 
forma de infraestrutura, mobilidade e acessibilidade, entre 
outros benefícios para a sociedade. Mas, vale a pena lembrar 
que a realização da Copa de 1950 apresentou problemas 
semelhantes aos atuais e que os 64 anos que separam os 
dois campeonatos realizados no Brasil revelam que não só o 
país mudou - e muito - mas também o exercício do controle 
externo pelos tribunais de contas.

A nossa imagem lá fora depende dos resultados desta 
Copa. As expectativas estão centradas na nossa efetiva 
capacidade de realizar um megaevento como este. Talvez seja 
este o título mais valioso para nós neste momento: contrariar 
os estereótipos negativos e conseguir construir outros, no 
sentido da eficiência, seriedade e da responsabilidade.

Veja, também, o que declaram o ministro-chefe da Secretaria 
de Aviação Civil, Moreira Franco; o chefe de gabinete da Chefia 
da Polícia Civil do Estado, Fernando Vila Pouca; os presidentes 
da Associação Brasileira de Agências de Viagem e do Sindicato 
de Hotéis, Bares e Restaurantes do Rio, respectivamente George 
Irmes e Pedro de Lamare; e o presidente do Instituto Brasileiro 
de Museus, Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, a respeito de 
como a Cidade Maravilhosa preparou-se para o evento.

A seguir, faça um tour pelo novo Maracanã, que a equipe da 
Revista traz até seus leitores em fotos e texto produzidos no 
local onde se realizará a final do campeonato.

E, por fim, acompanhe a tabela da Copa de 2014 e torça pelo 
hexa da seleção verde-amarela, e para que, no dia 13 de julho, 
possamos respirar aliviados por tudo ter dado certo, afinal.

CONTROLE:NOVAS TENDÊNCIAS
39 ... O procurador do Estado e juiz do TRE do Rio de Janeiro, 
Flávio de Araújo Willeman, questiona a obrigatoriedade da 
aplicação de sanção administrativa a agentes públicos por 
irregularidades que possam contar com a via alternativa dos 
Termos de Ajuste de Contas (TAC).

44 ... O poder de revogar atos administrativos ou de retirar 
um veículo que obstrua a via pública são exemplos do poder 
de autotutela administrativa. No entanto, a aplicação desta 
regra na esfera da Administração Tributária traz reflexões mais 
complexas, como as expressas pelo desembargador do TRF/2ª 
Região, André Fontes.

47 ... O princípio da segurança jurídica no exercício do controle 
externo pelos tribunais de contas e seu fundamento para a 
aplicação dos institutos da prescrição e da decadência são 
abordados pela procuradora do Ministério Público junto ao 
TCE/MG, Maria Cecília Borges.

CONTROLE SOCIAL
55 ... Dois anos após o início da vigência da Lei de Acesso à 
Informação revelam as primeiras experiências do fomento 
à transparência pública, como escreve o auditor federal de 
controle externo e assessor de Segurança da Informação 
do TCU, Rodrigo Melo do Nascimento.

RIO DE JANEIRO
66 ... O conselheiro do TCMRJ, Antonio Carlos Flores de 
Moraes, traça um paralelo entre a percepção da situação 
do transporte público no Rio de Janeiro e o que hoje é a 
chamada “sociedade em rápida transformação”. Esta é 
a base de sua narrativa sobre o histórico de 50 anos de 
concessões públicas de serviços de ônibus na cidade.

75 ... Caos é a palavra mais proferida 
pelos motoristas que enfrentam diaria-
mente o trânsito no Rio , especialmente 
após as intervenções efetuadas no centro 
da cidade nos últimos meses. É o que 
comenta Fernando Xavier, engenheiro 
de transportes e assessor da presidência 
do TCMRJ.

78 ... Cortado pelo Rio Maracanã, o bucó-
lico bairro de mesmo nome, tipicamente 
residencial e com característica herdada 
de meados do século XIX, é descrito em 
texto da jornalista Luísa Borges.

80 ... O Bate-Papo desta edição traz nosso querido carioca 
João Roberto Kelly, autor das marchinhas mais lembradas 
pelos blocos de Carnaval de rua do Rio de Janeiro e país afora. 

TCMRJ EM AÇÃO
83 ... Funcionários do TCMRJ reuniram-se, durante dias, 
fora do ambiente de trabalho e imergiram em trabalho 
que concluiu as ações estratégicas que guiarão o órgão nos 
próximos quatro anos.

84 ... Texto produzido especialmente para o recém criado 
portal fiscalizario2016.org.br mostra os resultados das 14 
visitas técnicas que o Tribunal de Contas carioca realizou 
no Parque Olímpico, coração dos Jogos de 2016.

86 ... Prevenir é fundamental. Com esta meta, foi criado, 
em 1996, o Centro Médico de Urgência do TCMRJ. Fique 
por dentro dele.

89 ... Josecéu Luchini Rodrigues é mais do que prata da casa, 
ele é um verdadeiro tesouro no que diz respeito à memória 
do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 

90 ... VALE A PENA LER DE NOVO
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O anúncio do Brasil como sede da 20ª edição da Copa do Mundo 
gerou sentimentos de satisfação e orgulho para a grande 
maioria dos brasileiros. Era outubro de 2007 e o Rio de 
Janeiro acabara de promover os Jogos Pan-Americanos com 

inquestionável sucesso. A expectativa de obras saindo do papel para 
implementar uma infraestrutura de melhor qualidade para a popula-
ção e impulsionar o desenvolvimento urbano, como consequência da 
organização necessária para o evento, contribuiu fortemente para a 
euforia inicial. 

O tão propalado legado da Copa elevaria o país à categoria de paraíso; 
esta era a ideia geral das pessoas logo no início. De lá para cá, no entanto, 
uma série de percalços surgiu para mostrar que não seriam poucos os 
reais desafios que teríamos que enfrentar.

A Copa avança na  
grande área: 
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O título a ser conquistado é  
o da capacidade de realizar

A
ssim que o Brasil se 
candidatou para ser sede 
da Copa do Mundo de 
2014, a Fifa divulgou um 
relatório segundo o qual 

nenhum estado brasileiro teria, à 
época, condições de receber uma 
partida do mundial. Ainda assim, 
e contrariando as recomendações 
da federação suíça, a Confederação 
Brasileira de Futebol emplacou 12 
cidades para abrigar os 64 jogos do 
torneio. Espalhadas por cinco regiões 

do país, Manaus, Fortaleza, Natal, 
Recife, Salvador, Brasília, Cuiabá, Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Curitiba e Porto Alegre teriam, daí 
em diante, seis anos e alguns meses 
para se prepararem. A garantia do 
então presidente da CBF era que 
todas as obras necessárias para a 
construção ou reforma dos estádios 
seriam bancadas pela iniciativa pri-
vada, ficando para o poder público os 
custos de infraestrutura necessária à 
preparação para a Copa. Contudo, não 

foi exatamente isto o que aconteceu.
As únicas arenas que contam com 

a participação do setor privado são as 
de São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. 
Mesmo assim, são financiadas pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Social. O BNDEs, aliás, financia todas 
as reformas/construções dos 12 está-
dios. À parte as três já citadas, quatro 
são totalmente públicas e as demais 
foram realizadas através de parceria 
público privada, com dinheiro do 
banco estatal.
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As doze arenas da Copa do Brasil custaram mais de R$ 8 bilhões

Fontes: copa2014.org.br e portaldatransparencia.org.br

1 Manaus 
Estádio: Arena da Amazônia
Será palco para quatro jogos, 
todos pela primeira fase. 
Contratado: Andrade Gutierrez
Tipo de contratação: Lei n. 
8.666/93 (obra pública). 
Financiamento: BNDES. 
Capacidade: 44 mil lugares

10 Cuiabá
Estádio: Arena Multiuso Pantanal
Construído especialmente para o evento, 
abrigará quatro partidas. Contratados: Consórcio 
Santa Barbara e Mendes Junior. 
Tipo de contratação: Lei n. 8.666/93 (obra pública). 
Financiamento: BNDES. Capacidade: 43 mil lugares

11 Brasília 
Estádio: Estádio Nacional
Sete partidas serão disputadas no antigo estádio “Mané 
Garrincha”. Contratados: Andrade Gutierrez e Via 
Engenharia. Tipo de contratação: Lei n. 8.666/93 (obra 
pública). Financiamento: BNDES
Capacidade: 71 mil lugares

8 São Paulo 
Estádio: Itaquerão
Sediará o jogo inaugural da Copa do Mundo de 2014.Tipo de 
contratação: contrato privado (Corinthians). Financiamento: 
BNDES. Capacidade: 42 mil lugares

12 Curitiba 
Estádio: Arena da Baixada
Recém reformado, será palco para quatro jogos do 
mundial. Tipo de contratação: contrato privado 
(Atlético Paranaense). Financiamento: BNDES.
Capacidade: 42 mil lugares

9 Porto Alegre 
Estádio: Beira-Rio
Cinco partidas da Copa serão realizadas no 
estádio reformado. Tipo de contratação: contrato 
privado (Internacional). Financiamento: BNDES. 
Capacidade: 60 mil lugares

4  Fortaleza 
Estádio: Castelão
Receberá seis partidas, entre 
elas a segunda apresentação 
da seleção brasileira no 
torneio. Licitante vencedor: 
Galvão Engenharia, Serveng 
e BWA. Tipo de contratação: 
PPP (8 anos). Financiamento: 
BNDES
Capacidade: 66 mil lugares

3 Natal 
Estádio: Arena das Dunas
Quatro jogos pela primeira 
fase serão realizados na 
nova arena. Contratado: OAS. 
Tipo de contratação: PPP. 
Financiamento: BNDES
Capacidade:45 mil lugares

2 Recife 
Estádio: Arena Pernambuco
Foi construído para receber cinco jogos da Copa. 
Contratados: Odebrecht ISG e AEG Facilities. Tipo 
de contratação: PPP. Financiamento: BNDES
Capacidade: 46 mil lugares

5 Salvador 
Estádio: Fonte Nova
Seis partidas serão 
realizadas no lugar que 
surgiu com a demolição do 
antigo campo. Contratados: 
OAS e Odebrecht. Tipo de 
contratação: PPP 
 Financiamento: BNDES
Capacidade: 50 mil lugares

6 Belo Horizonte 
Estádio: Mineirão
Todo reformado, sediará seis partidas 
do mundial. Tipo de contratação: PPP. 
Financiamento: BNDES
Capacidade: 64 mil lugares

7 Rio de Janeiro  
Estádio: Maracanã
O que antes já foi conhecido pelo maior estádio do mundo receberá 
sete jogos, inclusive a final da Copa. Contratados: Andrade 
Gutierrez, Delta e Odebrecht Tipo de contratação: Lei n. 8.666/93 
(obra pública). Financiamento: BNDES
Capacidade: 76 mil lugares
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PERDAS E gANHOS

A
s projeções indicam 
que a edição da Copa 
brasileira será a mais 
lucrativa entre todas as 
realizadas desde 1930. 

A Fifa já contabiliza mais de 900 
contratos referentes aos direitos 
comerciais do evento. Todos os 
patrocínios, juntos, deverão render 
à federação internacional R$ 1,9 
bilhão. Este valor, acrescido das 
receitas de direitos de transmissão 
– cerca de R$ 2,2 bilhões – fará com 
que o mundial resulte em mais de 
R$ 4,1 bilhões à entidade, sem 
contar os valores provenientes da 
venda de ingressos.

Na África do Sul , em 2010, a 
arrecadação total da Fifa foi de R$ 

3,3 bilhões, contra os R$ 2 bilhões 
alcançados em 2006, na Alemanha.

A Fifa tem como contrapartida 
pagar as seleções participantes na 
forma de prêmios e compensação 
por viagens e custos preparatórios, 
bem como arcar com o financiamen-
to do comitê organizador local do 
evento. Conforme noticiou o jornal 
Folha de São Paulo, até janeiro 
deste ano a federação repassou, às 
cidades-sede brasileiras, a soma 
de R$ 870 milhões para o custeio 
desses comitês. Enquanto isso, 
o Brasil pretende melhorar sua 
infraestrutura, gerar empregos e 
ganhar projeção internacional em 
troca de investimentos de mais de 
R$ 25 bilhões.

D
esde outubro de 2007, 
quando Joseph Blatter, 
à frente da Fifa, anun-
ciou o Brasil como 
sede da 20ª edição da 

Copa do Mundo, o governo brasi-
leiro tem repetido que o objetivo 
maior do país é estabelecer um 
programa de investimentos com 
vistas a melhorar a infraestrutura 
das 12 cidades-sede. Sendo assim, 
qualquer que seja o resultado em 
campo, restaria à sociedade um le-
gado relevante em desenvolvimento 
urbano, geração de empregos e 
promoção da imagem do país em 
escala global.

Em 2010, o governo definiu 
um plano estratégico de investi-
mentos que estabeleceu a divisão 
de responsabilidades entre União, 
estados, Distrito Federal e muni-
cípios. Na época, esta matriz de 
responsabilidades programou 94 
projetos, ao custo estimado de R$ 
23,5 bilhões. No final do ano pas-
sado, os balanços indicaram uma 
mudança substancial no destino 
dos recursos encaminhados. Há 
quatro anos, a previsão era investir 

R$5,7 bilhões em obras de estádios 
de futebol. Este montante cresceu 
mais de 40%. Por outro lado, o 
orçamento para mobilidade urbana 
diminuiu mais de 30%, com o corte 
de inúmeras obras, como a linha 
de trem que ligaria o aeroporto de 
Cumbica, em Guarulhos, à rede de 
metrô de São Paulo e o monotrilho 
e o corredor de ônibus, em Manaus, 
cidade esta que não executará, afinal, 
nenhuma obra neste aspecto. Porto 
Alegre abandonou oito dos dez pro-
jetos inicialmente idealizados. Em 
compensação, Rio, Natal e Recife au-
mentaram o número de iniciativas. 

Sob a ótica da qualidade do 
transporte urbano para a popula-
ção, o legado do evento será bastan-
te desequilibrado entre as cidades-
-sede. E, mesmo assim, pode-se 
dizer que serão pouco relevantes, 
uma vez que, de uma forma geral, as 
obras de mobilidade restringem-se 
ao entorno e ao acesso aos estádios 
de futebol.

Em 2010, o Ministério dos Es-
portes divulgou um documento 
intitulado “Impactos econômicos 
da realização da Copa de 2014 no 

LEgADO

No entanto, esta contabilidade 
de ganhos e perdas não é tão 
simples. Os resultados econô-
micos e sociais de cada uma das 
Copas foram  distintos. E os custos 
também. Nos eventos realizados 
em países desenvolvidos e com 
boa infraestrutura já instalada, 
como os Estados Unidos, França e 
Alemanha, os custos necessários 
foram muito inferiores aos ob-
servados na África do Sul e Brasil. 
Nestes dois países, a reforma e a 
construção de estádios, a dotação 
de infraestrutura e a capacitação de 
pessoas exigiram mais dispêndios. 
No Brasil, especialmente, batemos 
recorde, superando os gastos da 
Alemanha e da África do Sul juntas.

Brasil”, segundo o qual, o evento po-
deria gerar mais de R$ 180 bilhões 
em benefícios diretos e indiretos. E 
cita ainda os benefícios intangíveis, 
como o ganho de visibilidade inter-
nacional (veja box ao lado). 

De qualquer forma, na percep-
ção dos brasileiros, os vultosos 
gastos apenas se justificam se o con-
junto da população for beneficiada e 
não somente aqueles que possuem 
interesses diretos na organização e 
na utilização das instalações, dado 
que os investimentos poderiam ser 
utilizados para outras necessidades 
com gastos públicos.

O Instituto Políticas Alternativas 
para o ConeSul, nesse sentido, 
acredita que a questão do legado 
pode ser prejudicada pela falta de 
participação da comunidade no 
processo de decisão do país se can-
didatar à sede de grandes eventos. A 
Ong encaminhou uma carta aberta 
solicitando ao Comitê Olímpico 
Internacional que a organização 
das Olimpíadas de 2016 privilegie 
ações que produzam efeitos posi-
tivos na vida da população menos 
favorecida e não apenas na daqueles 
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E
spera-se que a imagem de país alegre e re-
ceptivo seja fortalecida internacionalmente 
e novos atributos sejam acrescidos, como 
competência, organização e desenvolvimen-
to. Entretanto,  os desentendimentos entre 

o governo federal e a Fifa, causados pelos atrasos das 
obras, assim como a violência urbana, manifestações 
populares, o não cumprimento das metas de inflação 
e de desenvolvimento econômico têm tido projeção 

incessante nas mídias nacional e internacional. 
Recentes publicações europeias destacam a paixão dos 

brasileiros pelo futebol, sua alegria e informalidade como 
aspectos positivos, mas também não deixam de apontar 
suas fragilidades. 

A revista de bordo da companhia aérea Lufthansa do 
mês de abril, por exemplo, ressalta que, no Brasil, sempre 
haverá um lugar por perto para “bater uma bolinha”, seja 
nas ruas, num campinho na favela, na areia morna da 
praia, numa prisão de alta segurança ou mesmo numa 
plataforma de petróleo em alto mar; basta uma bola. 
Profissional ou amador, advogado ou lixeiro, monge ou 
criminoso, não importa a idade, segundo a reportagem, 
todos nós somos fanáticos por futebol.

Estereótipos, aliás, não faltam quando se trata de falar 
sobre brasileiros lá fora. A publicação alemã Business Spo-
tlight lançada às vésperas da Copa de 2014 relaciona cinco 
deles. Nós somos vistos como pessoas que não conseguem 
dizer não;  devemos ser pressionados para cumprir nossos 
compromissos; não toleramos críticas; não temos noção 
de horários; mas colocamos as relações pessoais acima de 
qualquer perspectiva de vantagem financeira. 

Mas, há outro lado, além dos clichês. O holandês Ruben 
Weishut, que presta consultoria a empresas estrangeiras 
que querem se estabelecer no Rio de Janeiro, por exemplo, 
fala que fazer negócios no Brasil não é fácil, não é barato e 
não dá retorno rápido de capital. 

O país é visto como um gigante quase acordado, com 
muito potencial, mas ainda na metade do caminho para 
seu real florescimento, segundo a revista suíça L’Hebdo, 
de abril último. A reportagem de capa faz alusão à 
criminalidade, personificada no emblemático pedreiro 
Amarildo, assassinado por policiais na favela da Rocinha, 
à corrupção, à burocracia e à volta da inflação, só para 
citar algumas das pedras no caminho para a realização 
da profecia ufanista do austríaco Stefan Zweig. Falta 
bastante para sermos o país do futuro, conforme a pu-
blicação do país-sede da Fifa.

Reprodução

Além dos estereótipos, a imagem 
do Brasil lá fora

que possuem interesses comerciais 
e financeiros com as intervenções 
demandadas pela organização. 

A ausência de uma consulta 
ampla aos diferentes setores da 
sociedade a respeito da organização 
da Copa – e, especialmente no Rio, 
das Olimpíadas - é questionada 

principalmente por aqueles que têm 
sua vida diretamente impactada 
pelas obras e intervenções necessá-
rias. A população brasileira, de um 
modo geral, demonstra que sabe, 
sim, separar o que é transitório 
(Mundial) do permanente (realida-
de econômico-social).

Às vésperas da Copa, embora o 
sentimento geral seja de apreensão, 
vence, ainda, a esperança de que 
faremos uma grande festa e que as 
possíveis deficiências de organiza-
ção serão superadas.

Fontes: Portal da Transparência, TCU, 
Revista América Economia.
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O
s 64 anos que separam as Copas de 1950 
e de 2014 também foram marcados pelo 
expressivo amadurecimento do controle 
externo no país. Ao longo deste período, 
os tribunais de contas experimentaram 

momentos de altos e baixos, conforme as disposições 
das constituições vigentes em cada marco da história. 

Vigorava a Constituição de 1946 quando o Brasil 
sediou pela primeira vez o mundial de futebol. Esta 
lei maior foi votada e legalizou o pluralismo, bem 
como proclamou os direitos humanos e restaurou a 
autonomia dos estados-membros. 

Ao contrário, a Constituição que veio a seguir, de 
1967, tinha em vista as exigências do movimento 
militar para o alcance de seu objetivo maior, que era a 
centralização do poder político nas mãos do Executivo 
federal. Como consequência, retirou do rol de compe-
tências dos tribunais de contas o exame e julgamento 
prévio dos atos e contratos geradores de despesas, 
sem prejuízo da sua competência para apontar falhas 
e irregularidades que, se não sanadas, seriam, então, 
objeto de representação ao Congresso Nacional. 
Retirou, também, a prerrogativa de julgamento da 
legalidade das concessões de aposentadorias, refor-
mas e pensões, ficando a cargo das cortes de contas, 
tão somente, a apreciação da legalidade para fins de 
registro. 

Finalmente, a partir da Constituição de 1988, os 
tribunais de contas tiveram suas jurisdição e com-
petência substancialmente ampliadas. Receberam 
poderes para exercer a fiscalização contábil, financei-
ra, orçamentária, operacional e patrimonial da União 
e das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, e 
a fiscalização da aplicação das subvenções e renúncia 

de receitas. A nova Carta ampliou, também, o campo de 
jurisdição dos controles, ao determinar que deverão 
se submeter à prestação de contas qualquer pessoa 
física ou entidade pública que utilize, arrecade, guar-
de, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 
públicos. E reforçou ainda mais sua natureza de órgão 
fiscalizador, atribuindo eficácia de título executivo 
nas decisões que imputem débito ou multa. E, mais 
do que tudo, promoveu o fortalecimento do controle 
social ao permitir que qualquer cidadão denuncie 
irregularidades diretamente a esse órgão de controle.

Outro importante marco no controle da gestão 
pública entre as duas Copas do Mundo realizadas no 
país é a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que 
atribuiu diversos encargos aos tribunais, especialmen-
te no que se refere a atingimento de metas, operações 
de crédito e inscrição em restos a pagar, despesa com 
pessoal, dívida consolidada e mobiliária, entre outros 
controles da gestão pública.

A transparência imputada pela Lei de Acesso à 
Informação é outra boa novidade dos últimos anos 
que está diretamente conectada à atuação das cortes 
de contas, uma vez que estas instituições geram um 
inestimável banco de dados como resultado do contro-
le que exercem. Informações estas que disponibilizam, 
abertamente, para o bem do controle social. 

Os escândalos que são denunciados quase dia-
riamente na mídia nos fazem refletir sobre o que 
aumentou de fato, se as ocorrências de corrupção ou 
a oportunidade que temos de, com a tecnologia da 
informação, aliada a cada vez mais investigativa e for-
talecida atuação do controle externo, nos tornarmos 
peças preponderantes e indispensáveis no processo 
de decisões do governo.

Entre duas Copas, a evolução 
do controle externo



Fotos: acervo pessoal de Helena Severo
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Vale a pena lembrar:  
a Copa de 1950

A 
quarta edição da Copa aconteceu 12 anos 
após o Mundial da França, que antecedeu 
à 2ª Guerra Mundial. O Brasil surgiu como 
único concorrente à indicação, visto que os 
países europeus, naquela época, erguiam-se 

a duras penas dos escombros e da miséria. 
A única exigência que a Fifa fez para 1950 foi com 

relação aos estádios. Naquele tempo, o “padrão Fifa” 
consistia em arquibancadas para no mínimo 20 mil 
torcedores, alambrados, cabines para a imprensa e 

autoridades e túneis interligando os vestiários ao 
gramado. Nenhum pedido com relação a transportes, 
aeroportos, hospitais ou outros itens de infraestrutura 
foi registrado. O então prefeito do Rio de Janeiro, Men-
des de Morais, prometeu construir uma arena especial-
mente para o evento e lançou sua pedra fundamental 
dois anos antes de seu início. O Estádio Jornalista Mario 
Filho, o popular Maraca, foi inaugurado apenas uma 
semana antes de a Copa começar, ainda sem as obras 
totalmente concluídas.
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OBRAS ATRASADAS

A
ssim como agora, há seis 
décadas, apesar do forte 
investimento de dinheiro 
público, as obras nos es-
tádios também estavam 

atrasadas e a escolha das cidades-sede 
e os longos deslocamentos que seriam 
feitos pelas delegações eram motivos 
de preocupação às vésperas do evento. 

A Presidência da República chegou 
a formar a “Comissão de Estádios”, 

mas, mesmo assim, nenhum ficou 
pronto com antecedência – nem o 
Pacaembu, inaugurado em 1940, 
considerado moderno à época e 
que havia passado por uma ampla 
reforma.

Em março de 1950, por exemplo, 
foi feito o calçamento no entorno do 
estádio para acabar com a lama que 
se formava nos dias de chuva, foi 
reformado o sistema de drenagem do 

gramado, foram abertos dois novos 
portões para facilitar a entrada e a 
saída do público e construído um 
ambulatório médico. Em 1.º de junho 
de 1950, 23 dias antes da abertura da 
Copa, no entanto, vistoria feita pelo 
presidente da Federação Italiana de 
Futebol e delegado da Fifa, Ottorino 
Barassi, constatou que o tamanho do 
gramado não era adequado, assim 
como a área da imprensa.

DINHEIRO PÚBLICO

A 
exemplo do que ocorre 
agora, a influência políti-
ca também teve seu peso 
naquele Mundial. O presi-
dente da CBD, Rivadávia 

Corrêa Meyer, fez questão de incluir 
Porto Alegre na lista de cidades-sede 
por um único motivo: ele era gaúcho. 
Para isto, pediu o auxílio dos poderes 
municipal, estadual e federal e 
conseguiu reformar o Estádio dos 
Eucaliptos. Segundo dados da Seco-
pa (Secretaria da Copa) da capital 
gaúcha, o Internacional, dono do 
estádio, recebeu 500 mil cruzeiros 
da prefeitura, valor equivalente a 
625 salários mínimos da época e 
que hoje corresponde a R$ 452,5 mil.

No Recife, apesar da ajuda fi-
nanceira do governo do estado e 
da prefeitura, sócios do Sport e a 
Federação Pernambucana foram os 

principais responsáveis pelas obras 
para a cidade ser sede da Copa. Mas o 
fato de a Ilha do Retiro estar situada 
perto do mangue do Rio Capibaribe 
fez com que a reforma do estádio 
fosse atingida pelas águas, colocan-
do a sede em risco. Restando pouco 
mais de um mês para o Mundial, 
chegou a ser cogitada a possibilidade 
de Salvador ser a sede nordestina 
do Mundial. O problema é que o 
governo baiano não quis bancar as 
reformas necessárias para adequar 
o Estádio da Graça (então o principal 
do Estado) às exigências da Fifa.

A decisão de levar jogos para o 
Nordeste acabou não agradando às 
seleções europeias. A França desistiu 
de participar porque jogaria em 
Porto Alegre e, depois, em Recife, a 
uma distância de 3.779 quilômetros. 
Assim, Chile x Estados Unidos foi o 

único jogo fora do eixo Sul-Sudeste.
Em Belo Horizonte, a ideia das 

autoridades era mostrar que a 
cidade poderia ser considerada tão 
importante quanto São Paulo e Rio. 
As obras do Estádio Independência, 
porém, foram feitas em cima da hora. 
No dia 6 de junho de 1950, o Estado 
chegou a noticiar que o município 
estava fora da Copa. Após visita 
ao estádio, Barassi anunciou que 
“as dependências não estavam em 
condições de receber público. Há 
somente arquibancadas, não exis-
tindo separação para as gerais. Além 
disso, o campo é de difícil acesso. 
Por tudo isto, julgo que não devem 
ser realizados jogos naquela praça.” 

Fontes: Estado de São Paulo e Enciclopédia 
das Copas do Mundo.
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Jogos
Duração: 23 dias
Países: 13
Jogos: 22
Prorrogações: 0
Decisões por pênaltis: 0
Cidades-sede: 6

Gols
Pró: 88
Contra: 0
Média: 4,00
Jogadores que marcaram: 45

Público
Total: 1.337.000 pessoas
Média: 60.772 por jogo
Estádios: 6
Maior: 174 mil (BRA x URU)
Menor: 4.000 (SUI x MEX)

Arbitragem
Número de árbitros: 14
Países com árbitro na Copa: 9

Estatísticas da Copa de 1950

Fontes: IBGE      *Informações referentes a 2012/2013

Dinheiro e Mídia
Arrecadação total das bilheterias: 36,2 milhões de cruzeiros (cerca de R$ 26,4 milhões)
Despesas: 16 milhões de cruzeiros (cerca de R$ 11,7 milhões)
Prejuízo da prefeitura de BH: 800.000 cruzeiros (cerca de R$ 580 mil)
Valor atualizado de um aparelho de TV na época: R$ 36 mil

Outros Números
Gols de Ademir de Menezes na Copa: 9 (até hoje recorde nacional)
Jules Rimet completou: 25 anos à frente da Fifa
Pela primeira vez, jogadores usaram numeração: de 1 a 11
‘Penetras’ no jogo Brasil x Uruguai: 50.000 pessoas

Melhor ataque: 22 gols (Brasil)
Pior ataque: 0 (Bolívia)
Melhor defesa: 2 (Inglaterra)
Pior defesa: 15 gols (Suécia)

O País

1950 HOJE*

234,7 4.402,5

24,9 26,29

25,08 5,24

51,9 202

36,2 84,36

50,6 7,9

43,3 73,4

0,42 2,56

1.883 120,973

521 306,100

170 1,736

36.681 30,784

População (milhões)

Capacidade de geração elétrica (MW)

Saldo comercial (US$ bilhões)

Esperança de vida ao nascer (anos)

Telefones (mil)

Rede rodoviária (mil km)

Rede ferroviária (km)

Analfabetismo (%)

Urbanização (%)

A agricultura no PIB (%)

A indústria no PIB (%)

PIB - R$ milhões - preços 2012
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Curiosidades
O Brasil é o único país que dispu-
tou todas as Copas já realizadas. E 
também o que mais vezes termi-
nou o torneio invicto; foram sete 
mundiais sem perder.

Somente em seis Copas, a seleção 
que jogava em casa conseguiu con-
quistar o título: Uruguai (1930); 
Itália (1934); Inglaterra (1966); 
Alemanha (1974) e França (1998).

América do Sul e Europa divi-
dem os títulos desde o primeiro 
mundial. Atualmente, o placar é 
favorável aos europeus: Europa 10 
X 9 América do Sul.

Quem mais jogos disputou sem 
conseguir vencer foi a Bulgária. 
Em 18 jogos, obteve 6 empates 
e 11 derrotas. Somente em uma 
partida contra a Grécia conseguiu 
fazer uma goleada de 4 X 1.

A Alemanha é a seleção que mais 
gols sofreu em Copas do Mundo: 
117 em 99 jogos.

A Colômbia, indicada para or-
ganizar a Copa de 1986, acabou 
desistindo, alegando problemas 
econômicos. O México a substituiu.

Sempre que o Brasil enfrentou a 
Inglaterra numa Copa, conquistou 
o título.

A seleção da Suíça é a única seleção 
eliminada de uma Copa sem ter 
sofrido nenhum gol. Aconteceu em 
2006, na Alemanha.

Espantosamente, o primeiro jogo 
a terminar 0 X 0 em Copas só foi 
acontecer depois de 114 partidas 
disputadas, na Suécia, em 1958, em 
um jogo entre Brasil e Inglaterra.

A cidade em que mais jogos  foram 
disputados é a Cidade do México. 
Foram 23 nas duas Copas organi-
zadas pelo país.

O primeiro gol da história das 
Copas foi marcado pelo francês 
Lucien Laurent, na vitória de sua 
seleção sobre o México.

O gol mais rápido foi marcado por 
Hakan Sukur, da Turquia, aos onze 
segundos do jogo contra a Coreia 
do Sul, em 2002.

A seleção brasileira foi a primeira 
a atingir a marca dos 100 gols 
marcados em Copas e também a 
chegar aos 200 gols.

A maior goleada das Copas acon-
teceu em 1982, na Espanha. A 
Hungria massacrou El Salvador 
por 10 X 1.

O recorde de público em um jogo 
da Copa é de 173.850 especta-
dores. Esta multidão se reuniu 
para assistir o jogo entre Brasil e 
Uruguai, em 1950, no Maracanã. 
Este é o registro oficial, no entanto, 
estima-se que o público tenha sido 
bem maior, em torno de 200 mil 
pessoas, pois os portões do estádio 
foram arrombados.

A Copa com melhor média de 
público é a de 1994, nos Estados 
Unidos: 68.413 espectadores 
nos 52 jogos realizados. Já a pior 
média é a de 1934, na Itália: 22.235 
espectadores nas 17 partidas 
disputadas.

O primeiro jogador a ser expulso 
em Copas foi o peruano Galindo, em 
1930, no Uruguai.

A Copa com maior número de 
jogadores expulsos foi a de 2006, 
na Alemanha: 28 foram mandados 
para o chuveiro mais cedo.

O país recordista em expulsões é o 
Brasil, com 11 jogadores ao longo 
das 19 Copas realizadas.

O primeiro troféu foi 
criado pelo escultor 
Abel Lafleur e custou 50 
mil francos. A taça tinha 
25 cm de altura e pesava 
3,8 quilos. Sua base era 
em lápis-lazúli e com o 
corpo feito em prata, 
folheado a ouro.

O troféu, ao longo de sua história, 
desapareceu três vezes:
- a primeira ocorreu com a defla-
gração da 2ª Guerra Mundial. A taça 
estava na Itália. O presidente da 
federação italiana, Ottorino Barassi, 
temeroso que o nazistas pudessem 
confiscá-la, colocou o troféu numa 
caixa de sapatos e o escondeu 
debaixo de sua cama;
- a segunda foi em Londres, no 
início de 1966, onde estava exposta 
num evento comemorativo antes da 
Copa. Apesar de todos os esforços 
da Scotland Yard, o troféu foi recu-
perado por um cachorro chamado 
Pickles, que havia ido passear com 
seu dono e fez jus à fama de vira-
-lata, pois encontrou-o no lixo; e
- a terceira foi no Brasil. Os diri-
gentes da CBF haviam feito uma 
réplica que inexplicavelmente 
estava guardada no cofre de um 
banco, enquanto a original perma-
necia exposta em uma vitrine na 
sede da confederação, no Rio de 
Janeiro. Em dezembro de 1983, a 
taça foi roubada e posteriormente 
derretida.
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Estamos preparados?

E
sta preocupação tem tirado o sono de muitos brasileiros, apesar do entu-
siasmo gerado pela boa fase da economia e pela expectativa de sediar dois 
megaeventos esportivos que irão expandir a imagem do Brasil. É chegada 
a hora do tira-teima, com o fim de  um cronograma esticado ao  máximo 
para a conclusão das providências exigidas para a realização da Copa de 

2014, especialmente no Rio de Janeiro, onde enfrentamos, até às vésperas do Mundial, 
ondas de manifestações populares, falta de mobilidade urbana, ocorrências de violência 
urbana, isto sem mencionar os preços exorbitantes, a desqualificação de mão de obra 
nos serviços mais sensíveis à imagem da cidade, e a burocracia.

Na análise de diversos setores, não há, no entanto, motivos para tanta preocupação. 
Veja a seguir, as entrevistas com o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, ministro 
Wellington Moreira Franco, e com o chefe de gabinete da Chefia da Polícia Civil do Estado, 
Fernando Vila Pouca; e os artigos do presidente da Associação Brasileira de Agências de 
Viagens, George Irmes; do presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes do 
Rio, Pedro de Lamare; e do presidente do Instituto Brasileiro de Museus, Angelo Oswaldo 
de Araújo Santos.
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“Afirmo com tranquilidade: o país 
está preparado para atender com 
segurança e conforto a todos.”

A afirmação do ministro-chefe da Secretaria de Aviação 

Civil, Wellington Moreira Franco, é baseada em números 

e ações, que ele expõe em entrevista exclusiva para a 

Revista do TCMRJ. Segundo o ministro, a preocupação em 

atender bem o cliente dos aeroportos do Rio de Janeiro e 

de todo o Brasil perpassa a Copa do Mundo.

Quais os preparativos do 
setor para a Copa do Mundo de 
2014, no Brasil?

Assumi a Secretaria da Aviação 
Civil (SAC) em março de 2013 com 
o principal desafio de proporcionar 
uma contínua melhora da prestação 
do serviço aeroportuário aos cida-
dãos brasileiros. Ao longo desse ano, 
estamos trabalhando para moderni-
zar o sistema aeroportuário, com o 
objetivo de trazer os aeroportos para 
o século 21. 

Especificamente para a Copa, 
a SAC lançou, no dia 15 de abril, o 
Plano de Operações para a Copa do 
Mundo de 2014. Este manual, que é 
fruto de um grande esforço dos ór-
gãos aeroportuários e das empresas 
aéreas, oferece às autoridades os 
subsídios para gerenciar o fluxo de 
passageiros e assegurar um nível 
de serviço satisfatório, mesmo com 
a alta demanda esperada para o 
período do evento, que vai de 6 de 
junho a 20 de julho. Esse planeja-

mento mostra alguns números que 
eu gostaria de destacar.

Em primeiro lugar, 90 aeroportos 
ao redor do país – incluindo as 16 
bases-aéreas e os terminais das 
cidades-sede, das cidades onde 
ficam os centros de treinamentos 
das seleções e das cidades que ficam 
a uma distância de 200 km das 
cidades-sede – foram disponibiliza-
dos para receber turistas brasileiros, 
estrangeiros, delegações de futebol, 
convidados e autoridades. É o esfor-
ço para garantir segurança, tranqui-
lidade e conforto aos passageiros.

Haverá, ainda, um incremento 
de 123% de vagas para aeronaves 
nos aeroportos brasileiros, onde os 
aviões comerciais e jatos executivos 
ficarão estacionados. A partir de 
14 de maio vamos começar a rece-
ber os pedidos de slots para jatos 
executivos, para que a organização 
seja cautelosa, segura e conte com 
tempo necessário para todos se 
programarem.

Estão sendo ofertados 11,5 mi-
lhões de assentos para o período da 
Copa. Este número é absolutamente 
confortável e suficiente não só para 
atender às necessidades do país, mas 
também para evitar uma pressão so-
bre o mercado, para evitar possíveis 
distorções de preços.

O quadro de funcionários dos 
órgãos aeroportuários foi reforçado 
em 209%. Serão, ao todo, 3 mil fun-
cionários envolvidos e mobilizados 
em diversos setores por trás da 
organização da Copa. Além de 2.640 
voluntários dos programas da Fifa e 
do governo federal. 

Além disso, começamos em 14 de 
abril a fazer simulados em todos os 
aeroportos das cidades-sede e dos 
centros de treinamento. Os órgãos 
responsáveis pela organização en-
xergarão, neste período, eventuais 
problemas e oportunidades.

Sinto que há grande inquietação 
em relação às obras nos aeroportos 
para a Copa do Mundo. Mas é im-

? !
entrevista
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portante ressaltar que não estamos 
fazendo obra apenas para a Copa do 
Mundo. Estamos modernizando os 
aeroportos para proporcionar um 
serviço melhor ao passageiro. Não 
podemos aceitar que os passageiros 
fiquem irritados e não tenham os 
serviços prestados com qualidade.

Durante décadas, a infraestru-
tura aeroportuária foi degradada, 
sem obras ou inovação tecnológica. 
Mas, com a recuperação da moeda 
e o controle da crise econômica, 
tivemos um aumento considerável 
no número de usuários da aviação. 
Para se ter uma ideia, de 2003 a 
2013, o número de viajantes passou 
de 33 milhões para 113 milhões, um 
crescimento de 200%.

Afirmo com tranquilidade: o país 
está preparado não somente para 
os grandes eventos que estão por 
vir, mas também para atender com 
segurança e conforto a todos.

 E isto só tem sido possível porque 
o governo federal interveio. Primeira-
mente, determinando que a Infraero 
iniciasse imediatamente obras de am-
pliação nos aeroportos das capitais, em 
especial daquelas cidades que serão 
sede de jogos da Copa.

Logo no início do governo Dil-
ma, assumimos a necessidade de 
conceder à iniciativa privada os 
principais aeroportos do país. Com 
isto, rompemos com o monopólio 
da Infraero e vieram, para o Brasil, 
os melhores operadores do mundo, 
instituindo assim a concorrência 
na gestão – princípios simples que 
guiam a qualidade dos serviços em 
outros países, mas ausentes aqui.

Queremos com isso que o brasi-
leiro tenha um serviço de qualidade. 
Temos a preocupação de garantir 
agilidade e conforto nos procedi-
mentos de entrada no país para o 
período da Copa, mas também para 
o período após o mundial.

Todos os aeroportos darão conta 
da demanda adicional da Copa – al-
guns com folga, já que o movimento 
estimado é menor do que o que 
tivemos no fim do ano. E todos con-

tinuarão em obras para atingir seu 
objetivo primordial, que é garantir 
conforto e segurança.

Qual o valor estimado investido 
em infraestrutura aeroportuária 
do Rio de Janeiro?

O Aeroporto do Galeão receberá, 
por meio do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC-2), do governo 
federal, cerca de 440 milhões de 
reais em melhorias de pista e pátio 
para aeronaves e reformas de ter-
minal. As obras ainda serão feitas 
pela Infraero.

O Galeão ainda vai receber 
investimentos do Programa de 
Investimento em Logística: Aero-
portos, coordenado pela SAC. Este 
programa concede os principais 

aeroportos brasileiros à iniciativa 
privada por tempo determinado. 
Ele foi arrematado em leilão e ficará 
sob responsabilidade do consórcio 
Aeroportos do Futuro pelos próxi-
mos 25 anos. Neste período, estão 
previstos no contrato investimentos 
e administração do espaço de forma 
que a rede aeroportuária brasileira 
seja colocada no século 21. 

Atualmente, o Galeão tem capaci-
dade para 17,4 milhões de passagei-
ros ao ano. Em 2011, o movimento no 
terminal foi de 14,9 milhões de pas-
sageiros. As obras dos dois terminais 
do Galeão, que estão sendo realizadas 
pela Infraero, ficarão prontas para a 
Copa do Mundo e vão ampliar sua 
capacidade para 44 milhões ao ano 
de passageiros do aeroporto.

Todos os aeroportos darão conta 
da demanda adicional da Copa – 
alguns com folga.

“
”
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A Infraero ainda está investindo 
R$ 32 milhões no Santos Dumont, 
outro importante aeroporto da 
capital fluminense.

 Além disso, o Rio de Janei-
ro receberá R$ 273,4 milhões de 
investimento para reforma nos 
aeroportos de Angra dos Reis, Paraty, 
Volta Redonda, Resende, Itaperuna, 
Campos dos Goytacazes, Macaé e 
Cabo Frio, e para construção do 
aeroporto de Nova Friburgo. Isto faz 
parte do Programa de Investimento 
em Logística: Aeroportos Regionais, 
também coordenado pela Secretaria 
da Aviação Civil. Este programa 
prevê a reforma e construção de 
aeroportos no interior do país.

Atualmente, o modal da aviação 
já é considerado um transporte co-
letivo. Mas, com esses investimentos, 
esperamos que chegue a ser, um dia, 
um transporte de massa da popula-
ção brasileira.

Ao todo, este programa prevê 
um investimento de R$ 7,4 bilhões 
e vai abranger 270 aeroportos em 
todo o país.

Os aeroportos do Rio de 
Janeiro estão preparados para 
atender à demanda da Copa do 
Mundo? E os demais aeroportos 
brasileiros?

Sim. De 2011 a 2014 investimos 
R$ 3,08 bilhões nos aeroportos brasi-
leiros e após 2014 investiremos mais 
R$ 184,98 milhões. O investimento 

total do governo federal nos aeropor-
tos brasileiros é de R$ 3,27 bilhões. 

Os números me permitem dizer 
com muita tranquilidade que nós 
estamos preparados para atender 
com conforto e segurança aos tu-
ristas brasileiros e estrangeiros, 
aos convidados e às autoridades. 
Isto vale para os aeroportos do Rio 
de Janeiro e de todo o Brasil e não 
apenas para a Copa do Mundo.

A preocupação do governo fede-
ral perpassa a Copa do Mundo. Esta-
mos preocupados em atender bem o 
cliente dos aeroportos brasileiros e 
estamos trabalhando para isto. Em 
dezembro de 2012, a presidente 
lançou o Programa de Investimen-
tos em Logística: Aeroportos, um 
conjunto de medidas para melhorar 
a qualidade dos serviços e da infra-
estrutura aeroportuária, além de 
ampliar a oferta de transporte aéreo 
à população brasileira.

Entre as principais medidas 
estão as concessões de dois grandes 
aeroportos, Galeão e Confins, e 
fortalecimento da aviação regional.

Com as concessões, pretendemos 
ampliar e aperfeiçoar a infraes-
trutura aeroportuária brasileira, 
promovendo melhorias no atendi-
mento e nos níveis de qualidade dos 
serviços prestados aos usuários do 
transporte aéreo no Brasil. 

Já o fortalecimento da aviação 
regional vai aperfeiçoar a qualidade 
do serviço prestado ao passageiro, 

Queremos que 96%  
da população brasileira  
esteja a menos de  
100 km de distância  
de um aeroporto apto  
ao recebimento de  
voos regulares.

“

”agregar novos aeroportos à rede de 
transporte aéreo regular, e aumentar 
o número de rotas operadas pelas 
empresas aéreas. Para isto, vamos 
investir R$ 7,3 bilhões em 270 aero-
portos. Os recursos virão do Fundo 
Nacional de Aviação Civil (FNAC).

Queremos que 96% da popu-
lação brasileira esteja a menos 
de 100 km de distância de um 
aeroporto apto ao recebimento de 
voos regulares. 

Durante o evento, há previsão 
de aumento de número de voos 
para as cidades que sediarão os 
jogos?

Segundo levantamento da Agên-
cia Nacional da Aviação Civil (Anac), 
11,5 milhões de assentos foram 
ofertados para o período de 6 de 
junho a 16 de julho. Até o momento, 
12% das passagens foram vendidas. 
Isto representa uma movimentação 
10% maior que o mesmo período do 
ano passado.

Não podemos deixar de reco-
nhecer que a criação de uma malha 
aérea específica para um evento 
como a Copa requer disciplina e 
planejamento. As empresas ainda 
se estruturaram para distribuir suas 
equipes nas bases de maior demanda.

Todo esse trabalho foi pensado 
para atender, da melhor forma, o 
fluxo de passageiros que circularão 
entre as 12 cidades-sede, sem com-
prometer as demais operações.
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Segurança sob 
controle

O chefe de gabinete da Chefia de Polícia Civil 
do estado do Rio de Janeiro, Fernando Vila 
Pouca, fala, em entrevista à Revista TCMRJ, 
dos preparativos de sua instituição para a Copa 
do Mundo de 2014, no Rio de Janeiro. Vila 
Pouca, quando ocupou o cargo de assessor 
especial do chefe de Polícia para assuntos de 
grandes eventos, participou da elaboração dos 
planejamentos operacionais da Polícia Civil e 
integrou o Comitê de Coordenação de Segurança 
Pública dos eventos Rio + 20, Copa das 
Confederações e Jornada Mundial da Juventude.

? !
entrevista

 Quais os preparativos da 
Polícia Civil para atender à 
demanda da Copa do Mundo no 
Rio de Janeiro?

Toda a coordenação de segurança 
e defesa é de responsabilidade do 
governo federal: a segurança pública 
fica a cargo do Ministério da Justiça, 
e as questões pertinentes à defesa, a 
cargo do Ministério da Defesa. Sendo 
assim, cada força de segurança 
faz o seu planejamento seguindo 
diretrizes traçadas e coordenadas 
pelo governo federal. A Polícia Civil 
não poderia ser diferente: também 
obedece a este regramento inicial, se 
comprometendo a seguir e assumir 
determinadas responsabilidades, 
sendo o norte destas ações sempre 
pautado no texto constitucional. 
Apuração das infrações penais para 
os crimes que guardem relação com 
o evento, crimes contra pessoas, 
crimes de ruas, assalto, roubo a mão 
armada, furto, estelionato, crimes 
contra o patrimônio público, enfim, 
toda repressão qualificada ficará a 
cargo da Polícia Civil. Para isto, o 
Órgão desenvolveu diversas estraté-

gias, dentre elas, a criação do Núcleo 
de Apoio a Grandes Eventos – Nage, 
que reúne um time de policiais de 
diferentes delegacias especializadas, 
coordenado pelo delegado titular 
da Delegacia Especial de Apoio ao 
Turismo – Deat. Durante o evento, 
crimes contra crianças e adolescen-
tes, exploração sexual, exploração 
de marcas (chamado “marketing 
de emboscada”), falsificação de 
bilhetes, repressão aos cambistas, 
isto tudo faz parte do rol do Nage, 
formado pela Polícia Civil. Iremos 
reforçar também a zona hoteleira e 
o chamado “corredor turístico”, que 
vai dos aeroportos, portos, e da Ro-
doviária até as áreas de competição. 
A cidade ficará mobilizada dentro 
deste espaço e, nada mais natural, 
que estabeleçamos um plano que 
proporcione segurança às pessoas 
que transitarão neste eixo. Este 
planejamento torna-se mais viável 
com a participação das Delegacias 
de Polícia e suas projeções, que são 
delegacias móveis que circularão nas 
principais arenas.

 A Polícia de um modo geral – Po-

lícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, 
Polícia Federal, Polícia Militar, enfim, 
todas as forças que atuam nesse 
contexto - já vêm se preparando e se 
estruturando no sentido de reprimir 
e atuar com presteza durante a Copa 
do Mundo e as Olimpíadas.

As ações implementadas nos 
grandes eventos passados estão 
servindo de exemplo para a Copa 
do Mundo?

Tudo está sendo feito calcado em 
planejamentos anteriores: a Copa 
das Confederações serviu como 
parâmetro e até ensaio para diversas 
ações que serão realizadas agora, 
assim como a Jornada Mundial da 
Juventude e, um pouco mais para 
traz, a Rio + 20. Mas, cada evento 
tem sua peculiaridade, então, cada 
instituição formata o planejamen-
to de acordo com a grandeza do 
acontecimento e a concentração de 
pessoas. Na Copa das Confederações, 
tivemos um fluxo de turistas, na sua 
maioria, interno, nacional. Estima-se 
que para a Copa do Mundo isto se 
inverta, ou seja, o fluxo seja maior de 
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turistas de fora do país. Na Jornada 
da Juventude, tivemos um número 
de jovens muito grande em diversas 
partes da cidade. Já na Copa, talvez, 
o público se concentre só nas áreas 
de jogos ou dos eventos realizados 
pela Fan Fest, enfim, de toda uma 
programação vinculada à competi-
ção. São pontos que temos de levar 
em conta para estabelecermos como 
vamos atuar.

A Polícia Civil investiu em cur-
sos de qualificação profissional, 
de gerenciamento de crise e/ou 
de controle de distúrbios?

Há todo um comprometimento da 
governança no sentido de qualificar 
o policial e o agente de segurança 
para atuar, com especializações, nesta 
frente. Não só os policiais civis, mas 
todos os profissionais de segurança, 
inclusive segurança privada, rece-
beram treinamento específico para 
grandes eventos por meio de cursos 
ministrados pela Academia de Polícia 
Civil. O Cogest, curso específico avali-
zado pelo governo federal, capacitou 
os agentes em diferentes situações e 
peculiaridades que envolvam segu-
rança pública e qualificou estes po-
liciais a atuarem de forma integrada, 
que é a grande palavra e que deve ser 
cada vez mais estimulada. Já o curso 
de negociadores de crise faz parte 
do dia a dia das polícias; é inerente 

à atividade policial, e fundamental.

O Exército vai participar da 
segurança do Rio de Janeiro 
durante o torneio?

O Exército já está dentro do 
planejamento quando assume a 
coordenação do que se refere ao 
segmento defesa, ou seja, combate 
ao terrorismo, defesa de pontos crí-
ticos e de fronteiras são algumas das 
atribuições que lhe foram conferidas 
por lei. E, efetivamente, ficou muito 
evidente a participação do Exército 
nos últimos grandes eventos.

O que grandes eventos como a 
Copa do Mundo podem trazer de 
m e l h o r i a s  p a ra  a  á re a  d e 
segurança?

A criação de uma nova cultura de 
trabalho. Os policiais, por exemplo, 
estão sendo estimulados a aprender 
um outro idioma. A própria convi-
vência com manifestações traz uma 
nova realidade: temos de aprender 
a identificar aquelas pessoas que 
estão praticando crime e dar trata-
mento diferenciado daquelas que 
estão, legitimamente, exercendo 
seus direitos democráticos de se ma-
nifestar, a quem temos de proteger. 
Este cenário nos obriga a exercer 
nosso papel respaldado na lei, com 
rigor, mas com toda transparência. 

A partir da realização dos gran-

des eventos – Rio + 20, Copa das 
Confederações e Jornada Mundial 
da Juventude - nós inauguramos 
uma nova forma de atuar no campo 
de segurança pública e até mesmo 
no campo da defesa: forma integra-
da sob uma coordenação geral. Nós 
temos a felicidade de ver concluído 
em nosso estado o Centro Integrado 
de Comando e Controle, onde, 
efetivamente, colocamos em prática 
todo o esquema: as forças policiais 
se instalam neste local, interagem, 
traçam suas estratégias e reportam 
aos seus comandos tudo que ocorre 
na cidade. Isto vem sendo um 
grande sucesso e, espero eu, que 
evolua, para que os profissionais de 
segurança ajam de maneira eficaz e 
integrada, que é o mais importante.

Quais as expectativas para a 
Copa do Mundo no Rio de Janeiro?

As melhores possíveis no que se 
refere a realizar um bom trabalho 
por parte das forças de segurança. 
No entanto, trabalhamos também 
com mudanças de cenário: fazemos 
acompanhamento constante atra-
vés das Agências de Inteligência, 
que monitoram toda e qualquer 
movimentação e elaboram suas es-
tratégias de acordo com a evolução; 
dependendo do grau de dificuldade 
ou de risco, empregamos mais ou 
menos contingente e recurso.

Nós temos a 
felicidade de ver 
concluído em 
nosso estado o 
Centro Integrado 
de Comando e 
Controle.

“

”



19 Revista TCMRJ    Outono de 2014 - N. 57

Pode até parecer um clichê, mas nunca na história 
deste País vivemos um momento tão positivo. 
Quem poderia imaginar, há poucos anos atrás, 
que o Brasil sediaria o maior evento de futebol – 
a Copa do Mundo –, e que o Rio de Janeiro, além 
de sediar a Copa, conquistaria a realização dos 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016? 

George Irmes
Presidente da Abav/RJ 
Associação Brasileira de Agências de Viagens

O Rio de Janeiro vive o seu 
melhor momento 

N
o setor de Turismo, as 
conquistas são mais 
do que visíveis. Além 
de diversos avanços, 
como a criação de um 

novo plano diretor para a cidade, 
que permitirá à mesma crescer 
de maneira ordenada, e o projeto 
Porto Maravilha, que prevê obras 
de revitalização da Zona Portuária, 
uma recente pesquisa do buscador 
de viagens Mundi apontou que o 
Rio de Janeiro foi o destino mais 
procurado pelos brasileiros. Pela 
primeira vez, o estado ganhou um 
volume exclusivo do Guia Verde Mi-
chelin, assim como o serviço Google 
Transporte Turístico, que mostra aos 
internautas todas as informações de 
transporte público no Rio, e o título 
de “Cidade mais feliz do Mundo”, 
segundo a revista Forbes. 

São ações que fortalecem a ima-
gem do Rio, atraem novos investido-
res e ratificam o Rio como um estado 
produtivo e com uma economia 
forte, capaz de receber grandes em-
presas e eventos. E mostram, ainda, 

melhorem a organização do setor, a 
segurança e a urbanização, enfim, 
ações que garantam o conforto e 
a tranquilidade dos cidadãos e, 
consequentemente, dos viajantes.

E a melhoria das condições 
econômicas não pode ser esquecida. 

No turismo, todos, sem exceção, 
perdem com a infraestrutura precá-
ria, como a elevada carga tributária, 
com as altas despesas trabalhistas. 
E isto cabe ao Governo Federal, que 
poderia dar ao turismo os mes-
mos benefícios oferecidos a outros 
setores da economia, reduzindo 
impostos, dando incentivos fiscais, 
reduzindo alíquotas, aprovando 
linhas de crédito. 

Junto com essa vitória, que dará 
um novo rumo para o turismo do 
Rio de Janeiro, que passará a crescer 
entre 10 e 15% já este ano, vem tam-
bém uma responsabilidade enorme 
de garantir o que foi prometido e 
de estar pronto para receber os 
milhares de turistas, sejam nacionais 
ou estrangeiros. 

Esses eventos precisam deixar 

que os governos compartilham do 
pensamento que o turismo é uma 
vocação do Rio e fundamental para 
o desenvolvimento do Estado.

Mas nós podemos muito mais. 
Podemos aproveitar essa grande 
oportunidade para dar uma guinada 
neste País. E o turismo é a melhor 
ferramenta de transformação social 
de que o Brasil dispõe. É o nosso se-
tor, o turismo, que deixará, talvez, o 
maior legado de todos esses eventos: 
empregos e divisas, proporcionados 
por um fluxo crescente de visitantes. 

É com o dinheiro do turismo que, 
cada vez mais, o País poderá investir 
em educação, saúde, combate à 
violência e em infraestrutura – os pi-
lares para que nos tornemos de uma 
vez a potência que nós enxergamos, 
mas que ainda não conseguimos 
materializar. 

É preciso melhorar as condi-
ções estruturais, revitalizar centros 
históricos, investir na sinalização 
turística, na reforma de terminais 
portuários, rodoviários, aeropor-
tuários. Criar também medidas que 
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um grande legado para a popula-
ção brasileira, que irá beneficiar 
demais o turismo não só no Rio, 
mas no Brasil. E, especificamente os 
agentes de viagem necessitam estar 
estrategicamente posicionados para 
vender bem o nosso país, fazer com 
que cada turista que nos visite viva 
uma experiência inesquecível. 

Neste sentido, a Abav/RJ vem 
investindo em cursos de capacitação 
e em eventos que aprimorem a 
capacidade técnica e profissional 
dos agentes de viagens, iniciativas 
essenciais para o desenvolvimento 
do turismo fluminense e nacional. 

Um exemplo é o “Abav/RJ de Portas 
Abertas”, encontro que foi desen-
volvido para comemorar o Dia do 
Agente de Viagens e que promove 
capacitação e networking ao oferecer 
palestras e o acesso a novidades, 
produtos e serviços de empresas de 
turismo. 

Além disso, firmamos uma par-
ceria com o SEBRAE para promover-
mos o aumento da competitividade 
das agências de viagens. A primeira 
etapa consistiu em uma entrevista 
relativa aos procedimentos ope-
racionais e financeiros de cada 
empresa que culminou em um diag-

nóstico preciso, onde descobrimos 
os principais entraves existentes. E, 
com base neste documento, estamos 
desenvolvendo um projeto de capa-
citação personalizado que ajudará 
as micro e pequenas agências a se 
reposicionarem e a conquistarem 
novos mercados. 

Investimos no aperfeiçoamento 
profissional porque acreditamos que 
o turismo é o maior setor econômico 
no que se refere ao faturamento e 
ao número de pessoas empregadas, 
e as viagens de turismo são, sem 
dúvida alguma, o grande motor desta 
indústria.
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O futuro, finalmente, chegou. Quando o Brasil foi 
escolhido sede da Copa do Mundo de 2014, parecia 
que a competição se daria dali a uma eternidade, 
tempo suficiente para o país investir em educação, 
em saúde, transporte e em melhorias em geral para 
o povo brasileiro. Afinal, seria bom arrumar a casa 
antes de ocupar lugar numa vitrine que chegará a 
pelo menos 3,2 bilhões de espectadores, números  
da Copa de 2010.

Pedro de Lamare
Empresário e presidente do SindRio – Sindicato de Hotéis, 
Bares e Restaurantes do Rio

Um legado para os serviços

M
uito se passou de 
2009 para cá, in-
clusive a escolha do 
Rio para os Jogos 
Olímpicos de 2016. 

De novo, pensei que o prazo bastaria 
para ajeitar a cidade. Hoje, com des-
preparo, atraso em diversas obras e 
prioridades equivocadas, constato 
que o futuro está aí e que a gente 
continua correndo atrás. 

Apesar destes contratempos, 
porém, vejo que o Rio de Janeiro 
retomou seu espaço em um grupo 
seleto e do qual nunca devia ter 
saído: o dos grandes destinos tu-
rísticos do mundo, que ocupam o 
imaginário coletivo de turistas dos 
cinco continentes. 

A organização dos megaeventos 
está sendo, ao mesmo tempo, um 
prêmio e um teste. Uma premiação 
pelo trabalho de resgate concretiza-
do até aqui, pela empolgação, engaja-
mento do carioca e reconhecimento. 

E um desafio para ter certeza de que 
a cidade tem realmente condições 
de permanecer nesta posição de 
destaque mundial. Poder público e 
empresários estão se preparando 
para que o Rio seja aprovado nesta 
avaliação. 

A Copa do Mundo chega, enfim, 
em dois meses e traz consigo receios 
e desconfianças, embora muito 
tenha sido realizado, no país inteiro, 
para o sucesso do evento. Há muitas 
obras estruturais em andamento na 
cidade, com foco em transporte, em 
hotelaria e nos próprios equipamen-
tos, que está mais atenta – com razão 
– aos Jogos Olímpicos. Mas, para 
o nosso setor, de entretenimento 
e turismo, tão importante quanto 
estas intervenções, seja em 2014 
ou em 2016, é o que está sendo 
feito para aprimorar a qualidade dos 
serviços turísticos no Rio. Este é um 
dos legados que esperamos deixar 
para depois das competições.

Para que estes serviços alcan-
cem níveis competitivos interna-
cionalmente, deve haver muitos 
investimentos. O inglês ainda é uma 
barreira para grande parte do con-
tingente que trabalhará na linha de 
frente com o visitante. A alta de pre-
ços registrada em diversas áreas nos 
últimos anos, dos serviços básicos 
às diárias de hospedagem, é outro 
tema que preocupa. Insisto em dizer 
que o Rio compete com os principais 
destinos turísticos do mundo. Mas 
que, para existir competitividade, 
os preços precisam ser razoáveis e 
os serviços, bons.  

A movimentação em torno da 
Copa do Mundo, com inauguração 
de meios de hospedagem, bares e 
restaurantes, está gerando cerca 
de 700 mil postos de trabalho no 
país inteiro, segundo a Fundação 
Getúlio Vargas. Na cidade, grande 
parte desta massa estará, de alguma 
forma, empregada em nosso setor. 
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Muitos deles darão o primeiro passo 
em direção ao mercado formal de 
trabalho. 

Nosso setor é o maior empre-
gador do estado (quase o dobro 
de todas as atividades econômicas 
juntas) de jovens na faixa dos 18 
aos 24 anos – aqueles enquadrados 
na fatia do primeiro emprego e com 
pouca ou nenhuma experiência. No 
Rio, em média, 27% dos indivíduos 
desta faixa etária formam o exército 
dos nem-nem (não estudam, não 
trabalham nem procuram emprego). 

Esbarramos em alguns aspectos 
que tornam a busca por mão de obra 
uma via-crúcis: educação pública 
de má qualidade, comunidades 
durante muitos anos sob domínio 
do tráfico, a grande parcela de 
nem-nem e a escassez de mão 
de obra oriunda de regiões antes 
exportadoras de trabalhadores para 
o sudeste.  

Hoje, é imediato associar a 
pacificação das comunidades da 
cidade com o preenchimento destes 
postos. Além de o ambiente mais 
seguro beneficiar o turismo, a rein-
tegração de territórios marginaliza-
dos cria uma nova fonte de consumo 
para os serviços. O SindRio vem 
levando o seu Banco de Currículos 
às comunidades pacificadas para 
buscar estes trabalhadores em po-
tencial. Em 2013, em parceria com 
organizações e eventos sociais sem 
fins lucrativos, recrutamos cerca de 
900 candidatos e encaminhamos 
aproximadamente 500 para vagas 
abertas no mercado. 

Mas não estamos somente in-
vestindo em recrutamento. Já há 
alguns anos, criamos condições 
favoráveis para que o empresário 
esteja preparado para os grandes 
eventos. Fortalecemos nossa grade 
de cursos, ampliando as opções 
de capacitação em cerca de 30%. 
Aumentamos nossas oportunida-
des para gestores, na intenção de 
fomentar a profissionalização e 
a formalização do setor. De maio 
a novembro do ano passado, ca-

pacitamos mais de 500 alunos de 
nível gerencial de micro e pequenas 
empresas.

Na hotelaria, de três anos para 
cá, vimos despontar um novo forma-
to: os albergues. Em 2011, segundo 
o Ministério do Turismo, havia cerca 
de 30 albergues e pousadas no Rio. 
Hoje, contamos cerca de 150. Esta 
expansão mostra que há clientes a 
serem conquistados, especialmen-
te entre o visitante jovem e que 
busca, em suas viagens, viver como 
um local. Nesta linha, vemos um 
aumento do mercado de aluguel de 
apartamentos por temporada. O que 
não falta é oportunidade, desde que 
aproveitada com profissionalismo. 

No ano passado, o país bateu a 

marca de seis milhões de turistas 
estrangeiros. Destes, mais de 1,2 
milhão esteve no Rio. Este número 
cresce ao longo dos anos e, segundo 
o Ministério do Turismo e a RioTur, 
a expectativa é dobrar estas visitas 
até 2020, já que até o fim da década 
a exposição internacional será 
significativa. 

Nosso mercado é uma indústria 
no mundo inteiro e os eventos, mais 
do que nos empurrar para esta 
realidade, talvez auxilie na injeção 
de investimentos – a expectativa é 
que R$ 183 bilhões movimentem 
a economia nacional até 2019.  Só 
altos gastos em qualificação de mão 
de obra podem, de fato, nos colocar 
em outro patamar.

No ano passado, o país bateu a 
marca de seis milhões de turistas 
estrangeiros. Destes, mais de 1,2 
milhão esteve no Rio.

“
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A Copa do Mundo se realiza no Brasil, como 
um evento extraordinário à volta do qual 
gravitam a atenção e o interesse da comunidade 
internacional. Mas, é importante verificar-se 
que a Copa também se inscreve numa série 
de acontecimentos relevantes, que mobilizam 
fluxos nacionais e estrangeiros em circuitos 
amplos. Este intenso calendário faz crescer 
sempre mais a demanda por modernização, 
aprimoramento e valorização de todos os 
serviços que se oferecem ao público no Brasil. 

Angelo Oswaldo de Araújo Santos
Presidente do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM

Gols para os Museus

S
e a expansão da classe 
média e o adensamento 
das faixas de consumo, pro-
cessados velozmente nos 
últimos anos, implicam a 

necessidade de melhoria de equipa-
mentos como aeroportos, rodovias e 
terminais viários, há igual expecta-
tiva quanto aos espaços de cultura, 
lazer e turismo, para os quais novos 
e volumosos contingentes querem 
se dirigir. Os museus, em especial, 
requerem e recebem, muitos deles, 
investimentos destinados a integrá-
-los nesse contexto singular. Museu 
é uma obra em progresso, sempre a 
exigir ações e investimentos.

Durante a Copa das Confede-
rações, no ano passado, pesquisa 
promovida pela Embratur constatou 
que cerca de 50 por certo dos turistas 
nacionais e do exterior que circula-
ram pelo país tiveram como opção de 
emprego do tempo, fora dos estádios, 
a vista a museus. De fato, houve um 
incremento, que propulsionou, ainda 
mais, o aumento de visitação que 
tem ocorrido em todos os museus 
brasileiros, no correr do século XXI.

Do certame das Confederações 
às Olimpíadas de 2016, passando 
pela Copa do Mundo, pode-se lem-
brar o congresso mundial do ICOM 
(Conselho Internacional de Museus), 
acontecido em agosto de 2013, no 
Rio de Janeiro, com mais de 2 mil 
profissionais de museus. Em 2015, 
celebram-se os 450 anos de funda-
ção da cidade do Rio e o bicentenário 
da elevação do Brasil a Reino Unido 
de Portugal e Algarves. E bicente-
nários expressivos se sucederão até 
2022, quando serão registrados os 
dois séculos da independência. Em 
2018, vamos celebrar o bicentenário 
do primeiro museu criado no Brasil, 
por iniciativa de Dom João VI, do 
qual é sucedâneo o Museu Nacional, 
na Quinta da Boa Vista, no Rio de 
Janeiro. Para os 450 anos, todos 
os museus do IBRAM localizados 
no Rio estarão oferecendo mostras 
específicas, levantando esplêndida 
contribuição ao conhecimento da 
história da cidade.

Recursos substanciosos do PAC 
das Cidades Históricas vieram con-
templar museus paradigmáticos, 

que há muito careciam de aporte 
dessa monta. O Fundo Nacional de 
Cultura também contemplou obras 
essenciais em museus do IBRAM. 

Com vistas ao amplo panorama 
descortinado pela Copa, o Ministério 
da Cultura e o IBRAM desenharam 
um programa de apoio aos museus 
localizados em sedes dos jogos ou 
cidades próximas, e logo o apoio 
da Petrobras viabilizou a iniciativa. 
Graças ao patrocínio da Petrobras, 
uma seleção de museus entrou em 
campo: Museu Imperial e Museu 
da República (Palácio Rio Negro), 
Petrópolis, RJ; Museu de Arte Sacra, 
Paraty, RJ; Museu da República 
(Palácio do Catete), Rio de Janeiro; 
Museu Lasar Segall, São Paulo; 
Museu Mariano Procópio, Juiz de 
Fora, MG; Museu Nacional da Cultura 
Afro-Brasileira, Salvador, BA; Museu 
do Estado de Pernambuco, Recife, 
PE; Museu de Arte Contemporânea, 
Olinda, PE; Pinacoteca do Estado, 
Natal, RN, e o Portal dos Museus, 
na Internet, a fim de divulgar e pro-
mover todos os museus das cidades 
da Copa. 
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Aprimoramento das exposições 
de longa duração e mostras tempo-
rárias no período da Copa lançam 
foco sobre o esporte e o futebol, 
dando ênfase aos temas da tempora-
da, que empolgaram o ano de 2014 
no Brasil. Uma exposição sobre a 
presença da bola (esfera, círculo) 
na obra de arte contemporânea será 
levada ao Museu Nacional de Belas 
Artes, no Rio, enquanto a mostra 
“Entre Copas”, no Museu Nacional de 
Brasília, levantará a arte produzida 
entre 1950, ano da primeira edição 
da Copa do Mundo no Brasil, e 2014. 

Para além de numerosas inicia-
tivas que sublinham a realização 
da grande festa do futebol mundial 
entre nós, os museus brasileiros 

O museu  (...) 

constitui, na 

atualidade, um polo 

de convergência 

da vitalidade 

sociocultural  

do país.

“

”

alargam espaços, superam limites 
e agregam valores, em ritmo im-
pressionante. O momento é muito 
estimulante para as instituições 
museológicas. Contribui o Governo 
Federal, de maneira objetiva e con-
sequente, para essa guinada, desde 
a aprovação do Estatuto de Museus 
e criação do IBRAM, em 2009, até o 
decreto regulamentador da condi-
ção dos museus no país, assinado 
pela presidente Dilma Rousseff, 
em 17 de outubro de 2013. Centro 
de memória, cultura, educação, 
transformação social e cidadania, 
o museu é visto de uma nova ma-
neira. Constitui, na atualidade, um 
polo de convergência da vitalidade 
sociocultural do país.
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Museu de Arte do Rio de Janeiro



25 Revista TCMRJ    Outono de 2014 - N. 57

Um tour pelo Maracanã, 
palco da final da Copa do 
Mundo 2014

O
s vestiários, tribunas de imprensa 
e de honra, camarotes, sala de en-
trevistas e o gramado onde alguns 
dos maiores craques da história 
do futebol mundial desfilaram seu 

talento são as atrações do programa de visitação 
ao Maracanã, cenário da final da Copa do Mundo 
de 2014. Os passeios guiados, de uma hora de 
duração, revivem cenários de muitas histórias que, 
vistos de perto, trazem ainda mais a emoção do 
estádio, como os vestiários em que os jogadores 
se preparam para os jogos e a entrada do gramado.

A estátua do Zico, o busto e a marca dos pés 
de Garrincha, a rede e a bola do milésimo gol de 
Pelé, além da marca dos pés do Rei do Futebol, e 
a cadeira onde a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, 
se sentou quando visitou o estádio em novembro 
de 1968, são algumas das peças do conjunto de 
obras expostas no imenso hall  no primeiro andar 
do estádio, onde o visitante começa o passeio.

Durante o breve percurso, os visitantes passam 
ainda pela tribuna de imprensa, pela tribuna 
de honra, arquibancada, camarotes e  setor VIP, 
recebendo, dos monitores, informações sobre o 
espaço visitado e a história do estádio. 

No vestiário do Maracanã, espaço usado 
pelos jogadores na preparação para o jogo, o 
visitante poderá ver as camisas dos jogadores da 
seleção brasileira que conquistaram a Copa das 
Confederações de 2013, penduradas nos armários 
individuais. Em seguida, na sala de aquecimento, 
é exibida a projeção da execução emocionante do 
Hino Nacional, cantado à capela por mais de 70 mil 
pessoas, antes da final da Copa das Confederações, 
contra a Espanha.

Finalmente, do túnel de acesso, os visitantes 
repetem o trajeto dos jogadores até o gramado, 
de onde podem ter uma “visão de sonhos” do 
Maracanã, antes de encerrar a visita na sala de 
entrevistas coletivas.

A equipe da Revista 
do TCMRJ foi ao novo 
Maracanã conferir sua 
atual estampa. Acompanhe 
o tour ilustrado em fotos 
de Alexandre Freitas e 
texto de Luciano Clemente.
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Estátua de Zico, do Flamengo, maior artilheiro do Maracanã, fica no hall de entrada.
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Sala de entrevistas coletivas. Aqui, treinadores e jogadores, 
muitas vezes, têm que explicar vitórias e derrotas.
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Visão central do Maracanã. Além de partidas de futebol, o estádio já foi palco para diversos shows de 
artistas consagrados. Nomes como Frank Sinatra,  Madonna, Rolling Stones, Paul McCartney e Ivete 
Sangalo já se apresentaram no Maracanã.
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Nível dos camarotes; acima, as cabines de rádio. Os camarotes têm serviços especiais 
para grupos de 14 a 39 pessoas, além de uma visão privilegiada do gramado.
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Maracanã. No dia 13 de julho todos os seus espaços estarão ocupados de torcedores que,  
em sua grande maioria, esperam ver o  Brasil campeão mundial de futebol mais uma vez. 

“Acreditar no Maracanã é acreditar no Brasil” (Mario Filho,  jornalista que dá nome ao estádio)
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Loja de lembranças do Maracanã.
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Bola e rede do milésimo gol de Pelé, o maior jogador de todos os tempos, marcado no 
dia 19 de novembro de 1969, no Estádio do Maracanã, diante do Vasco.
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Entrada para o gramado. Aí começam as vitórias e derrotas.
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Banco dos jogadores reservas. 
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gRUPO H

 Bélgica x Argélia

 Argélia  x Coreia do Sul

 Bélgica x Rússia

 Bélgica x Coreia do Sul 

 Argélia x Rússia

 Rússia x Coreia do Sul
22 JUN

22 JUN

26 JUN

26 JUN

17 JUN

17 JUN

gRUPO D

 Uruguai x Costa Rica

 Uruguai  x Inglaterra

 Costa Rica x Itália

 Uruguai x Itália 

 Costa Rica x Inglaterra

 Inglaterra x Itália
19 JUN

20 JUN

24 JUN

24 JUN

14 JUN

14 JUN

gRUPO g

 Gana x EUA

 Alemanha  x Gana

 Portugal x EUA

 Alemanha x EUA 

 Portugal x Gana

 Alemanha x Portugal
21 JUN

22 JUN

26 JUN

26 JUN

16 JUN

16 JUN

Primeira fase

Confira, jogo a jogo, todas as partidas do Mundial de Futebol de 2014, marcando a  
pontuação de cada seleção e descobrindo quais equipes seguirão até a grande final.

gRUPO A

 Brasil x Croácia

 Brasil  x México

 Croácia x Camarões

 Brasil x Camarões 

 Croácia x México

 México x Camarões
17 JUN

18 JUN

23 JUN

3 JUN

12 JUN

13 JUN

gRUPO C

 Colômbia x Grécia

 Colômbia  x C. do Marfim

 Grécia x Japão

 Colômbia x Japão 

 Grécia x C. do Marfim

 C. do Marfim x Japão
19 JUN

19 JUN

24 JUN

24 JUN

14 JUN

14 JUN

gRUPO B

 Espanha x Holanda

 Holanda  x Austrália
18 JUN

23 JUN

23 JUN

 Chile x Austrália
18 JUN

 Espanha x Chile

 Espanha x Austrália 

13 JUN

13 JUN

 Holanda x Chile

gRUPO F

 Argentina x Bósnia

 Argentina  x Irã

 Bósnia x Nigéria

 Argentina x Nigéria 

 Bósnia x Irã

 Irã x Nigéria
21 JUN

21 JUN

25 JUN

25 JUN

15 JUN

16 JUN

gRUPO E

 Suíça x Equador

 Suíça  x França

 Equador x Honduras

 Suíça x Honduras 

 Equador x França

 França x Honduras
20 JUN

20 JUN

25 JUN

25 JUN

15 JUN

15 JUN

Para acompanhar:  
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Semi finais

Pontuação GRUPO A
Brasil 
Camarões 
Croácia
México

Pontuação GRUPO D
Costa Rica 
Inglaterra 
Itália
Uruguai

Pontuação GRUPO G
Alemanha
EUA
Gana
Portugal

Pontuação GRUPO B
Austrália 
Chile 
Espanha
Holanda

Pontuação GRUPO E
Equador 
França 
Honduras
Suíça

Pontuação GRUPO H
Argélia
Bélgica
Coreia do Sul
Rússia

Pontuação GRUPO C
Colômbia 
C. do Marfim 
Grécia
Japão

Pontuação GRUPO F
Argentina 
Bósnia 
Irã
Nigéria

Segunda fase

Quartas de final

Terceiro lugar Final

28 JUN - RIO DE JANEIRO

 1o C  2o D

x

28 JUN - BELO HORIZONTE

 1o A  2o B

x

30 JUN - PORTO ALEGRE

 1o G 2o H

xx

30 JUN - BRASÍLIA

 1o E 2o F

01 JUL - SALVADOR

 1o H  2o G

xx

01 JUL - SÃO PAULO

 1o F  2o E

x

29 JUN - FORTALEZA

 1o D 2o C  1o B  2o A

x

29 JUN - REIFE

05 JUL - BRASÍLIA

x

05 JUL - SALVADOR

x

09 JUL - SÃO PAULO

x

04 JUL - FORTALEZA

x

08 JUL - BELO HORIZONTE

x

04 JUL - RIO DE JANEIRO

x

x

12 JUL - BRASÍLIA

TERCEIRO LUGAR CAMPEÃO

x

13 JUL - RIO DE JANEIRO

a Tabela da Copa
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“A sanção administrativa não é uma imposição à autoridade 
que toma conhecimento do ilícito funcional. A obrigatoriedade 
é de apurar os fatos e, ao final do processo sancionatório, 
aplicar a medida (incluindo neste conceito as sanções) que 
melhor atender ao interesse público primário (da sociedade). 
Consequência desta conclusão é a possibilidade excepcional de 
a Administração Pública, mesmo diante de ilegalidades, deixar 
de aplicar sanção administrativa para exigir do agente público 
mudança de comportamento. Isto será possível de forma 
excepcional quando se verificar que a sanção, nada obstante, 
incidir sobre a pessoa do agente público imporá maior prejuízo 
ou danos ao interesse da sociedade. Exemplo seria a aplicação 
da pena de suspensão temporária das funções a agente público 
de área carente de recursos humanos. Suspender o agente 
público faltoso é apenar a própria sociedade nesta hipótese”. 
Flávio de Araújo Willeman, página 39

“O estado que não pauta a sua atuação pelas próprias leis que 
cria não é, e nunca deve ser, o estado que foi criado por nossos 
constituintes em 1988. Se o resultado prático significará que 
o contribuinte é o beneficiado, uma de duas: ou o estado agiu 
errado, porque não observou a lei na sua aplicação, ou o estado 
agiu errado ao não retomar a legalidade com relação ao ato 
injustamente praticado. O triunfo da legalidade significará 
muito mais do que a tutela dos direitos do contribuinte; 
significará o retorno concreto ao Estado de Direito”.
André Fontes, página 44

“Os tribunais de contas não são puros órgãos técnicos, já que 
participam da efetivação dos valores e princípios estruturantes 
da República. São, portanto, visceralmente técnicos, mas 
fundamentalmente políticos e, se não constituem um poder do 
Estado, são seguramente “órgãos portadores ou garantidores 
dos valores político-constitucionais do Estado”.
Maria Cecília Borges, página 47
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N
este ensaio,  buscar-
-se-á, de forma breve, 
analisar alguns con-
tornos administrati-
vos de uma conduta 

antijurídica, mais especificamente: 
(i) quais as consequências na vida 
funcional de um agente público 
quando ele pratica um ato contrário 
à lei e aos princípios?  (ii) quais os 
pressupostos para que um agente 
público venha a ser sancionado? e 
(iii) se a aplicação da sanção é um 
dever da Administração Pública?

Nos dias atuais, a sociedade 
brasileira, cansada de tantos escân-
dalos envolvendo a malversação de 
dinheiro público, se alegra ao tomar 
conhecimento de punições, ainda 
que leves, de agentes públicos que 
cometeram deslizes em suas vidas 
funcionais. É um sentimento nacio-
nal compreensível que ecoa pelas 

Responsabilidade Administrativa 
dos agentes públicos:  
há dever de sancionar?

O controle da administração pública traz ínsita a possibilidade de 
responsabilização dos agentes públicos pela prática de seus ilícitos. Esta 
ideia fica evidente nas hipóteses de controle de legalidade, por meio do 
qual se constata que uma conduta está em desacordo com o ordenamento 
jurídico face à prática de ato que viola regra ou princípio. A conduta 
antijurídica de um agente público pode desencadear sua responsabilização 
criminal, civil e administrativa. As instâncias são independentes, como 
regra. No entanto, o ato administrativo ilegal considerado crime pelo 
Poder Judiciário vinculará a esfera de decisão administrativa, desde que 
ambas as instâncias (administrativa e criminal) estejam analisando a 
mesma pessoa e os mesmos fatos.

Flávio de Araújo Willeman*
Procurador do Estado do Rio de Janeiro e Advogado

corregedorias e pelos mais variados 
veículos de imprensa escrita e falada.

Esta “onda” punitiva, durante 
muito tempo adormecida em rincões 
administrativos corporativistas, vem 
à tona para atender aos reclamos do 
princípio da moralidade que, aplicado 
com rigor demagógico e desneces-
sário, chega mesmo a recomendar 
(rectius: determinar) que agentes 
públicos recusem convites para 
comparecer a camarotes de empresas 
privadas na Marquês de Sapucaí, 
conhecida avenida de desfile das 
escolas de samba do Rio de Janeiro1.

De fato, não se pode permitir, 
sob o manto do compadrio, que 
agentes públicos, remunerados para 
trabalharem em prol da sociedade, 
deixem de ser investigados e, se 
necessário, punidos, se praticarem 
condutas ilícitas.

Mas o que vem a ser conduta 

ilícita para que um agente público 
mereça ser punido?

Como de conhecimento con-
vencional, conduta ilícita é aquela 
praticada em contrariedade a um 
preceito contido no ordenamento 
jurídico, isto é, nas Constituições 
(federal e estaduais), em uma lei ou 
em um princípio. 

Aqui a primeira observação 
relevante a se fazer. Não é possível 
– ou, para os mais sensíveis, reco-
mendável – punir um servidor por 
condutas meramente irregulares; 
não é possível, por exemplo, punir 
um servidor que, por desorgani-
zação, olvida-se, sem má-fé, após 
a prática do ato, de encaminhar o 
expediente ao arquivo.

Com efeito, não parece possível 
imaginar a punição de um servidor 
público porque ele, por falta de 
educação ou de cordialidade, não 

* Procurador do estado do Rio de Janeiro e Advogado. Juiz membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ – biênio 2014/2016). Mestre em Di-
reito pela Universidade Candido Mendes. Professor dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Candido Mendes. Professor dos cursos de 
pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, da Escola Superior de Advocacia Pública do Estado do Rio de Janeiro - ESAP e da Escola da Magistratura do 
estado do Rio de Janeiro - EMERJ. Autor dos livros: “Responsabilidade Civil das Agências Reguladoras” e Tópicos de Direito Administrativo.
1 “A Comissão de Ética Pública do estado do Rio de Janeiro recomendou a todas as autoridades e servidores estaduais que não aceitem convites para 
camarotes de empresas privadas neste Carnaval, diante de casos de abusos registrados em anos anteriores.” Notícia extraída do endereço eletrônico  
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1216463-comissao-de-etica-do-rio-barra-servidores-em-camarotes-no-carnaval.shtml. Consultado em 10-03-2013.
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cumprimenta as pessoas ao entrar 
em elevadores de prédios públicos. 
Poder-se-ia, neste caso, imaginar-se 
a possibilidade de punição por viola-
ção do princípio da urbanidade, pre-
visto em muitos estatutos funcionais 
das mais diversas administrações 
públicas brasileiras. Exagero que 
demonstra bem a diferença entre 
ilegalidade e irregularidade.

Deste modo, ilegalidade não 
é sinônimo de irregularidade e, 
por conta disto, a aplicação destes 
dois conceitos merece conclusões 
distintas quanto aos agentes que 
as praticam. A ilegalidade tem por 

Sanção x Medida Cautelar eM ProCeSSo SanCionatório

2 A Lei Federal nº 8.429/92 regulamentou o artigo 37, § 4º da CRFB/88 e cuida das condutas dos agentes públicos tipificadas como atos de improbidade 
administrativa que importem em enriquecimento ilícito (artigo 9º), que causem danos ao erário (art. 10) e que violem princípios da Administração 
Pública (art. 11). No artigo 12, a Lei Federal nº 8.429/92 estabelece as sanções aplicáveis aos agentes públicos em razão da prática de atos ímprobos. 

A 
Constituição Federal 
de 1988, no artigo 5º, 
incisos LIV e LV, esta-
beleceu como direito 
fundamental de todo 

o cidadão o respeito ao devido 
processo legal. Com base neste 
postulado, nenhum agente público 
poderá ser punido sem que lhe 
seja, de forma prévia, garantido 

o contraditório e a ampla defesa.
Entende-se por contraditório 

o direito de conhecer e de con-
tradizer todos os argumentos e 
provas imputados aos agentes 
públicos por quem o acusa e que 
lhes são desfavoráveis no início do 
procedimento.

Ampla defesa importa na pos-
sibilidade de o agente público 

produzir todas as provas possí-
veis, no processo administrativo 
sancionatório, para provar sua 
inocência. Traduz a possibilidade 
de o agente público, querendo, 
estar presente em todos os atos 
do processo sancionatório e de se 
fazer, se assim quiser, representar 
por advogado. Não permite que o 
agente público seja julgado por 

norma ou de um princípio, sem que o 
agente o tenha querido fazê-lo, ainda 
que culposamente, ou que a conduta, 
por costume administrativo, já esteja 
impregnada no seio da “repartição 
pública” a que pertence. Não se exige 
que o agente público esteja de boa-
-fé; basta que ele não atue de má-fé.

Apesar de não ser possível punir 
um servidor pela prática de uma 
conduta meramente irregular, dú-
vidas não devem subsistir de que a 
irregularidade continuada, depois 
de advertida pela chefia imediata do 
agente público, constitui ilegalidade 
passível de punição.

pressuposto a conduta ilícita de um 
agente público, eivada de culpa ou 
de dolo. Se a conduta dolosa (este re-
quisito é essencial) estiver tipificada 
como improbidade administrativa 
nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei Federal 
nº 8.429/922, ter-se-á, na hipótese, 
a agravante que permitirá a aplica-
ção de sanções que sobressaem à 
esfera meramente administrativa do 
agente público, como, por exemplo, 
a suspensão de direitos políticos e a 
impossibilidade de contratação com 
o Poder Público. 

De outro lado, a irregularidade 
importa no descumprimento de uma 

”

A existência 
de danos ao 
erário ou à 
Administração 
possui relevante 
função para 
a fixação da 
pena ao agente 
público.

“
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Sanção adMiniStrativa: obrigatoriedade?

A
s legislações elencam 
as diversas sanções 
administrativas possí-
veis, dentre as quais se 
destacam a advertência 

(verbal ou escrita) para faltas leves; 
a censura (geralmente para os casos 
de reincidência de atos puníveis 
com advertências); as suspensões 
administrativas, por meio das quais 
se afasta o agente público de suas 
atividades, sem vencimentos, por um 
período; as multas (pena financeira); 
e a demissão, ato drástico que faz 
com que seja rompido o vínculo do 
agente com o Poder Público.

As sanções administrativas 
devem ser aplicadas pelo agente 
público competente (sob pena de 
nulidade insanável), observada a 
gravidade da conduta, os anteceden-
tes do agente público, o esforço para 
minorar as consequências de seus 
atos, sua intenção e, sobretudo, a 
existência de dano à Administração.

Aqui um ponto importante. A 

existência de danos ao erário ou 
à Administração possui relevante 
função para a fixação da pena ao 
agente público.

Todavia, a ausência de danos ao 
erário ou à Administração Pública 
não quer dizer que o agente não 
será sancionado. De outra feita, a 
presença de danos não importa, 
sumariamente, em sanção e, muito 
menos, na aplicação da pena capital 
de demissão. Necessário ponderar 
os fatos para que, no caso concreto, 
se conclua pela punibilidade e/ou 
pela escolha da sanção. Sempre de 
forma fundamentada e escrita.

O fato é que, a ausência de danos 
materiais e financeiros recomenda, 
na maioria dos casos, se presente 
a boa-fé do agente público ou, 
simplesmente, a ausência de sua 
má-fé (requisito diverso da presença 
da boa-fé !), a não aplicação de 
sanções ou a aplicação de sanções 
mais brandas.

Não se deve olvidar, todavia, que 

dano ao erário diferencia-se de dano 
à Administração Pública. O dano ao 
erário importa em perda patrimonial 
decorrente da conduta do agente pú-
blico. O dano à Administração Pública 
é mais amplo; alcança algo que não é 
possível mensurar financeiramente; 
significa a perda imaterial de valores 
prezados pela Administração Pública. 
Por isto, desafiam a aplicação de 
sanções, desde que devidamente 
comprovado o fato e o abalo à moral 
ou ao nome da Administração. A este 
propósito, confira-se a orientação do 
Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE 
– LICITAÇÃO - IRREGULARIDADE 
– CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 
SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS 
ADMINISTRATIVAS PERTINEN-
TES - LEI 8.429/92  - IMPOSIÇÃO 
DE PENA.
1. Para a configuração do ato de 
improbidade não se exige que 
tenha havido dano ou prejuízo 

“juízes administrativos” parciais 
e que penas sejam aplicadas por 
autoridades que não tenham com-
petência para tanto.

O Supremo Tribunal Federal, 
ao editar a Súmula Vinculante nº 
05, “legislou” que a falta de defesa 
técnica por advogado em proces-
so administrativo disciplinar não 
ofende o devido processo legal, isto 
é, não viola o direito fundamental à 
ampla defesa.

Afora a crença de que os minis-
tros do STF podem estar distantes 
da prática dos processos discipli-
nares que tramitam nas “admi-
nistrações públicas brasileiras” e, 
por isto, do cipoal de ilegalidades 
que são cometidas contra agentes 
públicos à luz da arbitrariedade 
que permite sejam estes agentes 
induzidos a serem defendidos por 
eles próprios ou por “defensores 
dativos” nomeados pela própria 
Administração, tenho sustentado 

que a Súmula Vinculante nº 05 
não se aplica na hipótese de existir, 
concretamente, em estados e em 
municípios, leis que exijam a defesa 
do agente público por profissional 
habilitado (advogado) para fazê-lo. 
Neste caso, a legislação local ou 
regional, face à autonomia dos 
entes públicos e do pacto federa-
tivo, deve ser compreendida como 
regulamentadora do artigo 5º, 
incisos LIV e LV, da CRFB/88, com a 
consequente nulidade do processo 
administrativo que desrespeitar o 
devido processo legal.

Por fim, para encerrar este tópi-
co, necessário esclarecer que sanção 
administrativa não se confunde com 
medida administrativa cautelar.

As sanções administrativas 
representam punição ao agente 
público e só podem ser aplicadas 
após o devido processo legal, isto é, 
após garantir-se ao agente público 
o constitucional direito ao contra-

ditório e à ampla defesa.
As medidas administrativas 

cautelares podem ser determi-
nadas pela autoridade superior 
ao agente público cuja conduta 
será investigada para garantir a 
integridade física de alguém e/ou 
administrativa, bem assim o proce-
dimento investigativo. Exemplo das 
medidas administrativas cautelares 
é o afastamento liminar temporário, 
com vencimentos (sob pena de privar 
o agente público de sua subsistência e 
de sua família), de agentes públicos, 
desde que expressamente previsto 
em lei.

Estas medidas cautelares, con-
quanto pareçam sanções liminares, 
não o são. Representam, por eviden-
te, repercussão na vida dos agentes 
públicos, mas a conclusão, ainda, 
não é revertida das consequências 
sancionatórias e, por isso, não 
importa em “mancha negra” nos 
cadastros funcionais dos agentes.
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material, restando alcançados 
os danos imateriais.
2. Não havendo diferença no 
procedimento dos réus partícipes 
dos atos de improbidade, desne-
cessária a individualização das 
sanções.
3. Constatação de que as irregu-
laridades foram cometidas para 
anular a concorrência e levar a 
uma modalidade inadequada de 
licitação.
Configuração objetiva do ato de 
improbidade, independentemen-
te de dolo ou culpa.
4. Correta a imputação da pena 
de perda de direitos políticos, a 
teor do art. 12, III da Lei 8.429/92.
5. Recursos especiais improvi-
dos”. (Processo REsp 287728 
/ SP ;  RECURSO ESPECIAL 
2000/0118835-6, Relatora: mi-
nistra ELIANA CALMON (1114), 
T2 - SEGUNDA TURMA, Data do 
Julgamento: 02/09/2004, Data da 
Publicação / Fonte: DJ 29.11.2004 
p. 272 / REPDJ 17.12.2004 p. 473.

Nada obstante, a sanção adminis-
trativa não deve ser compreendida 
como um fim em si mesmo. Tem 
por finalidade assegurar o interesse 
público, notadamente pela imposi-
ção de perda funcional a quem atua 
contra ele.

Por isto, não há falar-se em um 
dever vinculado do Poder Público 
que o obrigue a sancionar um agente 
sempre que detectar a prática de 
um ato ilegal, sem, contudo, so-
pesar, mediante ponderação de 
interesses devidamente motivada3, os 

benefícios que, ao final do processo 
sancionatório, poderão ser trazidos 
efetivamente à Administração Públi-
ca (ao serviço) e, assim, à sociedade.

A sanção administrativa, neste 
contexto, não deve ser aplicada para 
meras irregularidades (sobretudo as 
ocasionais) cometidas por agentes 
públicos; deve ser a consequência 
de condutas ilícitas praticadas 
com culpa (falta de cuidado que 
acarreta imprudência, imperícia ou 
negligência) ou com dolo (vontade 
intencional de praticar o ilícito, 
ainda que por omissão).

Ainda assim, a sanção admi-
nistrativa não é uma imposição à 
autoridade que toma conhecimento 
do ilícito funcional. A obrigatorie-
dade é de apurar os fatos e, ao final 
do processo sancionatório, aplicar a 
medida (incluindo, neste conceito, 
as sanções) que melhor atender 
ao interesse público primário (da 
sociedade)4.

Consequência desta conclusão 
é a possibilidade excepcional de 
a Administração Pública, mesmo 
diante de ilegalidades, deixar de 
aplicar sanção administrativa para 
exigir do agente público mudança de 
comportamento. Isto será possível 
de forma excepcional quando se 
verificar que a sanção, nada obstan-
te, incidir sobre a pessoa do agente 
público imporá maior prejuízo ou 
danos ao interesse da sociedade. 
Exemplo seria a aplicação da pena de 
suspensão temporária das funções 
a agente público de área carente 
de recursos humanos. Suspender 
o agente público faltoso é apenar a 

própria sociedade, nesta hipótese. 
A solução possível (não exigível 

ou necessária) para o caso acima é 
celebrar um Termo de Ajuste de 
Conduta (TAC) com o agente público 
para apená-lo com sanção mais 
branda (advertência ou censura, 
por exemplo) ou mesmo para não 
apená-lo, se comprometendo o 
agente a cessar a conduta irregular 
(intensificando-se, neste caso, a 
fiscalização sobre sua atuação fun-
cional), sob pena de aplicação de 
pena de maior intensidade em novo 
processo sancionatório.

Note-se, assim, que a celebração 
do TAC para conversão de penali-
dade administrativa não constitui 
perdão ou mesmo absolvição do 
agente faltoso; também não se revela 
como renúncia à competência de 
punir, na medida em que a sanção 
será abrandada ou “suspensa” para 
momento posterior, com maior 
gravidade (pena superior à que seria 
aplicada no processo disciplinar 
anterior), caso seja o agente público 
reincidente.  

Por fim, resta saber se há neces-
sidade de expressa previsão legal, 
isto é, de consentimento do Poder 
Legislativo, para que uma sanção 
administrativa seja abrandada ou 
deixe de ser aplicada por intermédio 
da celebração de um Termo de 
Ajustamento de Conduta. Entendo 
que a resposta é negativa.

É de conhecimento convencional 
que as hipóteses de controle da 
Administração Pública pelo Poder 
Legislativo têm de estar expressa-
mente previstas na Constituição da 

3 É controvertida, na doutrina, a possibilidade de ponderação de valores entre princípios e regras jurídicas, com prevalência dos princípios. Tem se ad-
mitido tal interpretação jurídica de forma excepcional, quando um princípio constitucional colidir com regra infraconstitucional que, no caso concreto, 
se apresente para tutelar interesse jurídico de menor densidade para garantir direitos fundamentais. Confira-se, a propósito, a doutrina de Thomas 
Bustamante: “Como veremos a seguir, as regras não podem entrar em colisão com outras regras, já que os conflitos entre estas espécies de normas são so-
lucionados ou com fundamento nos critérios clássicos da hierarquia, da especialidade e da norma mais recente, ou por meio da introdução de uma cláusula 
de exceção em uma das regras. Esta circunstância não exclui, porém, a possibilidade de uma regra jurídica entrar em colisão com um princípio. Quando isso 
acontece é que se pode admitir, eventualmente, a superação de uma regra jurídica.” Princípios, regras e conflitos normativos: uma nota sobre a supe-
rabilidade das regras jurídicas e as decisões contra legem. In Revista Direito, Estado e Sociedade, nº 37, p 152/180, jul/dez 2010
4 A respeito da distinção entre o interesse público primário e o interesse público secundário, confira-se a lição de Renato Alessi: “Questi interessi pub-
blici, collettivi, dei quali l’amministrazione deve curare il soddisfacimento, non somo, si noti bene, semplicemente l’interesse dell’amministrazione intesa 
come aparato arganizzativo, sibbene quello che è chiamato l’interesse collettivo primário, formato dal complesso degli interessi individuali prevalenti in 
uma determinata organizzazionegiuridicadella collettività, mentre l’interesse dell’aparato, se può esse concepito um interesse dell’aparato unitariamente 
considerato, sarebbe semplicemente uno degli interesse secondari che si fanno sentire in seno allá colletività, e che possono essere realizzati soltano in caso 
di coincidenza, e nei limiti di siffatta coincidenza, com l’interesse collettivo primário. La peculiarità della posizione giuridica della publica amministrazione 
sta appunto in ciò, che la sua funzione consiste nella realizzazione dell’interesse collettivo, pubblico, primario.” In: Principi di Diritto aministrativo. Milano: 
A. Giuffre, 1966, pp. 200-201.  
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Condutas 

meramente 

irregulares, fruto 

de atos praticados 

sem má-fé ou 

em consonância 

com o costume 

administrativo, 

não devem, como 

regra, ser objeto 

de punição. 

“

”
República, sob pena de “interferên-
cia” indevida de um Poder sobre 
outro, fato que viola o princípio da 
separação de poderes.

Após cotejar todas as regras 
atinentes à Administração Públi-
ca (artigo 37 e seguintes) e das 
competências do Poder Legislativo 
(artigo 49 e seguintes) previstas 

ConCluSão

pela responsabilização, tendo por 
parâmetro a conduta do agente, 
as circunstâncias agravantes e 
atenuantes e, sobretudo, a exis-
tência de danos ao erário e/ou à 
Administração.

A Administração Pública pode, 
excepcionalmente, deixar de sancio-
nar ou aplicar sanção mais branda 
do que a que deveria ser aplicada, 
caso a medida seja prejudicial 
ao interesse público primário. 

Esta decisão deve ser motivada e 
ponderada à luz dos fatos concretos 
e viabilizada por meio da celebração 
de Termo de Ajuste de Conduta com 
o agente público. Caso o agente 
público descumpra o TAC, a sanção 
administrativa deverá ser agravada.

Condutas meramente irregulares, 
fruto de atos praticados sem má-fé 
ou em consonância com o costume 
administrativo, não devem, como 
regra, ser objeto de punição. 

S
em a pretensão de ter 
esgotado os temas tra-
tados neste breve ensaio 
e, muito menos, de tê-
-los abordado de forma 

definitiva, alinho, abaixo, de forma 
objetiva, as conclusões:

Não há uma obrigação constitu-
cional ou legal de sancionar agentes 
públicos que cometem ilícitos 
administrativos. A Administração 
Pública deve, como regra, pender 

na Constituição da República de 
1988, não se vislumbra a exigência 
formal de autorização legislativa 
para que, como conclusão de um 
processo administrativo disciplinar, 
se permita a celebração de um 
Termo de Ajuste de Conduta para, 
no caso concreto, abrandar a sanção 
de um servidor público, ou mesmo 

para deixar de sancioná-lo, mercê das 
circunstâncias do caso concreto que 
recomendem atenção ao interesse 
público primário. Entender de forma 
diferente é prestigiar o princípio da 
estrita legalidade em detrimento 
do interesse público, o que não se 
afigura consentâneo com os ideários 
constitucionais.
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C
onceitualmente, este 
poder, o de autotutela, 
significa que a própria 
Administração Pública 
resolverá os conflitos 

que ela trava com os particulares, 
e não necessitará de uma prévia in-
tervenção judiciária. São exemplos: 
o seu poder de revogar atos admi-
nistrativos, ou de anulá-los, embora 
precedidos de um procedimento 
administrativo, com ampla defesa 
do administrado e contraditório.  
Outro bom exemplo seria a retirada 
de um veículo que impedisse o 
trânsito nas vias públicas, a despeito 
de uma falta de consentimento do 
correspondente proprietário.

O reconhecimento deste prin-
cípio de autotutela administrativa 
somente é desmentido pelas exce-
ções, que sugerem que as proibições 
a esta forma de tutelar, a si mesmo, 
são expressamente contempladas 
em nosso ordenamento jurídico. 
Refinando-se a exposição em bases 
mais amplas, podemos afirmar 

A autotutela tributária  
e o contribuinte

Uma das consequências mais características da tripartição 
dos poderes é a desnecessidade dos órgãos do Poder 
Executivo das entidades federativas terem de recorrer 
ao Poder Judiciário para praticar e fazer valer atos 
administrativos, no exercício de suas funções. Esta conclusão 
assinala o que se compreende por equilíbrio e harmonia dos 
poderes, tal como se extrai da Constituição da República, em 
seu artigo 3º. A aplicação desta disposição constitucional 
tem uma importância geral como princípio para a 
Administração Pública, que se utiliza do poder de autotutela, 
ordinariamente, nas relações travadas e nos eventuais 
conflitos com os administrados. 

André R. C. Fontes
Desembargador no Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo)

que, tanto a norma de cariz cons-
titucional, como é exemplo a regra 
proibitiva de desapropriação, sem 
a intervenção do Judiciário, como a 
norma de cariz legal, na qual contém 
a vedação de demolir administrati-
vamente a construção que viole a 
regra edilícia do art. 888, VIII, do 
Código de Processo Civil, conduzem 
a uma ideia explícita de proibição 
da autotutela, a despeito da inegável 
limitação de exemplos. 

Ao analisarmos esta metodologia 
de concretude normativa desprovida 
de decisão judicial, pareceria, à 
primeira vista, que somente uma 
explicação eliminaria eventuais 
incongruências de um significa-
do de texto constitucional que se 
mostraria injusto e indevidamente 
oculto no macrocosmo do sistema 
da Constituição da República, a 
carecer de uma forma precisa de 
explicação e conhecimento. A regra 
disposta no art. 3º da Constituição 
da República, por outro lado, mostra 
apenas, e diretamente, uma certa 

horizontalização dos planos nos 
quais estão assentados os Poderes 
da República, sem a particularidade 
que torna central e comum a desig-
nação autotutela na Administração 
Pública. A elaboração destas ideias 
forma um quadro peculiar de ex-
clusão do Poder Judiciário, como 
um verdadeiro destaque no quadro 
da resolução de conflitos em um 
país democrático, obediente à lei e 
à Constituição da República. Esta 
tendência incongruente e verda-
deiramente oposta ao curso da 
importância do Poder Judiciário 
na democracia brasileira não se 
apresenta de forma autoenunciativa 
e revelada, à primeira vista, na 
compreensão das belas letras da 
Constituição. Ter que aclarar o que 
há de mais significativo, na prática, 
no entendimento da não hierarquia 
e da harmonia entre os Poderes da 
República soa como um desvio de 
um texto orientado para traçar os 
rumos desejados pela sociedade 
brasileira.
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A exação é, 
historicamente, 
um dos mais 
firmes exemplos 
de exceção 
à regra da 
autotutela.

“

”

A exação é, historicamente, um 
dos mais firmes exemplos de exceção 
à regra da autotutela. A proibição 
da autotutela tributária, portanto, 
é o guia mais puro na síntese da 
cobrança de tributos no País. Esta 
negação conduz à ideia de que o 
Fisco deverá cobrar os tributos me-
diante uma necessária intervenção 
de outro Poder, o Poder Judiciário, 
a quem é confiada a função ju-
risdicional. Fazendo um paralelo 
entre o sistema geral da autotutela 
para a Administração Pública e a 
proibição de ser ela, a autotutela, 
usada para a cobrança de tributos, 
há de se indagar a possibilidade de 
a Administração Tributária valer-se 
(ou poder se valer), de algum modo, 
da sistemática comum, usada pela 
Administração Pública em geral, ao 
exercer a autotutela tributária no 
conflito com os contribuintes.

Ao se mostrar certa unidade e um 
paralelismo entre a Administração 
Pública e a Administração Tributária, 
tomar situações como equivalentes 
pode significar resposta positiva 
à indagação, aparentemente con-
traditória, de que a Administração 
Pública poderia e a Administração 
Tributária não poderia se valer da 
autotutela, razões que levariam a 
uma ter o poder se repetiriam para 
aquela que não teria o poder.

 Cada um dos três Poderes da 
República utiliza-se de alguma 
maneira da ideia de harmonia, 
segundo as bases de sua natureza e 
conteúdo. À Administração Pública 
a autotutela é atribuída, grosso 
modo, para impedir que um Poder, 
como é o caso do Poder Executivo, 
que exerce primordialmente a 
função administrativa, necessite de 
verdadeiras muletas do Judiciário 
para fazer valer suas decisões. A 
compreensão da metáfora das 
muletas é a de não anular do Exe-
cutivo em sua condição de Poder e 
reduzi-lo à situação de caudatário 
do Poder Judiciário. 

A estrutura constitucional, defi-
nitivamente, não contemplaria uma 
desqualificação do Poder Executivo, 

se quisermos apresentar uma síntese 
negativa e contundente das proposi-
ções feitas. A aplicação de noções que 
afastem a autotutela seria inaceitável, 
se uma só palavra pudesse traduzir 
o ponto central a que converge 
toda a exposição. O desdobramento 
contrário a esta linha de raciocínio 
encerraria uma violação ao que há 
de mais fundamental no princípio 
da harmonia entre os Poderes da 
República, que se extrai do art. 3o de 
nossa Constituição.

É de ofuscante nitidez que, ao 
Poder Legislativo, tal princípio 
de harmonia não teria essa men-
cionada destinação. É que, por 
exercer, primordialmente, a função 
normativa, a ideia de atos concretos 
somente ocorreria para os atos 
administrativos que praticasse e, 
neste particular, lhe seria aplicável, 
igualmente, o poder de autotutela 
administrativa. Afinal, se partiria 
da ideia de que, também com re-
lação a ele, a harmonia entre os 
Poderes seria aplicada, mediante 
a exclusão do Poder Judiciário no 
controle dos atos administrativos 
a serem praticados. Ao determinar 
o lugar da autotutela no espaço da 
Administração Pública, e também 
no âmbito da Administração Pública 
do Poder Legislativo, devem-se 
aceitar tais ideias, sem considerar 
o exercício eventual da função 
jurisdicional pelo Poder Legislativo 

na conhecida e assim chamada pelos 
estudiosos de jurisdição anômala, 
como, seria exemplo, o julgamento 
do presidente da República pelo 
Senado Federal, já que encontraria 
na própria jurisdição, com poder de 
executivo, o cumprimento de decisão 
jurisdicional.

Ao se reconhecer a veracidade de 
tais assertivas, uma afirmação tão 
contundente de certeza da aplicação 
da noção de autotutela administrati-
va para a Administração Tributária 
exigiria uma imprescindível ressal-
va: a de que ela não significará uma 
forma de execução administrativa 
de créditos tributários. Tampouco 
terá por objetivo a proposição de 
formas novas de desfazimento da 
relação ou situações administrativas 
por anulação ou revogação para o 
atendimento da finalidade pública. 
Ela significará, em verdade, a obser-
vância da legalidade objetiva.

Uma conclusão de a Adminis-
tração Tributária poder utilizar 
a autotutela administrativa deve, 
antes de tudo, reforçar a premissa 
fundamental da legalidade tributá-
ria, que não deve passar em branco. 
Assim interpretando, o Fisco, ao 
velar pela observância da legalidade 
dos tributos na sua cobrança, deve 
sempre levar em consideração que 
a Administração Tributária, ao 
constatar a ausência de legalidade 
na cobrança de um tributo, outra 
atitude não deverá tomar, senão a 
de anular o ato praticado. 

Esta anulação não se dará 
pela regular forma de atuação da 
Administração Tributária como 
espécie de Administração Pública 
– embora as razões que esta última 
tenha não excluam a igual atuação 
daquela. Mas, diversamente da 
Administração Pública normalmen-
te considerada, a Administração 
Tributária deve, invariavelmente, 
pautar-se pela legalidade, porque 
não há atuação do Fisco sem lei. E 
o objetivo do Fisco é o de prover 
os cofres públicos de renda para o 
Estado realizar as suas funções. Na 
Administração Pública, o atuar é o 
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de realizar a missão do Estado de se 
pautar na lei com o fim de atender 
o interesse público.

Duas missões que comparti-
lham as Administrações Pública e 
Tributária: a primeira, de atuação 
mais geral de atendimento do 
interesse público, tal como a lei o 
determina; e, de modo específico, a 
segunda missão será a atuação da 
Administração Tributária em pro-
ver o Estado de recursos para que a 
primeira (a Administração Pública) 
realize sua missão constitucional.

Fica a indagação se a autotu-
tela da Administração Tributária 
significará um atuar em favor do 
contribuinte. A melhor resposta 
é a de que o atuar contra a lei, 
aquém da lei, além da lei ou sem a 
lei é um atuar em desacordo com 
a noção de Estado Democrático 
de Direito e configura desatender 
a vontade soberana do povo nos 
seus fins primordiais. O estado 
que não pauta a sua atuação pelas 
próprias leis que cria não é, e nunca 
deve ser, o estado que foi criado 
por nossos constituintes em 1988. 
Se o resultado prático significará 
que o contribuinte é o beneficiado, 
uma de duas: ou o estado agiu 
errado, porque não observou a lei 
na sua aplicação, ou o estado agiu 
errado ao não retomar a legalidade 
com relação ao ato injustamente 
praticado. O triunfo da legalidade 
significará muito mais do que a 
tutela dos direitos do contribuinte; 
significará o retorno concreto ao 
Estado de Direito.

De todo o modo, ficará o con-
tribuinte apto a utilizar as formas 
de controle jurisdicional dos atos 
da Administração Pública, seja 
a tributária ou não. E o sentido 
que desempenhar a provocação 
de uma tutela jurisdicional,  a 
legalidade, neste aspecto, deverá 
ser observada e restituída pelo 
Poder Juridiciário, que tem outra 
legalidade a observar, na sua práti-
ca institucional, aquela estampada 
no princípio da vinculação da 
jurisdição à lei e ao direito.

O triunfo da legalidade significará 
muito mais do que a tutela dos direitos 
do contribuinte; significará o retorno 
concreto ao Estado de Direito.

“

”
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Tendo como pano de 
fundo algumas reflexões 
acerca do princípio da 
segurança jurídica no 
exercício do controle 

externo pelos tribunais de contas, 
notadamente diante das dificuldades 
decorrentes da ineficiência – em 
seus dois aspectos: o desempenho 
insatisfatório das atribuições do 
agente público, não logrando este 
os melhores resultados possíveis, 
e a má organização e estruturação 
administrativa, incluindo-se aí o uso 
deficiente da informatização e de 
seus recursos – na gestão tempestiva 
de seu volume processual, no contex-
to em estudo foram apresentadas al-
ternativas para tentar solucionar os 
problemas decorrentes de referidas 
mazelas, com fincas à racionalização 
administrativa e à observância da 
garantia constitucional da razoável 
duração dos processos.

Neste sentido, concluiu-se que 
são inaplicáveis os institutos da pres-

Prescrição e decadência: 
equivocada premissa da 
segurança jurídica no exercício 
do controle externo

Segundo a autora, é preciso reconhecer que o princípio 
da segurança jurídica não pode ser o fundamento para a 
aplicação de institutos que transmudam em regulares todo 
e qualquer ato objeto de controle externo ocorrido há 
determinado lapso temporal. Tal princípio, na verdade, serve 
como base apenas para, excepcionalmente, convalidar atos 
que, diante do caso concreto, não suportam revisão.

Maria Cecília Borges
Mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas 
Gerais. Procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 
do estado de Minas Gerais. 

crição e da decadência, como regra, 
aos tribunais de contas, no exercício 
da sua função constitucional de 
controle externo, já que embasados 
em equivocada premissa, ao trazer, 
na verdade, insegurança jurídica, por 
violação a princípios constitucionais. 
Além disto, estes grandes problemas 
enfrentados pelos tribunais de 
contas não são encarados, que se 
refletem no acúmulo de processos 
nas cortes de contas de todo o país, 
incapazes de analisar todos eles em 
tempo razoável. Assim, a solução 
para os problemas enfrentados, que 
não se resolvem com a aplicação 
indevida dos institutos contestados, 
se encontra na racionalização, com 
técnicas de análise processual, 
planejamento e otimização, com 
base no princípio da eficiência.

Não se defende a perpetuação de 
situações sem definição jurídica em 
tempo hábil. Pelo contrário. O que 
não se pode aceitar é a aplicação de 
forma irrestrita de institutos que 

violam os preceitos constitucionais, 
ao passo que se desvirtua o real 
problema. Tanto é que, excepcio-
nalmente, analisando-se o conteúdo 
dos processos, a natureza dos vícios, 
sua repercussão, as ilegalidades e a 
boa-fé, defende-se a estabilização 
das relações jurídicas, com esteio em 
precedentes do Supremo Tribunal 
Federal e do Tribunal de Contas da 
União.

O controle ou fiscalização é a 
função típica, definidora e justifi-
cadora da própria existência destas 
Cortes. Trata-se de função extraída 
diretamente da Constituição Federal, 
com contornos, substâncias e regra-
mentos próprios.

Assim, a função de controle 
externo, emanada diretamente da 
Constituição Federal e confiada aos 
tribunais de contas, é indelegável, 
irrenunciável e insuscetível de miti-
gação por intermédio da legislação 
infraconstitucional. Trata-se de 
poder-dever de controle externo, 
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razão de ser dos tribunais de contas 
no sistema constitucional brasileiro.

Demarcados conceitualmente os 
contornos e regramentos da ativi-
dade de controle externo das cortes 
de contas, cumpre concluir que os 
tribunais de contas não são puros 
órgãos técnicos, na exata medida 
em que participam da efetivação dos 
valores e princípios estruturantes da 
República Federativa do Brasil. São, 
portanto, visceralmente técnicos, mas 
fundamentalmente políticos e, se não 
constituem um poder do Estado, são 
seguramente “órgãos portadores ou 
garantidores dos valores político-
-constitucionais do Estado”1.

Os processos que tramitam pe-
rante os tribunais de contas devem 
ser conduzidos com observância do 
que já se intitulou “concretizações 
do devido processo legal”2, relativa-
mente ao contraditório e à razoável 
duração do processo, esta, garantia 
fundamental introduzida na CF/88. 
A elevação da questão relacionada 
ao tempo do processo ao status de 
garantia constitucional justifica-se, 
de um lado, pela insatisfação da 

1 Neste sentido, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, citando doutrina estrangeira. Cf. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O Parlamento e a sociedade 
como destinatários do trabalho dos tribunais de contas. In: SOUZA, Alfredo José de et al. O novo tribunal de contas: órgão protetor dos direitos fundamen-
tais. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 102/103.
2  DIDIER JR. Curso de direito processual civil, v. 1, p. 47.

Os tribunais de contas são orgãos visceralmente 
técnicos, mas fundamentalmente políticos.“ ”sociedade com a prestação tardia 

da tutela dos seus direitos e, de 
outro, pelo entendimento de que a 
jurisdição deve ser prestada pelo 
estado como decorrência lógica 
do direito de ação, devendo ser 
efetiva, tempestiva e adequada. 
Segue, pois, que devido processo é 
processo que tenha razoável duração, 
considerando-se a complexidade da 
matéria, o comportamento das partes 
e a atuação do órgão.

Por outro lado, não se pode ignorar 
o fato de que o volume processual é re-
alidade em diversos tribunais de con-
tas do país, quer pela diversidade de 
atos submetidos a seu controle, quer 
pela descentralização administrativa, 
que resulta em inúmeras entidades e 
órgãos administrativos. O exame dos 
processos que se formam, de variadas 
naturezas,  envolve os mais diversos 
agentes e órgãos públicos, além de, 
muitas das vezes, ser complexo e 
demandar a realização de inspeção 
localizada, com deslocamento de 
técnicos do tribunal de contas até o 
órgão ou entidade fiscalizada.

Tais situações, aliadas à ineficiên-

cia em seus dois aspectos - desempe-
nho insatisfatório das atribuições do 
agente público, não logrando este os 
melhores resultados possíveis, e má 
organização e estruturação adminis-
trativa, incluindo-se aí o uso deficiente 
da informatização e o planejamento 
deficiente -, refletem-se no acúmulo 
de processos nas cortes de contas de 
todo o país, face à incapacidade de se 
analisar todos eles em tempo razoável. 
Assim se está inegavelmente diante de 
problemas relacionados à demora na 
prestação, à ineficiência e à falta de 
celeridade processual.

Sabe-se que o decurso de longo 
espaço de tempo entre o nascimento 
do ato a ser examinado e sua efetiva 
análise fiscalizadora pelo órgão de 
controle externo revela-se, quase sem-
pre também, como fator de injustiça. 
Diante disto, fala-se em insegurança 
jurídica pela demora, o que, todavia, 
se consubstancia em falsa premissa. A 
segurança jurídica deve, sim, ser pri-
vilegiada, mas não da forma como se 
tem indevidamente propalado - com 
a aplicação irrestrita da prescrição e 
da decadência. 



49 Revista TCMRJ    Outono de 2014 - N. 57

J
a c o b y  Fe r n a n d e s ,  a o 
tratar dos princípios que 
informam a atividade de 
controle externo, destaca o 
da relação custo/benefício, 

segundo o qual “o custo do controle 
não pode exceder os benefícios 
que dele decorrem, ou causaria o 
descontrole”. O princípio, que já 
teve o nome de racionalização de 
meios, na atualidade é denomina-
do economicidade, cujo guardião 
constitucional é o controle exter-
no3. Referido preceito, inclusive, 
encontra-se positivado em regras 
no direito pátrio, tais como o art. 
14 do Decreto-Lei nº 200/19674 
e a Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas do estado de Minas Gerais 
(Lei Complementar estadual nº 
102/2008)5.

Os tribunais de contas devem 
almejar a adoção de medidas de 
racionalização administrativa e 
a concreção dos princípios da 
eficiência, economicidade e pro-
porcionalidade, como, por meio de 
seleção, por critérios objetivos, de 
relevância, materialidade e risco, do 
objeto a ser fiscalizado, pela utili-
zação de técnicas de arquivamento 
de autos com conteúdo menos 
expressivo ou com irregularidades 
formais de menor importância, 
verificando-se a natureza dos vícios 
e sua repercussão de efeitos no 

mundo jurídico, podendo-se até 
concluir por se deixar de fiscalizar 
se o custo for superior ao retorno 
supostamente esperado. Com o 
intuito de melhor subsidiar esta 
análise, os tribunais de contas 
devem se servir de estudos, da 
tecnologia da informação, da ava-
liação de parâmetros objetivos 
para aferir o risco potencial ao 
patrimônio público dos diversos atos 
fiscalizados, o que ensejará adequa-
do planejamento do controle. Nas 
cortes de contas, também devem ser 
gradativamente implantados os pro-
cessos eletrônicos, otimizando-se a 
análise. Métodos de arquivamento 
sem resolução de mérito podem, 
diante do caso concreto, atender 
às prerrogativas constitucionais 
dos tribunais de contas, respeita-
do o poder-dever de fiscalização. 
A utilização da informatização e 
seus recursos de forma eficiente e 
racional, com base em parâmetros 
que assegurem melhor resultado e 
planejamento eficaz, dentre vários 
outros métodos de racionalização 
administrativa e eficiência proces-
sual, com fundamento na segurança 
jurídica, aí sim, se estará buscando 
soluções que ataquem e enfrentem, 
de forma adequada, a morosidade e 
o volume processuais nos tribunais 
de contas.

Especificamente quanto ao 

TCEMG6, constata-se de plano que 
muitos dos apontamentos poderiam 
ser rapidamente verificados por 
meio de sistemas informatizados, 
por meio de análises extremamente 
objetivas. Por seu turno, devido à 
incidência do princípio da econo-
micidade, uma quantidade também 
significativa desses apontamentos 
poderia ser desconsiderada. Agindo 
desta maneira, com planejamento 
e informatização, os tribunais 
de contas podem gerir de modo 
eficiente, confiável e juridicamente 
sustentável seu passivo processual 
e planejar as ações de fiscalização 
de maneira racional e que atenda 
ao princípio constitucional da 
eficiência e da razoável duração dos 
processos.

No MS nº 24.448/DF7, o Supremo 
Tribunal Federal, sem falar sobre 
prescrição ou decadência no âmbito 
dos tribunais de contas, entendeu 
que os particulares têm direito ao 
contraditório e à ampla defesa em caso 
de inércia da corte de contas, que deve 
agir em tempo razoável. Decidiu que o 
aspecto temporal diz intimamente com 
o princípio da segurança jurídica. No 
mesmo sentido, o MS nº 25.1168, o STF 
definiu que a manifestação do órgão 
constitucional de controle externo há 
de se formalizar em tempo que não 
desborde das pautas elementares da 
razoabilidade. 

CuSto/benefíCio do Controle

3 JACOBY FERNANDES. tribunais de contas do Brasil: jurisdição e competência, p. 42.
4 “o trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem como puramente 
formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco.”
5 “Art. 71. [...] §3º Terminativa é a decisão pela qual o tribunal ordena o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis, ou determina 
o seu arquivamento pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ou por racionalização adminis-
trativa e economia processual. [...] Art. 117. A título de racionalização administrativa e economia processual e com o objetivo de evitar que o custo da 
cobrança seja superior ao valor do ressarcimento, o tribunal poderá determinar o arquivamento do processo, o qual não implicará o cancelamento 
do débito, ficando o devedor obrigado a pagá-lo para que lhe seja dada a quitação”.
6 Estudo realizado pela Diretoria de Análise de Atos de Admissão, Aposentadoria, Reforma e Pensão de referida Corte, na oportunidade da realiza-
ção do III Congresso Municipal – Os desafios de uma gestão pública responsável, apontou o seguinte: “Principais falhas encontradas nos processos: 
ausência de documentos essenciais para o exame da legalidade dos atos de aposentadoria; documentos ilegíveis ou rasurados; documentos com 
informações divergentes. – Quanto ao ato de aposentadoria e pensão: ausência do original do ato concessório da aposentadoria ou pensão; au-
sência ou erros de fundamentação legal; atos assinados por autoridades não competentes; erros formais. – Quanto à certidão de tempo de serviço 
ou contribuição: ausência da totalização de todo o tempo utilizado para fins de aposentadoria; somatórios de tempos incorretos; existência de 
tempos averbados mediante somente justificação judicial, o que não é aceito por esta Corte; utilização incorreta de tempos concomitantes, abonos 
e arredondamentos. – Quanto ao cálculo de proventos: fixação do provento-base em desacordo com a legislação vigente na data da aposentadoria; 
incorporações indevidas de direitos e vantagens; aplicações incorretas de proporcionalidades no cálculo do provento-base; somatórios incorretos e 
ausência de padrão monetário”.
7  MS nº 24.448, Pleno. Rel. Min. Ayres Britto. Julg. 27.09.2007. DJ, 14 nov. 2007
8 (MS nº 25.116, Pleno. Rel.Min. Ayres Britto. J. 08.09.2010. DJe 10 fev 2011).
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N
esta mesma senda, 
segundo entendi-
mento do Tribunal de 
Contas da União, por 
incidência do princípio 

da segurança jurídica, é possível, 
excepcionalmente mediante um juízo 
de razoabilidade em face do caso 
concreto, ocorrer o registro de atos 
eivados de alguma irregularidade de 
menos importância. Ao analisar caso 
concreto, com base em precedentes 
do STF, decidiu o TCU pela consolida-
ção de situações irregulares em face 
do longo tempo, excepcionalmente, 
tendo o interessado agido de boa- 
fé9. Em caso similar, ressaltou-se 
que a consideração do princípio da 
segurança jurídica não se fez asso-
ciada à ocorrência da decadência 
administrativa de que trata o art. 
54 da Lei nº 9.784/1999, mas sim, 
mediante a devida ponderação dos 
princípios constitucionais da legali-
dade e da segurança jurídica diante 
das circunstâncias que caracterizam 
a situação singular10. Em caso no 
qual se discutia arredondamento 
de tempo de serviço, o TCU, excep-
cionalmente, considerou legal o ato 

9 (TCU. Acórdão nº 2.417/2009, Plenário. Rel. Min. Augusto Nardes. Publ. 14.10.2009).
10 [...] a segurança jurídica deve prevalecer sobre uma eventual ilegalidade, segundo a vigente jurisprudência desta Corte, dadas as características 
específicas do caso concreto, apontadas de forma objetiva e precisa (o excessivo lapso temporal e as evidências de que tanto o agente do estado quanto 
o beneficiário podiam legítima e confiantemente estar seguros sobre a conformidade do ato à legislação vigente). Ressalto que a consideração do prin-
cípio da segurança jurídica, neste caso concreto, [...] Faz-se mediante a devida ponderação dos princípios constitucionais da legalidade e da segurança 
jurídica diante das ‘circunstâncias que caracterizam a situação singular’ (AC376421/101, Rel. Min. Weder de Oliveira. J. 22.06.2010. Registro de Atos 
- Representação).
11  (AC072208/082, Rel. Min. Aroldo Cedraz. J. 25.03.2008. Registro de Atos - Representação).
12  (AC331019/101, Rel. Min. Augusto Nardes. Sessão de 08.06.2010. Registro de Atos – Representação)
13  FREITAS. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais, p. 62.

Ayres Britto afirma que regime jurídico dos tribunais de contas 
é ‘nuclearmente feito nas pranchetas da Constituição pelo 
legislador de primeiro escalão, que o estruturou e o funcionalizou, 
não importando o que diga ou deixe de dizer a lei menor’ .

“

”
de aposentadoria em exame, levando 
em conta a exiguidade do período 
remanescente para completar o 
tempo exigido, em homenagem aos 
princípios da razoabilidade, pro-
porcionalidade, eficiência, econo-
micidade e segurança jurídica11. Em 
outro julgado12, o TCU, considerando 
a necessidade de observância dos 
princípios da segurança jurídica e da 
proteção da confiança, a vigência do 
ato há mais de dezenove anos, o fato 
de não se saber, diante dos dados 
existentes, quem deu causa à demora 
na apreciação, a qual, segundo se 
presume, não foi consequência de 
atitude da própria inativa, a falta de 
razoabilidade ou justiça, e o fato de 
a ex-servidora, idosa com 89 anos, 
ter cumprido exatamente o que a 
legislação exigia, circunstâncias ca-
racterizadoras de situação peculiar, 
deixou de considerar ilegal o ato 
examinado.

Tais decisões dizem respeito a 
hipóteses extremamente excepcionais 
em que houve a consideração do 
princípio da segurança jurídica, 
dissociada da ocorrência de pres-
crição ou decadência administrativa, 

protegendo-se a confiança. Portanto, 
diante de hipóteses concretas excep-
cionais, com base em um exame de 
razoabilidade e proporcionalidade, 
eficiência e economicidade, admite-
-se a regularidade de atos que não 
gozam de todos os atributos pre-
vistos no ordenamento jurídico, em 
homenagem à segurança jurídica. 
Assim, deve-se analisar o conteúdo 
dos processos, a natureza dos vícios, 
sua repercussão, as ilegalidades e 
a boa-fé para, excepcionalmente, se 
justificar a aplicação, em situações 
e circunstâncias singulares, da 
estabilização das relações jurídicas. 

Em sede doutrinária, Juarez 
Freitas igualmente assevera que, 
somente “em casos excepcionais, 
deve a Administração convalidar 
atos irregulares na origem, em 
benefício da estabilidade”13. É pre-
ciso reconhecer que o princípio 
da segurança jurídica não pode 
ser o fundamento para a aplicação 
de institutos que transmudam em 
regulares todo e qualquer ato objeto 
de controle externo ocorrido há 
determinado lapso temporal. Tal 
princípio, na verdade, serve como 

SituaçõeS SingulareS
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14 Para maior aprofundamento da questão, cf. BORGES, Maria Cecília. Algumas reflexões acerca do princípio da segurança jurídica no exercício do 
controle externo pelos tribunais de contas diante das dificuldades decorrentes do volume processual e ineficiência: inaplicabilidade da prescrição e da 
decadência e apresentação de alternativas para racionalização administrativa e razoável duração dos processos nas cortes de contas. Interesse Público – 
IP, Belo Horizonte, ano 15, n. 78, mar./abr. 2013.
15  O poder constituinte de que aqui se trata é poder de elaborar uma nova Constituição, estabelecendo uma nova ordem jurídica fundamental para o 
Estado, no caso, o Estado brasileiro e a Constituição vigente, a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988. cf. 
BRITTO. O regime constitucional dos tribunais de contas. Revista Diálogo Jurídico, p. 9.
16  BRITTO. O regime constitucional dos tribunais de contas. In: SOUSA et al. O novo Tribunal de Contas: órgão protetor dos direitos fundamentais, p. 73.
17  cf. MOREIRA NETO. O Parlamento e a sociedade como destinatários do trabalho dos tribunais de contas. In: SOUSA et al. O novo Tribunal de Contas: 
órgão protetor dos direitos fundamentais, p. 102-103.
18 Com efeito, o recorte jurídico-positivo das casas de contas é nuclearmente feito nas pranchetas da Constituição. Foi o legislador de primeiríssimo 
escalão quem estruturou e funcionalizou todos eles (os tribunais de contas), prescindindo das achegas da lei menor. É só abrir os olhos sobre os 6 artigos 
e os 40 dispositivos que a Lei das Leis reservou às cortes de contas (para citar apenas a seção de nº IX do capítulo atinente ao Poder Legislativo) para 
se perceber que somente em uma oportunidade é que existe menção à lei infraconstitucional. Menção que é feita em matéria de aplicação de sanções 
(inciso VIII do art. 71), porque, em tudo mais, o Código Supremo fez questão de semear no campo da eficácia plena e da aplicabilidade. BRITTO. O regime 
constitucional dos tribunais de contas. In: SOUSA et al. O novo Tribunal de Contas: órgão protetor dos direitos fundamentais, p. 70.
19  BRITTO. O regime constitucional dos tribunais de contas. In: SOUSA et al. O novo Tribunal de Contas: órgão protetor dos direitos fundamentais, p. 70.
20  BRITTO. O regime constitucional dos tribunais de contas. Revista Diálogo Jurídico, p. 3.
21  “Art. 25. Os estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição”.
22 “[...] É obrigatória a adoção, pelos estados, do modelo federal de organização do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público que perante ele 
atua. Aplicação do princípio da simetria” (ADI nº 3.307/MT, Pleno. Rel. Min. Cármen Lúcia. DJ, 29 maio 2009). Ver também: ADI nº 3.225/PA, Pleno. Rel. 
Min. Sepúlveda Pertence. Julg. 22.06.2006; ADI nº 916, Pleno. Rel. Min. Joaquim Barbosa. Julg. 02.02.2009. DJe, 06 mar. 2009; RE nº 223.037, Pleno. Rel. 
Min. Maurício Corrêa. Julg. 02.05.2002. DJ, 02 ago. 2002; ADI nº 461, Pleno. Rel. Min. Carlos Velloso. Julg. 08.08.2002. DJ, 06 set. 2002; ADI nº 3.276, Pleno. 
Rel. Min. Eros Grau. Julg. 02.06.2005. DJ, 1º fev. 2008; ADI nº 3.715MC, Pleno. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julg. 24.05.2006. DJ, 25 ago. 2006.

base apenas para, excepcionalmente, 
convalidar atos que, diante do caso 
concreto, não suportam revisão.

Conclui-se, pois, que os tribunais 
de contas devem almejar medidas 
de racionalização administrativa 
e a concreção dos princípios da 
eficiência, economicidade e pro-
porcionalidade, como por meio de 
seleção, por critérios objetivos, do 
objeto a ser fiscalizado; da utilização 
de técnicas de arquivamento de au-
tos com conteúdo menos expressivo 
ou com irregularidades formais de 
menor importância; da utilização 
da informatização e seus recursos 
de forma eficiente e racional, com 
base em parâmetros que assegurem 
melhor resultado e planejamento 
eficaz.

No presente tópico, serão expos-
tas, de forma sucinta, as inconstitu-
cionalidades de que estão eivadas 
as disposições das leis editadas por 
referido ente de federação14.

Com o advento da CF/88, con-
solidou-se a estatura constitucional 
dos tribunais de contas, órgãos 
destinados a desempenhar preci-
puamente função de fiscalização 
da atividade financeira estatal, que 
possuem seu arcabouço normativo 
estruturado pelo próprio poder 
constituinte15, tanto no plano da 
função que exercem como no plano 

das suas competências, atribuições e 
regime jurídico dos seus agentes. Ao 
se realizar adequado enquadramento 
jurídico-constitucional, tem-se que os 
tribunais de contas são incumbidos 
fundamentalmente da função fiscali-
zadora de controle externo, que não 
se confunde com as funções clássicas 
da conhecida teoria da tripartição 
dos poderes. Exatamente por isto, 
situando-se a atividade desses tri-
bunais no âmbito de uma função que 
exibe contornos próprios, propõe-se 
que esta se projete sobre a natureza 
dos processos que essas cortes 
instauram, os processos de contas16.

A par desses contornos de forma 
e com tal densidade e substância, os 
tribunais de contas não são puros 
órgãos técnicos, já que participam da 
efetivação dos valores e princípios 
estruturantes da República. São, 
portanto, visceralmente técnicos, mas 
fundamentalmente políticos e, se não 
constituem um poder do Estado, são, 
seguramente, “órgãos portadores ou 
garantidores dos valores político-
-constitucionais do Estado”17.

Extrai-se, assim, que a função de 
controle externo emana diretamente 
da Constituição Federal e, confiada 
aos tribunais de contas, é inde-
legável, irrenunciável e insuscetível 
de mitigação por intermédio da 
legislação infraconstitucional18. 

Com efeito, as atividades desenvol-
vidas pelos tribunais de contas são 
atividades indisponíveis, por não 
estarem à disposição desse estado, 
aparelho administrativo, agente 
ou autoridade pública ou ainda do 
indivíduo, constituindo um interesse 
de maior grandeza, um interesse 
público por excelência.

Ayres Britto afirma que regime 
jurídico dos tribunais de contas é 
“nuclearmente feito nas pranchetas 
da Constituição pelo legislador de 
primeiro escalão, que o estruturou 
e o funcionalizou, não importando 
o que diga ou deixe de dizer a lei 
menor”19 e “as disposições constitu-
cionais sobre o TCU se reproduzem 
nas Constituições e Leis Orgânicas 
dos estados-membros, do Distrito 
Federal e dos municípios, respecti-
vamente, por expresso desígnio da 
própria Lei Maior do País”20. 

Segue-se que as Constituições 
Estaduais devem adotar para os 
tribunais de contas dos estados o 
mesmo tracejado da CF/8821 para o 
Tribunal de Contas da União, tendo 
como parâmetros obrigatórios os art. 
70 e seguintes, dentre outros. A pro-
pósito, é o que determina o artigo 75 
da CF/88. A jurisprudência do STF22 
reitera o entendimento consolidado 
acerca do caráter eminentemente 
constitucional do regime jurídico 
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do tribunal de contas, o qual não se 
limita à organização, mas estende-se 
à forma de os tribunais de contas 
exercerem as suas competências.

Assim posto, entende-se como 
inconstitucional dispositivo da 
Constituição de Minas Gerais de 
1989, por violação ao princípio da 
simetria, já que não há disposição 
sequer semelhante na Constituição 
Federal de 1988. 

Quanto aos dispositivos que 
foram introduzidos na lei orgânica 
da Corte de Contas mineira, além 
de inconstitucionalidade formal, por 
terem sido incluídos no texto do pro-
jeto por emenda parlamentar, com 
inquestionável vício de iniciativa23, 

Descabe invocar 

abstratamente a boa-

fé ou a dignidade da 

pessoa humana para 

sustentar ilegalidades 

flagrantes.

“

”
o que é de iniciativa do presidente 
do tribunal e não guarda qualquer 
pertinência temática com a matéria 
originalmente veiculada, conforme 
entendimento do STF24, padecem de 
graves vícios de inconstitucionalida-
de material.

Segundo defensores da aplicação 
da prescrição e da decadência nas 
atividades de controle externo, 
esta é exercida em homenagem aos 
princípios da razoável duração dos 
processos e da segurança jurídica25, 
para supostamente fazer frente aos 
problemas relacionados à morosida-
de processual e à ineficiência.

Em uma análise superficial, 
os institutos da prescrição e da 

decadência parecem encontrar 
respaldo no princípio da segurança 
jurídica. Este, também denominado 
estabilidade das relações jurídicas, 
tem por objetivo central impedir que 
se desconstituam injustificadamente 
atos ou situações jurídicas, ainda que 
possuam alguma desconformidade, 
se tal desfazimento for mais prejudi-
cial do que sua manutenção. 

Contudo, tal impressão se desfaz 
quando se tem em conta que a apli-
cação indiscriminada desses insti-
tutos acaba fornecendo a mesma 
solução tanto para casos realmente 
excepcionais quanto para hipóteses 
que reclamam a invalidação do ato 
por absoluta incompatibilidade 

23  C f. site da Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais. Disponível em: <http://www.almg.gov.br>.
24 “[...] O poder legislativo detém a competência de emendar todo e qualquer projeto de lei, ainda que fruto da iniciativa reservada ao chefe do Poder 
Executivo (art. 48 da CF). Tal competência do Poder Legislativo conhece, porém, duas limitações: a) a impossibilidade de o Parlamento veicular matéria 
estranha à versada no projeto de lei (requisito de pertinência temática); b) a impossibilidade de as emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa 
do Executivo, ressalvado o disposto nos §§3º e 4º do art. 166, [...]” (ADI nº 3.288, Plenário. Rel. Min. Ayres Britto. DJe, 24 fev. 2011).
“Ação direta de inconstitucionalidade. ATRICON. Lei estadual (TO) nº 2.351, de 11 de maio de 2010. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. 
Violação às prerrogativas da autonomia e do autogoverno dos tribunais de contas. 1. Inconstitucionalidade formal da Lei estadual, de origem parlamentar, 
que altera e revoga diversos dispositivos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do estado do Tocantins. [...]” (ADI nº 4.418, Pleno. Rel. Min. Dias Toffoli. 
Julg. 06.10.2010).
25  cf. Mensagem nº 169, de 15 de dezembro de 2011, do governador do estado de Minas Gerais. Caderno 1 do Minas Gerais. 
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N
estas breves linhas, 
objetivou-se demons-
trar quão equivocada 
é a premissa da se-
gurança jurídica no 

exercício do controle externo pelos 
tribunais de contas ao se invocar 
referido princípio para a aplicação 
dos institutos da prescrição e da 
decadência. Por consequência, 
fulmina-se de inconstitucionalida-
de legislação estadual que assim 
disponha.

Deve a legislação estadual obe-
diência ao princípio da simetria, 
norma prevista pelo constituinte 
originário, sendo as disposições 
da Constituição Federal de 1988 
normas de pré-ordenação do Poder 
Legislativo estadual no que toca aos 
tribunais de contas dos estados e dos 
municípios. Assim, os parâmetros 

a serem adotados pela legislação 
estadual devem seguir o modelo 
previsto na Constituição Federal 
para o Tribunal de Contas da União, 
havendo subordinação normativa 
ao padrão federal, sendo pacífico o 
entendimento do Supremo Tribunal 
Federal, conforme visto.

Neste sentido, segue a reiteração 
do quanto anunciado em outros 
quadrantes deste estudo: são in-
constitucionais quaisquer normas 
inferiores à Constituição Federal que 
venham a obstaculizar os tribunais 
de contas do exercício pleno da sua 
função constitucional de controle 
externo. 

Sendo, assim, o controle da es-
sência do Estado Democrático, seja 
como limitação do poder, seja como 
função estatal, as atribuições dos 
tribunais de contas não se podem 

com o ordenamento. Então, a solu-
ção apresentada traz, na verdade, 
insegurança jurídica, sendo hábil 
a afrontar os princípios da im-
pessoalidade e moralidade. Neste 
sentido, a questão não pode ser 
reduzida exclusivamente ao plano 
da necessidade de estabilização de 
determinadas relações sociais, com 
ignorância dos vícios existentes 
ou da repercussão dos seus efeitos 
no mundo jurídico. Igualmente 
descabe invocar abstratamente a 
boa-fé ou a dignidade da pessoa 
humana para sustentar ilegalidades 
flagrantes.

A eleição dos princípios da segu-
rança jurídica e da razoável duração 
dos processos - como equivocada 
premissa para aplicação dos institu-
tos da prescrição e da decadência nos 
tribunais de contas - tem como con-
sequência imediata e irrecuperável a 
fulminação dos seguintes princípios: 
legalidade (também compreendido 
na acepção mais ampla de princípio 
da juridicidade, é âncora do sistema 
jurídico, mecanismo de contenção do 

poder e parâmetro necessário para a 
formação da vontade pública); impes-
soalidade (já que decorre de referidos 
dispositivos legais questionados que 
situações jurídicas análogas tenham 
desfechos diversos); moralidade; in-
disponibilidade do interesse público 
e do poder-dever de controle (função 
extraída diretamente da Constituição, 
com contornos, substâncias e regra-
mentos próprios).

Assim, considerando que outros 
princípios igualmente sensíveis se 
entrelaçam na matéria, as normas 
previstas revelam-se inadequadas, 
pois pretendem aplicar à função 
de controle externo institutos que 
lhe são inaplicáveis; desnecessárias, 
uma vez que não insubstituíveis, 
havendo meios outros que garantem 
a razoável duração do processo 
e a segurança jurídica; e, por fim, 
desproporcionais, cotejando-se os 
fins supostamente visados pelo 
legislador e meios utilizados.

Se a Constituição Federal não 
tolera tal sorte de injustiça, tampou-
co a legislação infraconstitucional 

ConCluSõeS

poderá promovê-la, sob pena de 
inconstitucionalidade flagrante. E, 
como consequência, vai-se gerar 
maior insegurança do que a inse-
gurança jurídica que se quisera 
combater, também pelo descrédito 
da população nas instituições de 
controle e nos mecanismos para 
coibir as situações lesivas ao erário. 
Conforme examinado, a função de 
controle externo atribuída pela 
Constituição Federal aos tribunais 
de contas, bem como as competên-
cias e atribuições dela decorrentes, 
constituem interesse de maior 
grandeza, interesse público por 
excelência. Despindo-se o tribunal 
de contas da sua função, a que 
servirá? O veto do governador do 
estado de Minas Gerais a disposi-
tivo da Lei Complementar estadual 
nº 102/2008, em suas razões26, 
ensaiou a resposta: risco iminente 
de que o órgão se converta em 
mero “homologador” do instituto 
da prescrição em lugar de exercer 
a missão constitucional, o poder-
-dever do controle externo. 

26  Cf. Mensagem nº 169, de 15/12/2011, do governador do estado de Minas Gerais. Caderno 1 do Minas Gerais.

sujeitar aos institutos da prescrição 
e da decadência.

Os tribunais de contas são órgãos 
visceralmente técnicos, mas funda-
mentalmente políticos, na exata me-
dida em que participam da efetivação 
dos valores e princípios estruturantes 
da República Federativa do Brasil.

Demarcados conceitualmente 
os contornos e regramentos da 
atividade de controle externo das 
cortes de contas, cumpre concluir no 
sentido de que a aplicação desmedida 
de institutos tais como prescrição e 
decadência no exercício do controle 
externo, além de se fundamentar em 
equivocada premissa da segurança 
jurídica, se transmuda em violador de 
referido princípio, além de afrontar 
diversos outros princípios constitu-
cionais e administrativos, o que não 
se pode admitir.
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“As ideias de participação e controle 
social estão intimamente relacionadas: 
por meio da participação na gestão 
pública, os cidadãos podem intervir 
na tomada da decisão administrativa, 
orientando a administração para que 
adote medidas que realmente atendam 
ao interesse público e, ao mesmo tempo, 
podem exercer controle sobre a ação do 
estado, exigindo que o gestor público 
preste contas de sua atuação”.

Extraído do portaldatransparencia.gov.br
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A 
Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011 (Lei 
de Acesso à Informa-
ção - LAI) entrou em 
vigor há 2 (dois) anos, 

no dia 16/05/2012, após vacatio 
legis de 180 (cento e oitenta) dias. 
Mencionada lei inaugurou um novo 
paradigma na Administração Pública, 
em que a publicidade é a regra e o 
sigilo, exceção (art. 3º, I, da LAI). 
Neste diapasão, o espírito da LAI 
é a promoção da transparência na 
Administração Pública, inclusive no 
âmbito das cortes de contas, por 
força do comando expresso contido 
no inciso I do parágrafo único do art. 
1º da aludida lei.

Cumpre destacar que, nos termos 
do Plano Estratégico do TCU, um dos 
objetivos estratégicos do Tribunal 
para o quinquênio 2011-2015 é 
justamente “contribuir para a trans-

Lei de acesso à 
informação: um balanço 
de dois anos de vigência 

A Lei de Acesso à Informação entrou em vigor há dois 
anos e inaugurou um novo paradigma na Administração 
Pública, em que a publicidade é a regra e o sigilo, exceção. 
Se, por um lado, os tribunais de contas devem promover 
a transparência para o efetivo exercício do controle social, 
por outro lado, algumas informações devem ter seu acesso 
restringido em caráter excepcional, conforme exige a 
própria LAI. O presente artigo aborda a temática do acesso 
e da proteção à informação, tratando em especial da 
regulamentação da lei no âmbito do TCU. 

Rodrigo Melo do Nascimento**
Assessor da Assessoria de Segurança da Informação (Assig)  
do Tribunal de Contas da União

parência da Administração Pública”, 
com vistas ao exercício do controle 
social, nos termos a seguir (grifos 
nossos):

Contribuir para a transparên-
cia da Administração Pública
Vivemos um momento sem 
precedentes, em que se tenta 
transformar o estado em instru-
mento eficiente para o exercício 
e a realização da cidadania, bem 
como configurar modelo de Ad-
ministração Pública Gerencial em 
substituição ao antigo modelo bu-
rocrático, e criar a consciência de 
que o objetivo do estado deve ser 
sempre o de proporcionar o bem-
-estar do cidadão, oferecendo-lhe 
pleno conhecimento e controle 
sobre os resultados do estado.
Assim, os cidadãos têm o di-
reito de receber todo tipo de 
informação ou mesmo buscá-la 

*O artigo trata do acesso e da proteção da informação, conforme previsto na Lei de Acesso à Informação e na regulamentação interna desta lei no âmbito 
do Tribunal de Contas da União.
**Assessor da Assessoria de Segurança da Informação (Assig) do Tribunal de Contas da União (TCU). Auditor Federal de Controle Externo do TCU. Ex-
-Auditor de Controle Externo do TCMRJ. Bacharel em Direito pela UnB. Advogado. Autor do curso “Segurança da Informação em Auditorias”, ofertado 
pelo Instituto Serzedello Corrêa, do TCU.

onde quer que se encontre. Da 
mesma forma, é dever dos órgãos 
públicos apresentar à sociedade 
dados e informações sobre sua 
gestão. Quanto melhor informada 
for a sociedade, melhor condição 
terá para exercer o controle social 
sobre a atuação de seus repre-
sentantes.
O estímulo à transparência da 
gestão pública deve ser um dos 
objetivos essenciais do Tribu-
nal de Contas da União, pois a 
ampliação da divulgação das 
ações governamentais, além de 
contribuir para o fortalecimento 
da democracia, prestigia e desen-
volve a cidadania.
Recentemente, por ocasião da 

primeira edição do curso a distância 
“Segurança da Informação em Audi-
torias” – promovido pelo Instituto 
Serzedello Corrêa (ISC), em parceria 
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com a Assessoria de Segurança da In-
formação e Governança de TI (Assig) 
do TCU, no período de 17/02/2014 a 
21/03/2014 –, foi realizado fórum de 
debates, tendo como tema os impactos 
trazidos pela LAI sobre as cortes de 
contas. No aludido fórum virtual, 
auditores dos tribunais de contas 
brasileiros externaram a pertinência 
de terem tido contato com a forma 
pela qual a lei foi regulamentada pelo 
TCU1.

Como órgãos de controle externo, 
os tribunais de contas desempenham 
papel fundamental no sentido de 
exigir o efetivo cumprimento da 
LAI pelos órgãos e entidades a eles 

jurisdicionados, mas se faz oportuno 
perquirir se as cortes de contas têm 
atuado visando à aplicação da lei em 
seu próprio âmbito interno, inclusive 
mediante a edição de atos normativos 
que a regulamentem. Em última 
instância, o esforço das cortes de 
contas no que se refere à aplicação 
da LAI, seja por elas próprias, seja 
pela Administração Pública como um 
todo, deve ter em vista principalmente 
o efetivo exercício do controle social.

Por outro lado, conquanto a LAI 
represente significativo avanço na 
política brasileira de transparência, 
possibilitando ao cidadão o efetivo 
exercício do controle social e propi-

ciando à sociedade amplo acesso a 
informações públicas (ALENCAR, 
2014, p. 40), a própria lei dedica todo 
seu Capítulo IV para tratar das restri-
ções de acesso a informações não 
públicas, constituindo conduta ilícita 
do agente público tanto a divulgação 
indevida de informação protegida por 
sigilo quanto o não fornecimento de 
informações públicas.

Este artigo tem por objetivo abor-
dar a temática do acesso e da proteção 
da informação, conforme previsto 
na LAI e na regulamentação interna 
desta lei no âmbito do TCU, por meio 
de pesquisa doutrinária, normativa e 
jurisprudencial sobre o tema.

1 O autor deste artigo atuou como conteudista e tutor do referido curso.

do aCeSSo À inforMação

A
b initio, cabe registrar 
que o acesso à infor-
mação pelo cidadão 
constitui direito fun-
damental de estatura 

constitucional, conforme previsto no 
inciso XXXIII do art. 5º da Constitui-
ção Federal, verbis:

XXXIII - todos têm direito a rece-
ber dos órgãos públicos informa-
ções de seu interesse particular, 
ou de interesse coletivo ou geral, 
que serão prestadas no prazo da 
lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado;
Corroborando o disposto no 

supratranscrito dispositivo, o § 2º 
do art. 216 da Constituição, em 
sua parte final, assegura, a tantos 
quantos necessitem, a consulta a 
informações no âmbito governamen-
tal. Na mesma esteira, destaque-se 
o disposto no art. 37, § 3º, II, da 
Constituição Federal de 1988, que 
assegura o acesso a registros admi-
nistrativos e a informações sobre 
atos do governo, nos termos da lei.

Por vários anos, a Lei nº 8.159, 
de 8 de janeiro de 1991 (Política 
Nacional de Arquivos Públicos e 
Privados), ainda em vigor, regula-

mentou, em seu Capítulo V (arts. 22 a 
24), o direito fundamental de acesso 
à informação. Aludida lei limitava-se, 
em seu art. 22, a assegurar generica-
mente o “direito de acesso pleno aos 
documentos públicos”.

O referido Capítulo V da Lei 
n º 8.159/91 restou revogado in 
totum pela Lei nº 12.527/2011 
(LAI), que passou a prever robustos 
mecanismos para assegurar o acesso 
à informação, regulando temas 
como: a transparência ativa (enten-
dida como o dever de os órgãos e 
entidades públicas divulgarem, in-
dependentemente de requerimento, 
informações de interesse coletivo ou 
geral, nos termos do art. 8º da LAI); 
a formulação de pedido de acesso à 
informação pelo cidadão, com prazo 
máximo para resposta previsto 
na lei; a interposição de recursos 
contra o indeferimento de acesso; 
e a previsão da responsabilização 
administrativa do agente público 
que obstar o acesso à informação 
pública, bem como da aplicação 
de sanções a pessoas físicas ou 
entidades privadas que detiverem 
informações em virtude de vínculo 
com o poder público e deixarem de 
cumprir o disposto na LAI.

Segundo Lima (2013, p. 21-22), 

a transparência e a participação na 
gestão pública são fatores determi-
nantes para o controle efetivo da 
sociedade sobre a gestão pública. A 
partir do disposto na Lei nº 12.305, 
de 2 de agosto de 2010 (que institui 
a Política Nacional de Resíduos Só-
lidos), o autor apresenta o conceito 
de controle social como sendo o 
“conjunto de mecanismos e procedi-
mentos que garantam à sociedade 
informações e participação nos pro-
cessos de formulação, implementação 
e avaliação das políticas públicas”. 
O controle social consubstancia-se 
em controle público não estatal 
(SANTOS, 2002 apud LIMA, 2013, p. 
23), cuja eficácia depende do esta-
belecimento de vínculos sistêmicos 
entre a sociedade civil organizada e 
os entes estatais encarregados do 
controle (ZYMLER E ALMEIDA, 2005 
apud LIMA, 2013, p. 23).

Ainda segundo Lima (2013, p. 
22), a LAI ampliou significativa-
mente as possibilidades de controle 
social, fixando procedimentos para 
garantir o acesso à informação, 
inclusive a relativa ao resultado de 
inspeções, auditorias, prestações e 
tomadas de contas, incluindo presta-
ções de contas relativas a exercícios 
anteriores (art. 7º, VII, da LAI).
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Para Alencar (2014, p. 43), não 
é suficiente a disponibilização do 
acesso às informações pelo Estado, 
devendo-se promover principal-
mente a participação ativa e direta 
dos cidadãos no desempenho do 
controle social.

No âmbito do TCU, a LAI foi 
regulamentada – no que se refe-
re ao acesso à informação – pela 
Resolução-TCU 249, de 2 de maio de 
2012, a qual prevê, como diretrizes 
destinadas a garantir o direito 
fundamental de acesso à informação, 
o “fomento ao desenvolvimento da 
cultura de transparência na Adminis-
tração Pública” e o “desenvolvimento 
do controle social da Administração 
Pública” (art. 3º, IV e V).

No mesmo sentido da LAI, a 
referida resolução assegura o acesso 
ao resultado de auditorias e de 
processos de julgamento de contas 
(art. 4º, VII, “b”), bem como às partes 
públicas de documentos protegidos 
por sigilo, por meio de certidão, 
extrato ou cópia, com ocultação da 
parte sob sigilo (art. 27, § 4º).

É digno de nota – e talvez seja este 
o ponto nevrálgico da Resolução-TCU 
nº 249/2012 – que, nos termos do 
§ 3º do art. 7º desta resolução, o 
direito de acesso às informações 

contidas em processos de controle 
externo será assegurado com a 
edição do ato decisório respectivo, 
consubstanciado no acórdão do 
TCU ou em despacho do relator com 
decisão de mérito. 

Neste particular, assume des-
taque o contido nos Acórdãos nº 
1765/2013 e nº 1219/2013, ambos 
emanados do Plenário do TCU, 
sob a Relatoria do Excelentíssimo 
Senhor ministro Walton Alencar 
Rodrigues. Em seus Votos, o Relator 
destaca que o acesso às informações 
contidas em processos de controle 
externo – anteriormente à prolação 
do ato decisório – rege-se pela Lei 
Orgânica (Lei nº 8.443, de 16 de 
julho de 1992) e Regimento Interno 
do TCU, cujo art. 163 assegura, 
às partes, vista ou cópia de peça 
do processo mediante solicitação 
dirigida ao relator.

Transcreve-se a seguir trecho do 
Voto do Relator no citado Acórdão-
-TCU-Plenário nº 1765/2013, in 
verbis (grifo nosso):

No que tange ao pedido de cópia 
integral dos autos, entendo, 
com fulcro em dispositivo li-
teral contido na Lei de Acesso 
à Informação, destinado em 
parte especificamente aos ór-

gãos de controle externo, ou 
seja, tribunais de contas, que 
essa faculdade só é exercitável 
após o resultado do processo de 
controle externo.
O art. 7º, inc. VII, letra “b”, da Lei 
nº 12.527/2011 dispõe expres-
samente que:
Art. 7º O acesso à informação de 
que trata esta Lei compreende, 
entre outros, os direitos de obter:
(...)
VII - informação relativa:
(...)
b) ao resultado de inspeções, 
auditorias, prestações e tomadas 
de contas realizadas pelos órgãos 
de controle interno e externo, 
incluindo prestações de contas 
relativas a exercícios anteriores. 
(grifo nosso)
Ademais, ao regulamentar o 
transcrito dispositivo legal, a 
Resolução-TCU nº 249/2012 es-
tabeleceu que o direito de acesso 
à informação será assegurado ao 
interessado com a edição do ato 
decisório, que, no caso de pro-
cesso de controle externo, será 
o acórdão do TCU ou despacho 
do relator com decisão de mérito 
(§1º do art. 4º).
Com efeito, apenas com a prola-

A disponibilidade 
da informação 
possui íntima 
relação com 
o fomento ao 
“desenvolvimento 
da cultura de 
transparência na 
administração 
pública”.

“

”
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ção de ato decisório de mérito, 
seja ele proferido mediante 
despacho ou acórdão, nasce o 
direito ao acesso à informação, 
consagrado na multicitada Lei 
de Acesso à Informação, nos 
processos de controle externo.
Antes disto, a norma aplicável 
aos processos de controle exter-
no em tramitação neste Tribunal 
é a Lei Orgânica do TCU e o seu 
respectivo Regimento Interno.
(TCU, Plenário, Voto no Acórdão 
nº 1765/2013, Relator: Min. 
Walton Alencar Rodigues, Sessão 
Plenária de 10/07/2013)
Neste diapasão, tem prevalecido 

no Tribunal o entendimento de que 
o direito de acesso à informação 
contida em processo de controle 
externo – pelo cidadão – com base 
na LAI nasce após a prolação do ato 
decisório pelo TCU.

Tal entendimento restou chan-
celado pela recém-editada Portaria-
-TCU nº 242, de 10 de outubro 
de 2013, cujo art. 6º estabelece o 
seguinte, verbis (grifo nosso):

Art. 6º O direito de qualquer 
interessado em obter junto ao 
TCU informação relativa ao 
resultado de ações de controle 
externo constante de processo, 
bem como aos documentos ou 

às informações nele contidos 
e utilizados como fundamento 
da tomada de decisão e de ato 
administrativo, somente será 
assegurado com a edição do ato 
decisório respectivo, nos termos 
do art. 7º, inciso VII, alínea “b”, e § 
3º, da LAI, ou com o encerramen-
to do processo.
Referido posicionamento do 

TCU, conquanto não indene de 
críticas, principalmente por parte de 
organizações não governamentais 
favoráveis à irrestrita publicidade, 
indiscutivelmente encontra arrimo 
no art. 7º, § 3º, da LAI.2 De toda 
forma, com o fito de privilegiar a 
transparência, quando for possível 
divulgar a informação sem que se 
prejudiquem os objetivos das ações 
de controle externo, o § 2º do art. 4º 
da Resolução-TCU nº 249/2012 per-
mite que o presidente ou o relator, 
nos processos de sua competência, 
autorize a divulgação total ou parcial 
das informações anteriormente à 
prolação do ato decisório.

Cabe citar a edição da Portaria-
-TCU nº 169, de 24 de julho de 2012, 
que detalha os procedimentos para a 
interposição de recursos, no específi-
co âmbito do TCU, contra decisões de 
indeferimento de pedidos de acesso 
à informação, com fundamento nas 

disposições da LAI.
Finalizando este tópico, cabe 

mencionar ainda a edição da Portaria-
-TCU nº 123, de 28 de maio de 2012, 
que dispõe sobre o atendimento das 
manifestações e das solicitações de 
acesso à informação encaminhadas 
ao TCU. Referida portaria estabelece 
a competência da Ouvidoria do TCU 
para o atendimento de solicitações 
de acesso à informação com base na 
LAI, atendendo, destarte, à previsão 
contida no inciso I do art. 9º da Lei, no 
sentido da instituição de serviço de 
informações ao cidadão em todos os 
órgãos e entidades do Poder Público.

Neste diapasão, recentemente, 
o Excelentíssimo Senhor ministro-
-ouvidor Raimundo Carreiro, em 
cumprimento ao disposto no inciso 
III do art. 30 da LAI, submeteu 
ao Plenário do TCU, na Sessão de 
26/03/2014, o “Relatório Estatístico 
Anual dos Pedidos de Acesso à Infor-
mação e Outras Demandas”, para fins 
de publicação. O aludido relatório 
contém dados estatísticos a respeito 
dos atendimentos realizados pela 
Ouvidoria do TCU no exercício de 
2013, com destaque para um total 
de 4559 atendimentos com forne-
cimento imediato de informações e 
935 respostas a pedidos de acesso à 
informação. 

2 Por exemplo, a divulgação antecipada das informações relativas a uma auditoria pode comprometer o elemento “surpresa” da atividade de fiscalização, 
pois, naturalmente, os fiscalizados “maquiarão” informações e dificultarão a obtenção dos achados de auditoria.

P
reliminarmente, faz-se 
necessário asseverar que 
a expressão “proteção da 
informação”, que intitula 
este tópico, refere-se à 

confidencialidade das informações, 
entendida como a propriedade da 
informação que garante que esta seja 
acessada somente pelas pessoas ou 
processos que tenham autorização 
para tal (art. 4º, I, da Resolução-TCU 
nº 217, de 15 de outubro de 2008 – 
Política Corporativa de Segurança da 
Informação (PCSI/TCU).

É importante que se diga isto 

porque a informação possui outras 
propriedades, como a integridade 
(propriedade que garante a não 
violação das informações com intui-
to de protegê-las contra alteração, 
gravação ou exclusão acidental ou 
proposital); a autenticidade (pro-
priedade que assegura a correspon-
dência entre o autor de determinada 
informação e a pessoa, processo ou 
sistema a quem se atribui a autoria); 
e a disponibilidade (propriedade 
que garante que as informações 
estejam acessíveis às pessoas e aos 
processos autorizados, no momento 

requerido), conforme os arts. 4º e 5º 
da PCSI/TCU. 

Neste contexto, a disponibilidade 
da informação possui íntima relação 
com o fomento ao “desenvolvimento 
da cultura de transparência na 
administração pública” (art. 3º, IV, da 
LAI), pois garante a acessibilidade da 
informação no momento requerido 
pelo cidadão.

Nos termos dos incisos II e III do 
art. 6º da LAI, os órgãos e entidades 
públicas devem assegurar a proteção 
das informações em geral, garantin-
do-se sua disponibilidade, autentici-

Proteção da inforMação 
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dade e integridade. Também devem 
garantir a proteção da informação 
sob sigilo e da informação pessoal, 
observada a sua disponibilidade, 
autenticidade, integridade e even-
tual restrição de acesso (esta deve 
ser entendida como sinônimo de 
confidencialidade). 

Segundo Nunan et al (2013), 
tais propriedades da informação 
são fundamentos básicos que nor-
teiam o processo de proteção da 
informação. Neste sentido, toda 
informação necessita ser adequa-
damente protegida, pois constitui 
relevante ativo organizacional e 
um insumo fundamental para o 
desenvolvimento das atividades 
de qualquer instituição. Em tal 
contexto, a classificação da infor-
mação – objeto das próximas linhas 
deste artigo – visa a sua proteção na 
qualidade de ativo organizacional. 
De fato, nos termos da norma ABNT 
NBR ISO/IEC 27002:2013, o objetivo 
da classificação da informação é 
assegurar que a informação receba 
um nível adequado de proteção.

Em um contexto no qual a publi-
cidade é a regra e o sigilo é exceção, 
nada obstante o espírito da LAI 
seja a promoção da transparência 
na Administração Pública, existem 
informações que, excepcionalmente, 
não podem ser tornadas públicas. 
A este respeito, transcreve-se, a 
seguir, dispositivo da LAI que prevê 
a responsabilização daqueles que di-
vulguem indevidamente informação 
protegida por sigilo:

Art. 34.  Os órgãos e entidades 
públicas respondem diretamen-
te pelos danos causados em 
decorrência da divulgação não 
autorizada ou utilização indevida 
de informações sigilosas ou 
informações pessoais, cabendo 
a apuração de responsabilidade 
funcional nos casos de dolo ou 
culpa, assegurado o respectivo 
direito de regresso. 
Pois bem, a LAI dedica todo 

seu Capítulo IV a hipóteses de 
restrição de acesso à informação. 
De início, a Lei exclui de seu âmbito 

de aplicação, nos termos de seu art. 
22, as hipóteses de sigilo previstas 
em legislação específica, de que são 
exemplo o sigilo fiscal, bancário, de 
operações e serviços no mercado 
de capitais, comercial, profissional, 
industrial, de segredo de justiça 
e relativo a denúncias. No que se 
refere a estas, afigura-se pertinente 
registrar, tendo em vista sua impor-
tância para os tribunais de contas, 
que as denúncias enquadram-se em 
hipótese específica de sigilo legal, 
prevista na Lei Orgânica do TCU (Lei 
nº 8.443/92).

 Em seu art. 24, a LAI prevê, 
como graus de sigilo, em função da 
imprescindibilidade da informação 
à segurança da sociedade ou do Es-
tado, os graus ultrassecreto, secreto 
e reservado. Cada um destes graus 
possui prazo máximo de restrição 
de acesso de 25 (vinte e cinco) anos, 
15 (quinze) anos e 5 (cinco) anos, 
respectivamente, conforme esta-
belecido no § 1º do mesmo artigo. 
Os critérios para o enquadramento 
da informação em um desses graus 
encontram-se previstos no § 5º.

Transcrevem-se a seguir os men-
cionados dispositivos da LAI:

Art. 24.  A informação em poder 
dos órgãos e entidades públicas, 
observado o seu teor e em razão 
de sua imprescindibilidade à 
segurança da sociedade ou do 
Estado, poderá ser classificada 
como ultrassecreta, secreta ou 
reservada. 
§ 1º Os prazos máximos de 
restrição de acesso à informação, 
conforme a classificação prevista 
no caput, vigoram a partir da 
data de sua produção e são os 
seguintes: 
I - ultrassecreta: 25 (vinte e 
cinco) anos; 
II - secreta: 15 (quinze) anos; e 
III - reservada: 5 (cinco) anos. 
[...]
§ 5º Para a classificação da 
informação em determinado 
grau de sigilo, deverá ser ob-
servado o interesse público da 
informação e utilizado o critério 

menos restritivo possível, con-
siderados: 
I - a gravidade do risco ou dano 
à segurança da sociedade e do 
Estado; e 
II - o prazo máximo de restrição 
de acesso ou o evento que defina 
seu termo final.Ademais, a LAI 
confere tratamento especial às 
informações pessoais, concernen-
tes à intimidade, à vida privada, 
à honra e à imagem da pessoa, 
atribuindo-lhe prazo máximo de 
restrição de acesso de 100 (cem) 
anos (art. 31, § 1º, I).
Assim sendo, no que se refere 

à confidencialidade, há 6 (seis) 
subconjuntos de informação na 
conjuntura reinante após o advento 
da LAI: informação pública; grau 
reservado; grau secreto; grau ul-
trassecreto; informação pessoal; 
hipóteses de sigilo previstas em 
legislação específica (às quais a 
LAI não se aplica, permanecendo, 
destarte, regidas por leis específicas).

Cumpre mencionar que a classifi-
cação nos graus reservado, secreto e 
ultrassecreto não pode ser efetuada 
por qualquer agente público, sendo 
prerrogativa de algumas autoridades 
elencadas na LAI, nos termos de 
seu art. 27. Assim, por exemplo, a 
classificação no grau ultrassecreto 
é de competência do presidente da 
República, do vice-presidente da 
República, dos ministros de Estado, 
dos comandantes da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica e dos 
chefes de Missões Diplomáticas e 
Consulares permanentes no exterior. 

Cabe ressaltar ainda que, nos 
termos do art. 28 da LAI, a classifi-
cação da informação em qualquer 
grau de sigilo deve ser formalizada 
em decisão que conterá, no mínimo, 
os seguintes elementos: assunto; 
fundamento da classificação; prazo 
de sigilo ou evento que defina seu ter-
mo final; identificação da autoridade 
classificadora.

Regulamentando a LAI no âmbito 
do Poder Executivo Federal, o Decreto 
nº 7.724, de 16 de maio de 2012, 
detalhou vários procedimentos pre-
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vistos na Lei. Em seu Anexo, o decreto 
prevê um Termo de Classificação de 
Informação (TCI), com uma série 
de campos a serem preenchidos, 
visando à formalização da decisão 
que classifica a informação em grau 
de sigilo.

No TCU, a classificação da in-
formação era regulamentada pela 
Resolução-TCU nº 229, de 11 de 
novembro de 2009, a qual previa 
os graus de confidencialidade pú-
blico, restrito e sigiloso. A partir do 
disposto nesta resolução, a Portaria-
-TCU nº 124, de 3 de maio de 2010, 
prevê os controles administrativos 
e tecnológicos aplicáveis a cada um 
destes graus. Com o advento da LAI, 
a Resolução-TCU nº 229/2009 foi 
revogada.

Por força de comando expresso 
contido no § 2º do art. 3º da retro-
citada Resolução-TCU nº 249/2012, 
a classificação das informações 
produzidas ou custodiadas pelo TCU 
é objeto de normativo específico 
do Tribunal, de modo a assegurar o 
atendimento de requisitos como o 
controle de acesso e de divulgação 
das informações.

O normativo a que se refere o su-

pracitado dispositivo é a Resolução-
-TCU nº 254, de 10 de abril de 2013, 
que dispõe sobre a classificação da 
informação quanto à confidenciali-
dade no âmbito do TCU, cumprindo 
abordar a lógica de que se reveste a 
sistemática de classificação adotada 
por este ato normativo à luz das 
disposições da LAI.

Para a LAI, classificar uma infor-
mação é atribuir-lhe um dos graus de 
sigilo previstos em seu art. 24 (ultras-
secreto, secreto ou reservado). Assim, 
uma informação pessoal – para a LAI 
– não está classificada, tampouco as 
informações públicas. Inclusive, a LAI 
prevê que as informações públicas 
estão “desclassificadas”.

Na Resolução-TCU nº 254/2013, 
a partir da sistemática de classifi-
cação prevista implicitamente na 
LAI, adotaram-se 6 (seis) graus 
de confidencialidade, nos termos 
do art. 5º e §§ da resolução, a sa-
ber: a) público (correspondente à 
informação “desclassificada”, nos 
termos da LAI); b) reservado (grau 
previsto expressamente na LAI em 
seu art. 24); c) secreto (grau previsto 
expressamente na LAI em seu art. 
24); d) ultrassecreto (grau previs-

to expressamente na LAI em seu 
art. 24); e) pessoal (grau previsto 
implicitamente no art. 31 da LAI); 
f) sigiloso (correspondente às hipó-
teses de sigilo previstas em legislação 
específica, às quais a LAI não se 
aplica, por força do disposto em seu 
art. 22, a exemplo do sigilo fiscal, 
bancário, de operação e serviços 
no mercado de capitais, comercial, 
profissional e industrial, bem assim 
aquelas envolvendo segredo de 
justiça e denúncias).

A citada Resolução-TCU nº 
254/2013 restou aprovada pelo 
Acórdão-TCU-Plenário nº 837/2013, 
sendo relator o Excelentíssimo Se-
nhor ministro Benjamin Zymler. Em 
virtude de sua clareza, transcreve-se 
a seguir trecho do Relatório apre-
sentado previamente à aprovação 
do mencionado Acórdão, pedindo-se 
vênia pela extensão da transcrição, 
ipsis litteris:

31.  Conforme mencionado 
alhures, a partir do advento da 
LAI – que diz respeito ao acesso 
à informação –, os três graus de 
confidencialidade preconizados 
pela Resolução-TCU nº 229/2009 
(público, restrito e sigiloso) 

Além dos graus ultrassecreto, secreto e reservado, 
a LAI confere tratamento especial às informações 
pessoais como aquelas relativas à intimidade, à vida 
privada, à honra e à imagem da pessoa.

“
”
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tornaram-se insuficientes à luz 
da conjuntura então instalada. Tal 
insuficiência na classificação da 
informação foi um efeito reflexo 
da LAI, que – ao inaugurar o pa-
radigma da publicidade na Admi-
nistração Pública – restringiu os 
casos de sigilo àquelas hipóteses 
em que a divulgação da informa-
ção realmente acarretasse riscos 
inaceitáveis à pessoa humana, à 
sociedade ou ao Estado.
32. Ao contrário do que se poderia 
supor, a restrição das hipóteses 
de sigilo preconizada pela LAI 
não levou a uma correspondente 
redução no número de graus de 
confidencialidade. Na verdade, a 
Lei foi extremamente criteriosa ao 
tratar das informações protegidas 
por sigilo, razão pela qual estabe-
leceu um número maior de níveis 
de proteção, todos com requisitos 
bastante rigorosos. 
33. A LAI previu de forma expres-
sa, em seu art. 24, três graus de 
confidencialidade da informação 
em razão de sua imprescindibili-
dade à segurança da sociedade ou 
do Estado: ultrassecreto, secreto e 
reservado. Cada um destes graus 
possui um prazo máximo de 
restrição de acesso, conforme 
estabelecido no § 1º do mesmo 
artigo, de 25 anos, 15 anos e 
5 anos, respectivamente. Já os 
critérios para o enquadramento 
da informação em um destes 
graus encontram-se previstos 
no art. 25 da Lei [na realidade, 
encontram-se do § 5º do art. 24].
34. Além dos graus ultrassecreto, 
secreto e reservado, a LAI confere 
tratamento especial às informa-
ções pessoais, definidas em seu 
art. 55 [a referência correta é o 
art. 31] como aquelas relativas à 
intimidade, à vida privada, à hon-
ra e à imagem da pessoa. Como 
exemplo maior do tratamento 
sui generis conferido pela Lei às 
informações pessoais, encontra-
-se o prazo máximo de restrição 
de acesso de 100 anos. Embora 

a LAI não enquadre formalmente 
tais informações em um grau de 
confidencialidade específico, na 
prática, as informações pessoais 
recebem um tratamento dotado 
de uma singularidade tamanha 
que justifica sua classificação em 
um grau de confidencialidade à 
parte. 
35. Neste ponto, cabe um esclare-
cimento. A partir do multicomen-
tado paradigma da publicidade 
instituído pela Lei, esta reserva ao 
termo ‘classificação’ um conceito 
que não é propriamente aquele 
da ciência da segurança da in-
formação. Para a LAI, classificar 
uma informação é tão somente 
atribuir-lhe um dos graus pre-
vistos expressamente em seu art. 
24, quais sejam, ultrassecreto, 
secreto ou reservado. Assim, 
uma informação pessoal – para 
a LAI – não está classificada, 
tampouco as informações públi-
cas. No que tange a estas, a LAI 
é ainda mais radical, prevendo 
que a informação protegida por 
sigilo (ultrassecreta, secreta ou 
reservada), ao tornar-se pública, 
é ‘desclassificada’.
36. Apesar de o termo ‘desclassifi-
cação’ ser efetivamente usado pela 
LAI, tal conceito é inteiramente 
estranho à ciência da segurança 
da informação, para a qual – 
quando se diz que determinada 
informação é pública – está-se 
fazendo um juízo de valor que 
necessariamente conduzirá à 
classificação da informação como 
pública. Em outras palavras, o que 
a LAI denomina ‘desclassificação’ 
corresponde na verdade à classi-
ficação no grau público.
37. Embora pareça sutil, a distin-
ção é bastante relevante quando 
se estrutura uma norma de classi-
ficação, que deve elencar de forma 
expressa, segundo a boa técnica, 
os graus de confidencialidade nos 
quais a informação pode ser clas-
sificada, o que necessariamente 
inclui o grau público.

38. Existe, inobstante, mais 
uma categoria de informações 
às quais a LAI não se aplica, 
conforme dicção expressa de seu 
art. 22. Trata-se das hipóteses 
de sigilo previstas em legislação 
específica, a exemplo do sigilo 
fiscal, bancário, de operações e 
serviços no mercado de capitais, 
comercial, profissional, industrial, 
de segredo de justiça e relativo 
a denúncias. As informações 
relativas a tais hipóteses legais de 
sigilo devem ser enquadradas em 
algum grau de confidencialidade 
no âmbito do TCU. Na minuta ora 
encaminhada, convencionou-se 
classificá-las como informações 
sigilosas.
39. Assim sendo, a partir da 
explanação contida nos itens 33 a 
38 supra, constata-se a existência 
de seis graus de confidencia-
lidade na conjuntura reinante 
após o advento da LAI: público, 
reservado, secreto, ultrassecreto, 
pessoal e sigiloso. Esta é a lógica 
presente na Seção II da minuta de 
Resolução.
40. Parte-se, portanto, de uma re-
alidade que conta com três graus 
de confidencialidade – conforme 
previsto na Resolução-TCU nº 
229/2009 – para uma situação 
na qual passará a haver seis 
graus. Em que pese o ganho 
de complexidade embutido em 
tal proposta, para que todas as 
informações no âmbito do TCU 
tenham uma classificação quanto 
à confidencialidade, a estrutura 
em seis graus mostrou-se a mais 
simples e factível.
(TCU, Plenário, Relatório no Acór-
dão nº 837/2013, Relator: Min. 
Benjamin Zymler, Sessão Plenária 
de 10/04/2013)

No que se refere à competência 
para classificação, considerando 
que a LAI restringe, a algumas auto-
ridades elencadas em seu art. 27, a 
competência para classificação nos 
graus reservado, secreto e ultrasse-
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creto, a Resolução-TCU nº 254/2013 
prevê que, para a classificação no 
grau reservado, o agente público 
deve ser, no mínimo, dirigente de 
unidade; para classificação no grau 
secreto, no mínimo, secretário-geral 
ou colegiado da Secretaria do TCU; 
para classificação no grau ultras-
secreto, autoridade do Tribunal 
ou colegiado do TCU (Plenário ou 
Câmaras).

Mais uma vez, por elucidativo, 
transcreve-se trecho do Relatório do 
Acórdão-TCU-Plenário nº 837/2013, 
in verbis (grifo nosso):

42. O art. 27 da LAI estabelece 
a competência privativa das 
autoridades ali elencadas para 
a classificação da informação 
nos graus ultrassecreto, secre-
to e reservado. Em apertada 
síntese, a classificação no grau 
ultrassecreto é de competência 
do presidente da República, 
vice-presidente da República, 
ministros de Estado, comandan-
tes das Forças Armadas e outras 
autoridades de alto escalão no 
âmbito do Poder Executivo. Para 
a classificação no grau secreto, 
são competentes ainda titulares 
de entidades da Administração 
Indireta. Já a classificação no grau 
reservado incumbe a autoridades 
de nível DAS 101.5 ou superior, 
bem como àquelas aptas a clas-
sificar a informação nos graus 
ultrassecreto e secreto.
43. Obviamente, como a Lei se 
aplica a órgãos e entidades de to-
dos os poderes e de todos os entes 
da Federação, inclusive às cortes 
de contas, consoante reza seu art. 
1º, parágrafo único, não se deve 
conferir ao referido art. 27 uma 
interpretação restritiva, sob pena 
de afronta à separação de poderes 
e à autonomia dos entes federa-
tivos. Neste sentido, constata-se 
que o mencionado dispositivo foi 
claramente estruturado a partir 
da realidade vigente no âmbito 
do Poder Executivo Federal. Prova 
disto é que seu inciso I prevê ex-

pressamente como legitimadas à 
classificação no grau ultrassecreto 
apenas autoridades pertencentes 
ao Poder Executivo.
44. Neste diapasão, não há 
qualquer razão impeditiva, por 
exemplo, para que dirigentes 
de alto escalão da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal, 
do Supremo Tribunal Federal, do 
Superior Tribunal de Justiça e do 
TCU classifiquem uma informa-
ção como ultrassecreta, secreta 
ou reservada. Pensar diferente, 
com base em uma interpretação 
meramente literal do art. 27, 
implicaria a necessidade de que 
dirigentes de órgãos de cúpula 
da União que não pertençam 
ao Executivo contassem com a 
boa vontade deste Poder para a 
classificação de dada informa-
ção nos referidos graus, o que 
representaria manifesta afronta 
à separação entre os poderes, 
prevista no art. 2º da Constitui-
ção Federal e protegida como 
cláusula pétrea, nos termos do 
art. 60, § 4º, III, da Carta de 1988.
45. Assim sendo, na minuta ora 
apresentada, em sua Seção III, 
fez-se um paralelismo com a 
LAI no sentido de se prever a 
competência dos colegiados e 
das autoridades do TCU (mi-
nistros, ministros-substitutos e 
membros do Ministério Público 
junto ao TCU) para classificar 
a informação no grau ultrasse-
creto. Já no grau secreto, além 
das autoridades e colegiados 
do Tribunal, a proposta é que 
os colegiados da Secretaria do 
TCU (Comissões e Comitês) e 
os secretários-gerais tenham 
competência para a classificação. 
A seu turno, a classificação no 
grau reservado incumbiria a 
todos os atores mencionados 
precedentemente, bem como 
aos dirigentes das unidades da 
Secretaria do Tribunal.
46. Evidentemente, as prerro-
gativas mencionadas no pará-

grafo anterior dizem respeito 
exclusivamente à classificação 
da informação em matéria de 
competência dos colegiados, 
autoridades e dirigentes do 
Tribunal ou inerente a suas res-
pectivas áreas de atuação. Assim, 
por exemplo, um ministro não 
poderia classificar no grau ultras-
secreto informações inerentes a 
processo que seja da relatoria de 
um outro ministro. Da mesma 
sorte, o dirigente da unidade X 
não poderia classificar no grau 
reservado uma informação sob 
a alçada da unidade Y.
(TCU, Plenário, Relatório no 
Acórdão nº 837/2013, Relator: 
Min. Benjamin Zymler, Sessão 
Plenária de 10/04/2013)
A partir da previsão contida 

no art. 10 da Resolução-TCU nº 
254/2013, segundo o qual devem 
ser editados, sempre que possível, 
atos normativos que classifiquem 
a informação previamente a sua 
produção ou que orientem sua clas-
sificação, o Excelentíssimo Senhor 
presidente do TCU, ministro Augusto 
Nardes, editou a Portaria-TCU nº 
242/2013, que dispõe sobre a 
classificação, quanto à confidencia-
lidade, de informações de controle 
externo. Em apertada síntese, a 
aludida portaria prevê tratamentos 
diferenciados para a classificação de 
informações contidas em processos 
e de informações contidas em docu-
mentos avulsos.

As informações contidas em pe-
ças processuais recebem “propostas 
de classificação” – no momento da 
inserção da peça em processo de 
controle externo (art. 7º da Portaria-
-TCU nº 242/2013) – em um dos 6 
(seis) graus de confidencialidade 
previstos no art. 5º da Resolução-
-TCU nº 254/2013. Com a edição do 
ato decisório (acórdão do TCU ou 
despacho do relator com decisão de 
mérito), tais propostas convertem-
-se em classificação da informação, 
a qual é formalizada em instrumento 
de classificação, nos termos do art. 
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11 da portaria.
Já informações de controle ex-

terno que não constituem peças 
processuais, ou seja, aquelas conti-
das em documentos avulsos, já são 
pré-classificadas como reservadas 
ou como públicas a depender da 
matéria envolvida, nos termos dos 
arts. 17-C e 17-D da Portaria-TCU nº 
242/2013, incluídos recentemente 
pela Portaria-TCU nº 56, de 27 de 
fevereiro de 2014. Neste sentido, 
por exemplo, são classificadas como 
reservadas informações relativas a 
fiscalização em andamento, ao passo 
que são classificadas como públicas 
comunicações não processuais 
entre o tribunal e suas unidades 
jurisdicionadas (ressalvada a situ-
ação do inciso III do art. 17-C da 
Portaria-TCU nº 242/2013).

Impende destacar que a Portaria-
-TCU nº 242/2013 é ato normativo 
de classificação prévia, nos termos 
do supracitado art. 10 da Resolução-
-TCU nº 254/2013, razão pela qual 
o responsável pela produção da 
informação pode classificar ou pro-
por a classificação das informações 
listadas nos referidos arts. 17-C e 
17-D da portaria em outros graus 

de confidencialidade (cf. o art. 
17-E da portaria), consideradas as 
particularidades do caso concreto 
e sua competência para classificar.

Por fim, é importante que se 
diga que as hipóteses arroladas nos 
arts. 17-C e 17-D da Portaria-TCU 
nº 242/2013 não são exaustivas, 
mas meramente exemplificativas. 

A portaria - TCU no 242/2013  
prevê os tratamentos 
diferenciados para a 
classificação de informações 
contidas em processos e de 
informações contidas em 
documentos  
avulsos.

“

”

A
pós dois anos de sua vi-
gência, a LAI vem sendo 
aplicada e encontra-se 
adequadamente regu-
lamentada no âmbito 

do TCU no que se refere ao acesso 
à informação, garantido nos termos 
da Resolução-TCU nº 249/2012, 
e à classificação da informação, 
nos termos da Resolução-TCU nº 
254/2013 e da Portaria-TCU nº 
242/2013. 

No que se refere à classificação, 
visa-se à proteção da informação 
quanto à confidencialidade nos 
casos excepcionais em que a res-
trição de acesso se faça necessária 
– conforme exigido pela própria 
LAI – em razão de a informação 
ser imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado, em função 

da natureza pessoal da informação 
ou em decorrência de hipótese de 
sigilo prevista em lei específica.

Sem embargo disso,  sendo 
a publicidade a regra e o sigilo, 
a exceção, deve-se fomentar o 
desenvolvimento da cultura de 
transparência com vistas ao efetivo 
exercício do controle social, confor-
me previsto no Plano Estratégico 
do TCU (PET) para o quinquênio 
2011-2015.

Para isto, é fundamental que 
se consolide cada vez mais, nas 
cortes de contas, a mudança de 
cultura advinda da LAI, no sentido 
da promoção da transparência 
ativa apta a instrumentalizar o 
desempenho do controle social. 
Por outro lado, para que este se so-
lidifique, é imprescindível a adoção 

ConSideraçõeS finaiS

de iniciativas que contribuam para 
o exercício da cidadania.

Neste sentido, recentemente, o 
Excelentíssimo Senhor ministro-
-ouvidor  Raimundo Carreiro 
propôs, na Sessão Plenária de 
26/03/2014, a instituição do 
“Prêmio Melhores Práticas de Con-
trole Social”, visando a engajar 
e a estimular a reflexão sobre o 
controle da Administração Pública 
e a gestão dos recursos públicos 
federais, por meio da premiação 
de cidadãos ou entidades que 
tenham contribuído para o “de-
senvolvimento do controle social 
da administração pública” (art. 3º, 
V, da LAI), diretriz legal só pode 
ser atendida assegurando-se o 
exercício do direito fundamental 
de acesso à informação.

Neste sentido, uma categoria de in-
formação que eventualmente não se 
enquadre nos incisos dos referidos 
artigos da Portaria-TCU nº 242/2013 
deve ser classificada no momento 
em que for produzida, nos termos 
do art. 10, § 1º, da Resolução-TCU 
nº 254/2013.
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1997. Resolução-TCU nº 229, de 11 de 
novembro de 2009 (revogada). Diário 
Oficial da União de 13/11/2009.

______. Dispõe sobre o acesso à informa-
ção e a aplicação da Lei 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, no âmbito do Tribunal 
de Contas da União. Resolução-TCU nº 
249, de 2 de maio de 2012. Diário Oficial 
da União de 07/05/2012.

______. Dispõe sobre a classificação da 
informação quanto à confidencialidade 
no âmbito do Tribunal de Contas da 
União. Resolução-TCU nº 254, de 10 de 
abril de 2013. Diário Oficial da União de 
12/04/2013.

______. Dispõe sobre procedimentos de 
segurança e controles administrativos e 
tecnológicos afetos à classificação quanto 
à confidencialidade, disponibilidade e 
integridade das informações produzidas 
ou custodiadas pelo Tribunal de Contas 
da União. Portaria-TCU nº 124, de 3 de 
maio de 2010. Disponível em:

<http://www.tcu.gov.br/Consultas/
Juris/Docs/judoc/PORTN/20100511/
PRT2010-124.doc> Acesso em 28 mar. 
2014.

______. Dispõe sobre o atendimento das 
manifestações e das solicitações de acesso 
à informação encaminhadas ao Tribunal 
de Contas da União. Portaria-TCU nº 123, 
de 28 de maio de 2012. Disponível em:

 <http://www.tcu.gov.br/Consultas/
Juris/Docs/judoc/PORTN/20120608/
PRT2012-123.doc> Acesso em 28 mar. 
2014.

______. Dispõe sobre o procedimento 
para a interposição de recursos com 
fundamento na Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011. Portaria-TCU nº 169, 
de 24 de julho de 2012. Disponível em:

<http://www.tcu.gov.br/Consultas/
Juris/Docs/judoc/PORTN/20120731/
PRT2012-169.doc> Acesso em 28 mar. 
2014.

______. Dispõe sobre procedimentos 
para classificação, quanto à confidenciali-
dade, de informações de controle externo. 
Portaria-TCU nº 242, de 10 de outubro 
de 2013. Alterada pela Portaria-TCU nº 56, 
de 27 de fevereiro de 2014. Disponível em:

<http://www.tcu.gov.br/Consultas/
Juris/Docs/judoc/PORTN/20140307/
PRT2013-242.doc> Acesso em 28 mar. 
2014.



“Há um lugar para ser feliz
Além de abril em Paris
Outono, outono no Rio”
  Ronaldo Bastos e Ed Motta
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U
ma das causas funda-
mentais de instabili-
dade social e política 
nos países em vias 
de desenvolvimen-

to, atualmente chamados como 
“países emergentes” – que Samuel 
Hutington1, politólogo de Harvard, 
preferia chamar “sociedades em 
rápida transformação” – é que as 
expectativas da população crescem 
a mais velocidade que a capacidade 
de qualquer governo para satisfazê-
-las.

Moysés Naím2 comenta a criação, 
nesses países emergentes, especial-
mente os chamados BRICS (Brasil, 
Rússia, Índia, China e Sudáfrica 
ou South Africa – África do Sul), 
de uma “nova classe média, vasta 
e em rápido crescimento, cujos 
membros são muito conscientes 
de que outros desfrutam de muito 

mais prosperidade, liberdade ou 
satisfação pessoal do que eles. E esta 
informação nutre sua esperança de 
que não é impossível alcançá-los 
algum dia. Esta ‘revolução das expec-
tativas crescente’ e a instabilidade 
política que gera a brecha entre o 
que as pessoas esperam e o que seu 
governo pode dar-lhes em termos 
de mais oportunidades ou melho-
res serviços, se tornaram globais. 
Afetam países ricos e pobres por 
igual; de fato, a imensa maioria da 
população mundial vive no que hoje 
poderíamos chamar ‘sociedades em 
rápida transformação’”.

As análises feitas pelo falecido 
mestre da Harvard University e 
pelo editor-chefe da Revista Foreign 
Policy se aplicam perfeitamente ao 
exame da situação do transporte 
público na cidade do Rio de Janeiro, 
que, comparado há cinquenta anos, 
está uma maravilha3, mas, diante 
das necessidades modernas e atuais 
da sociedade carioca, é precário e 
insatisfatório.

No início da década de 60 do 
Século XX, estudava eu no Colégio 
Santo Inácio, à rua São Clemente, 
em Botafogo e morava no Posto 4 
em Copacabana. Pegava o bonde n° 
12 na Av. N. S. de Copacabana, que 
virava na contramão na rua Siqueira 
Campos e entrava em Botafogo pelo 
Túnel Velho e seguia a rua Real 
Grandeza, tudo em mão invertida no 
trânsito. Ainda assim entrava na rua 
São Clemente e mais alguns metros 
saltava em frente ao Colégio.

O caminho de volta era na mão 

de trânsito correta até a Av. N. S. de 
Copacabana, quando o bonde virava 
e se dirigia de forma invertida. A 
única opção possível era o chamado 
lotação, um transporte pequeno, 
com um motorista, que também 
fazia papel de cobrador e dirigia o 
veículo com notas em volta de seu 
dedo indicador, para dar o troco aos 
passageiros. Ao cobrar, colocava 
uma ficha num pequeno depósito 
ao seu lado.

Esta questão da mão do trânsito, 
havia o chamado bonde “mata 
paulista”, porque entrava no Túnel 
Novo de forma contrária e quem não 
era originário daqui da cidade do Rio 
de Janeiro dirigia no sentido teorica-
mente correto e batia de frente com 
o transporte público e, muitas vezes, 
o motorista desinformado morria no 
acidente.

Criado em 1960, o estado da 
Guanabara - tendo como primeiro 
governador Carlos Lacerda - decidiu 
que os proprietários de lotações 
deveriam se unir em empresas, 
conforme estabeleceu o Decreto 
n° 318, de 29.12.1960, o qual criou 
a Comissão de Reestruturação da 
Superintendência de Transporte. 
Surgiram assim diversas empresas 
no período de 1961-1963, quando 
foram feitas novas reformas.

Foi criada, naquela ocasião, a 
CTC-GB – Companhia de Transportes 
Coletivos do Estado da Guanabara, 
passando o ônibus a ser o único veículo 
permitido, razão pela qual foram 
extintos os veículos tipo autolotação e 
micro-ônibus, além do quase secular 

Transporte público: uma 
sociedade em transformação

*Conselheiro do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro; Doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, Espanha; Professor do Depar-
tamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
1 HUNTINGTON, Samuel, Polical Order in Changing Societies, Yale University Press, New Haven, 1968. [Há tradução em castelhano: El orden politico 
en las sociedades en cambio, Paidós, Barcelona, Buenos Aires, México, 1ª edición em esta presentación, enero 2014)
2 NAIM, Moysés, El fin del Poder, Debate, Buenos Aires, 2013, p. 104.
3 A qualidade do transporte e o seu histórico na cidade do Rio de Janeiro podem ser objeto de consulta nos sites: http://oriodeantigamente.blogspot.
com.br/2011/01/historia-dos-coletivos-linhas-modelos-e.html,  http://www.museudantu.org.br/ERiodeJaneiro13.htm, http://ama2345decopacaba-
na.wordpress.com/as-lendas-e-os-mitos-de-nossa-de-senhora-de-copacabana/os-bondes-fizeram-copacabana/

Antonio Carlos Flores de Moraes*
Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro
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bonde, o qual foi desmantelado.
O segundo governo da Guanabara, 

de Negrão de Lima, reduziu para 57 
o número de empresas permissio-
nárias, obrigando o seu aumento de 
capital para que tivessem melhor 
capacidade de atender às exigências 
de instalação e operação do serviço. 
Os ônibus, por serem o único meio 
de transporte – e especialmente 
em razão da extinção quase total 
dos bondes -, aumentaram muito a 
sua influência na cidade, levando a 
fracassar o plano do general Américo 
Fontenelle, no sentido de obrigá-los a 
andar em fila indiana. Havia lotes de 
linha frequentemente autorizados 
a rodar, tendo sido criadas mais 32 
linhas apenas no período de 1965 
e 1970.

O estado da Guanabara consubs-

tanciava uma experiência singular 
por ser uma Cidade-Estado, mas 
que durou apenas até 1975, sendo 
que o último governo, de Chagas 
Freitas, reexaminou o Plano Diretor, 
implantando os tacógrafos e os 
limitadores de velocidade. Elaborou, 
ainda, um relatório demonstrando 
a estagnação da CTC. Este relatório 
serviu de base para reestruturá-la [a 
CTC], agora não mais GB mas RJ, com 
o Plano Interno de Reorganização 
e Desenvolvimento 1975-1979. A 
Prefeitura recentemente criada na 
cidade do Rio de Janeiro autorizou o 
início da operação dos “frescões”, bem 
como permitiu a abertura do Túnel 
Rebouças à circulação de algumas 
linhas.

Nestes moldes foi a cidade sobre-
vivendo ao final do século XX com o 

permanente incentivo a vias urbanas, 
a partir do anos 1960. É importante 
pontuar que nada foi feito no sistema 
marítimo de barcas, somado ao 
fato de que a construção do metrô 
ocorria de forma extremamente 
lenta e, consequentemente, de pouco 
atendimento à população. O sistema 
de transporte público restou dessa 
forma concentrado nos ônibus - como 
permissionários do serviço – com 
a incumbência de atender a grande 
massa da população.

Já nos anos 1970 e 1980 começa-
ram a surgir os grandes condomínios 
na Barra da Tijuca, que possuíam o 
seu próprio meio de transporte com 
ar condicionado, o qual somado aos 
“frescões” já existentes, acentuaram 
a desigualdade social na cidade. 
Poucos planos ou programas es-
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tabeleceram um planejamento do 
transporte público na cidade.

Em 1988, é finalmente promulga-
da uma nova constituição em nosso 
país, prevendo, no art. 175, que 
“incumbe ao poder público, na forma 
da lei, diretamente ou sob regime 
de concessão ou permissão, sempre 
através de licitação, a prestação de 
serviços públicos”.

Além do mais, a Constituição de 
1988 deu diretriz à efetivação de 
uma Política Urbana, enfatizando 
a função social da propriedade e 
o plano diretor como instrumento 
democrático e participativo para o 
desenvolvimento e expansão urbana 
das cidades. Mas, como o art. 182 

continha a expressão “conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei”, 
não pode ser considerada norma 
de Eficácia Plena, mas de Eficácia 
Limitada4, conforme conceito de José 
Afonso da Silva.5

Como tudo no Brasil, em se 
tratando de reforma ou transforma-
ções sociais, é feita de forma lenta, 
gradual e segura – como, p. ex., desde 
o início do Século XIX assinamos di-
versos tratados com os britânicos com 
o objetivo de extinguir a escravidão, 
mas a abolição ocorreu apenas em 13 
de maio de 1888 -, somente em 13 
de fevereiro de 1995 veio a lei que 
dispõe sobre o regime de concessão 
e permissão da prestação de serviços 

públicos previsto no art. 175 da 
CF/1988, que tomou o n° 8.987.6

Mais tempo demorou a aprova-
ção e sanção da Lei n° 10.257, de 
10/07/2001, denominada Estatuto 
da Cidade, que regulamenta os arts. 
182 e 183 da CF/1988 e estabelece 
diretrizes gerais da política urbana.7 
Mas, a demora em virem as normas 
gerais não impedia ao município re-
gular a sua “Política Urbana”, porque 
o art. 24 constitucional reconhecia 
a competência concorrente para 
legislar sobre direito urbanístico.8

Recorde-se, não obstante, que 
no município do Rio de Janeiro, a 
Câmara Municipal decretou e o sr. 
Prefeito sancionou a Lei Comple-

4 Eficácia Limitada – São de aplicação indireta ou mediata, pois há a necessidade da existência de uma lei para “mediar” a sua aplicação. Caso não haja 
regulamentação por meio de lei, não são capazes de gerar os efeitos finalísticos (apenas os efeitos jurídicos que toda norma constitucional possui). Pode 
ser:
a) Normas de princípio programático (normas-fim)- Direcionam a atuação do Estado instituindo programas de governo.
b) Normas de princípio institutivo - Ordenam ao legislador a organização ou instituição de órgãos, instituições ou regulamentos.
5 SILVA, José Afonso, Aplicabilidade das Normas Constitucionais, 3ª edição, revista, ampliada e atualizada, Malheiro Editores, São Paulo, 1998.
6 Lei 8.789/1995 - Art. 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos 
da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da 
vinculação ao instrumento convocatório.
7 CAPUT dos arts. 182 e 183 CF/1988: Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes e Art. 183. Aquele que possuir como sua área 
urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua 
família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
8 CF/1988 - Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
 I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
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mentar n° 16, de 04/06/1992, que 
dispunha sobre a política urbana do 
município do Rio de Janeiro, a qual 
instituiu o plano diretor decenal da 
cidade. A matéria de transportes 
encontrava-se regulada nos arts. 170 
(vetado) a 187, prevendo a elabora-
ção do Plano Municipal Integrado 
de Transportes, de caráter geral, 
e Planos de Circulação de Sistema 
Viário, de caráter local. Mas, em 
nenhum momento, a contrario sensu 
da art.14, da Lei 8.789 de 1995, não 
se referia à realização de licitação.

Esta lei foi somente revogada em 
2011, através da Lei Complementar 
n° 111 de 11 de fevereiro, que 
dispõe sobre a Política Urbana e 
Ambiental do Município, institui o 
Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano Sustentável do Município 
do Rio de Janeiro, sendo a política 
dos transportes regulada no seu 
Capítulo V, que é composto dos arts. 
213 a 218.

Esta Lei Complementar entrou 
em vigor após a realização da licita-
ção em 2010, cujo edital foi aprovado 
na sessão realizada no dia 2 de 
agosto de 2010, no TCMRJ, conforme 
Processo 40/3.201/2010. Então, o 
diploma legal de 2011 foi elaborado 
de acordo com o espírito do novo 
sistema de transporte da cidade, ao 
estabelecer que a implementação 
de gerenciamento da mobilidade 
priorize o transporte público e os 
modos não motorizados, visando 
condições equilibradas e sustentá-
veis (art. 214, XI).

Além do mais, prevê um res-
peito aos direitos da cidadania ao 
estabelecer que os ônibus sejam 
de alta capacidade e climatizados, 
devendo operar a partir de terminais 

de integração, por faixas exclusivas 
segregadas. Também, há na nova 
cidade que se está construindo a 
interligação entre os sistemas de 
ônibus e metrô.9

Afinal, foi estabelecida uma 
norma para o sistema de táxis na 
cidade, ficando regulado no art. 
218, da Lei Complementar n° 111, 
de 2011, “que o número máximo 
de permissões para veículos de 
aluguel - táxis  - circular na cidade 
corresponderá a uma permissão 
para cada setecentos habitantes”.

Alguns pontos jurídicos da licita-
ção e do consequente contrato susci-
taram dúvidas talvez pela novidade 
do ocorrido, uma concorrência para 
a concessão de serviços de ônibus 
na cidade, a formação de consórcios 
e a divisão da cidade em 5 (cinco) 
áreas de exploração e redes de ser-
viço. Especialmente tal fato ocorre 
numa cidade que passou quase dois 
séculos de concessões sem qualquer 
planejamento e pouco fundamento 
jurídico da contratação.10

Além do mais, uma cidade que ini-
ciou o Século XX com um monopólio 
no sistema de transporte, porque a 
“Rio-Light, principal concessionária 
dos serviços urbanos na cidade do 
Rio de Janeiro durante grande parte 
da primeira metade do século XX, 
levou adiante, por duas décadas, um 
projeto de caráter monopolista em 
torno da unificação dos transportes 
coletivos na então capital federal 
brasileira sob sua administração”.11

Deste monopólio existente na 
primeira metade do Século XX, 
passando pela desordem do sistema 
na segunda metade, como analisar 
a realidade dos primeiros anos do 
terceiro milênio? Recorro - como 

fiz no início desse estudo - a Samuel 
Huntington e especialmente a Fran-
cis Fukuyama, quando escreve o 
prefácio da segunda edição de “El 
orden político en las sociedades en 
cambio”, e comenta que o analista 
político de Harvard chegava a uma 
conclusão prática, a saber, a ordem 
política era benéfica em si e não 
surgia automaticamente do processo 
de modernização, porquanto os seus 
diversos componentes requerem um 
desenvolvimento sequencial.12

Podemos estar vivendo uma era 
em que não está consolidada a parti-
cipação cívica própria de uma demo-
cracia consolidada, o que Huntington 
chamaria de “transição autoritária”. 
Transição em que o desenvolvimento 
econômico e social gera ansiedades 
e desejos por parte das pessoas que 
viveram durante muitos anos sob 
o domínio econômico monopolista 
ou repressão política de um único 
grupo de pensamento e ainda não 
sabem conviver com as regras da 
liberdade. [Um aluno de Huntington, 
Fareed Zakaria, publicou em 2003 o 
livro El futuro de la libertad, quando 
apresenta uma variante atualizada 
desta mesma tese].

Visto isso, deve-se partir para 
uma análise imparcial e técni-
ca sobre a realidade jurídica e 
econômica-social do sistema de 
transporte público na cidade do Rio 
de Janeiro. A primeira constatação 
a que se chega é no sentido de 
existir hoje um melhor controle da 
qualidade de serviços, do preço das 
tarifas cobradas, e demais aspectos 
relativos ao transporte público, 
exatamente porque foi realizada 
licitação em 2010 e celebrado um 
contrato entre Poder Concedente 

9 Lei Complementar n° 11, de 01/02/2011-  XVI - implantar a Rede Integrada Inter e Intramodal de Transporte, com sistemas tronco-alimentados de 
ônibus de alta capacidade, climatizados, operando a partir de terminais de integração, por faixas exclusivas segregadas, com tecnologias inteligentes;
XXI - criar a interligação entre modais (Aeroporto Galeão/Tom Jobim - Praça XV - Barra da Tijuca - Via Zona Sul).
Parágrafo único. O inciso XI e o Anexo com as Demandas Prioritárias por Área de Planejamento, não substituem, impedem ou diminuem a necessidade 
das linhas 4 (Zona Sul - Barra), 5 (Aeroporto Tom Jobim - Santos Dumont) e 6 (Barra - Aeroporto Tom Jobim) do metrô.
10 O primeiro serviço de ônibus efetivo no Rio de Janeiro surgiu em julho de 1838, com dois carros de dois pavimentos. 
11 FREIRE, Américo, A Light e os transportes coletivos no Rio de Janeiro: roteiro de questões, Simposio Internacional: Golbalizació, innovación y construc-
ción de redes técnicas urbanas en América y Europa, 1890-1930. Bazilian Traction, Barcelona Traction y otros conglomerados finacieros y técnicos. Univer-
sidad de Barcelona, Facultad de Geografia e Historia in http://www.ub.edu/geocrit/Simposio/cFrerire_Alight.pdf
12 FUKUYANA, Francis, Prefacio a la Segunda Edicion de El orden político en las sociedades en cambio, Paidós, Barcelona, Buenos Aires, México, enero de 
2014, p. XV)
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e a Concessionária, tendo por base 
uma Lei Federal de n° 8.987, de 
13/02/1995.

Antes, havia praticamente uma 
autorregulação do sistema de 
transporte, “gerando mais conges-
tionamentos, maior concentração 
de veículos nas áreas centrais, 
especialmente nos horários de 
pico, bem como escassez do serviço 
de transporte público nas áreas 
mais afastadas e com população de 
mais baixa renda, razão pela qual 
este modelo deve ser preterido”, 
conforme voto do Ilustre conse-
lheiro do CADE, Carlos Emmanuel 
Joppert Ragazzo, proferido no pro-
cesso de Averiguação Preliminar nᵒ 
08012.005355/2002-38, em 9 de 
maio de 2012.

Ocorria apenas a lei das selvas, 
impossível de ser feita qualquer 
espécie de auditoria para apurar os 
reajustes e as revisões das tarifas. 
E, nesta época, nada era feito pelos 
órgãos de controle, como também 
nenhum movimento social aparecia. 
Bendito o momento em que as 

autoridades públicas e os concessio-
nários dos serviços públicos têm de 
se justificar para a sociedade.

O primeiro ponto a ser destacado 
é a formação de cartel para burlar a 
liberdade e igualdade da licitação. 
Deve-se observar que a Secretaria 
Municipal de Transportes dividiu 
a Cidade em 5 (cinco) áreas de ex-
ploração e redes de serviço, ficando 
nestes moldes fixadas as regras do 
Edital de Concorrência nº 10/2010 
(subitem III.6), restando clara a 
possibilidade de haver contratação 
com empresas consorciadas, desde 
que não participassem como “con-
troladora” em mais de um consórcio, 
posto tratar-se de concorrências 

distintas, mas alocadas em um único 
procedimento licitatório.

Neste sentido é que a Admi-
nistração, ao fixar as condições do 
Edital, estabeleceu a participação 
das empresas em consórcios, a 
fim de mitigar o risco de abuso 
do poder econômico, tendente à 
dominação do mercado, à eliminação 
da concorrência, bem como ao 
aumento arbitrário dos lucros, em 
estrita observância ao art. 173, § 4º 
da CF/88 combinado com o art. 19, 
IV, da Lei nº 8.789/1995.

Neste caso, a regulação pelo 
Poder Público Municipal, o qual es-
tabelece de forma unilateral - e sem 
qualquer ingerência, participação ou 

Bendito momento em que as autoridades 
públicas e os concessionários têm de se 
justificar para a sociedade.

“
”
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13 CF/1988 - Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
......
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 
14 Inclusive, para prefeituras com mais dificuldades financeiras, o Ministério da Educação através do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação executa dois programas voltados ao transporte dos estudantes: o Programa Nacional de Transporte Escolar (PNTE) e o Programa Nacional de 
Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate). O Ministério da Educação executa atualmente dois programas voltados ao transporte de estudantes: o Caminho 
da Escola e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), que visam atender alunos moradores da zona rural e o PNTE (Programa 
Nacional de Transporte Escolar) criado em 1993 pelo Governo Federal, tendo por finalidade facilitar o acesso e a permanência das crianças da área 
rural ao ensino fundamental público. Para tanto, têm sido transferidos recursos financeiros aos municípios para a aquisição de veículos automotores 
(terrestres ou fluviais) destinados ao transporte de escolares. O programa apoia a aquisição, para o ensino fundamental, de ônibus, microônibus, peruas 
e/ou embarcação.
15  http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?id=121055

interferência dos concessionários 
- todos os aspectos relacionados 
com a prestação do serviço, em 
expresso cumprimento da norma 
prevista no art. 396 da Lei Orgânica 
do Município.

Este fato, por si só, neutraliza 
- pelo menos em tese – eventuais 
acordos empresariais com o fito de 
dispor sobre quaisquer aspectos 
relacionados com o funciona-
mento do mercado, posto não se 
sujeitar à livre concorrência, por 
consubstanciar monopólio estatal 
na prestação do serviço público, 
observado, contudo, o equilíbrio 
econômico-financeiro de cada 
contrato específico (cf. art. 9º, §§ 2º 
e 4º, da Lei nº 8.987/1995).

Cabe ainda enfatizar que acei-
tação desta questão por parte do 
TCMRJ não foi automática, obrigando 
a muito estudo e pesquisa, inclusive 
solicitando explicações à Secretaria 
Municipal de Transporte. Esta apre-
sentou resposta, em 15/07/2010, 
esclarecendo que seriam realizadas 
diversas licitações para cada RTR 
(Rede de Transporte Regional), “ou 
seja, diversas licitações reunidas em 
um mesmo procedimento”.

Assim, conforme ficou esclarecido, 
“o Edital restringe que a mesma em-
presa detenha a concessão de mais de 
uma Rede de Transportes Regionais 
– RTRs, sendo permitida, contudo, a 
participação na licitação desta mesma 
empresa em RTRs distintas. Tal restri-
ção de obter mais de uma concessão 
objetiva impedir que uma mesma 
pessoa tenha controle de concessão de 
mais de uma área (é o que ocorreria 
no caso de uma mesma sociedade de 

ter mais de uma concessão). Passo 
diverso, porém, parece existir quando 
se fala em consórcio, uma vez que, se 
não há controle do consórcio, sendo 
apenas uma participação minoritária, 
não haverá o risco de ter um mesmo 
controlador em duas áreas”.

Assim, a matéria estava pública e 
divulgada no subitem 15.26.2 do edi-
tal, quando se estabelecia “tratando-se 
de consórcio, o objeto da licitação não 
será adjudicado, em determinada 
Rede de Transporte Regional – RTR, a 
consórcio controlado por empresa(s) 
que detenha(m) o controle de con-
sórcio ao qual tenha sido adjudicado 
o objeto da licitação no que se refere 
a outra Rede de Transporte Regional 
– RTR”.

Indo além agora do edital, cuja 
juridicidade não se discute, todos os 
estudos feitos sobre a contratação 
dos consórcios demonstram que são 
controlados por empresas diferentes:

• Consórcio Intersul – Empresa Real 
Auto ônibus Ltda;

• Consórcio Transcarioca – Viação 
Redentor Ltda;

• Consórcio Internorte – Viação Nª 
Sª de Lourdes; e

• Consórcio Santa Cruz – Empresa 
Expresso Pégaso Ltda.
Outro ponto a ser ressaltado 

no exame do Edital nº 10/2010 foi 
o Estudo do Fluxo de Caixas para 
as Redes de Transporte Regional 
(RTRs), a qual previu um rateio do 
custo da gratuidade dos estudantes 
da rede pública, mediante repasse 
por parte do Município no valor de 
R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões 
de reais) anuais, o qual restou excluído 
da proposta comercial dos consórcios, 

cf. o subitem 17.08 do Edital.
Inicialmente, destaca-se que a 

Constituição da República, em seu art. 
20813, estabelece que entre os deveres 
do Estado com a educação se encontra 
o atendimento do educando, em todas 
as etapas da educação básica, entre 
outras coisas, o transporte. Assim, 
o município é obrigado a fornecer 
transporte aos estudantes integrantes 
de sua rede de ensino. As despesas 
deverão ser arcadas pelo Poder Pú-
blico para assegurar aos jovens a sua 
assiduidade nas escolas, podendo ser 
prestado este serviço diretamente ou 
através de terceiros.14

De acordo com o site da Prefei-
tura, “o projeto Ônibus da Liberdade 
tem como objetivo proporcionar 
transporte gratuito para alunos das 
escolas da rede municipal localizadas 
em áreas onde não existe atendimento 
de transporte público coletivo ou 
em outras onde o transporte de 
passageiros opera com intervalos 
que não atendem à necessidade 
de deslocamento dos estudantes, 
tendo em vista a concentração deles 
nos horários de entrada e saída dos 
turnos. Atualmente, as 7ª, 8ª, 9ª e 
10ª CREs, todas na Zona Oeste, fazem 
parte do projeto, que tem 242 ônibus, 
com 44 linhas para atender 71.018 
estudantes de 238 unidades em toda 
rede municipal de ensino”.15

As demais CREs podem ser atendi-
das pelo transporte público utilizado 
na cidade do Rio de Janeiro, cabendo 
à Prefeitura arcar com as despesas 
correspondentes. Este custo deverá 
constar do seu orçamento, não 
podendo ser repassado às tarifas 
cobradas ao usuário normal do trans-
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porte público na cidade.
Este termo tarifa é empregado 

normalmente para designar a cobran-
ça imposta pela utilização de água 
potável, energia elétrica, telefone, 
transporte público etc. Cabe, ainda, 
ressaltar que o nomen iuris não gera 
realidade jurídica, mas, sim, o regime 
jurídico. Assim, nos ensina a norma 
extraída do inc. I, do art. 4º, do Código 
Tributário Nacional: “A natureza 
jurídica específica do tributo é deter-
minada pelo fato gerador da respectiva 
obrigação, sendo irrelevantes para 
qualificá-la: I - a denominação e 
demais características formais 
adotadas pela lei”.

O termo tarifa é utilizado no art. 
175, da Constituição Federal, quando 
estabelece em seu parágrafo único que 
a lei disporá sobre a “política tarifária”. 
O art. 175 da Constituição Federal16 foi 
regulado pela Lei Federal n. 8.987, de 
13.2.1995, ficando estabelecido em 
seu art. 14 que “toda concessão de 
serviço público, precedida ou não da 
execução de obra pública, será objeto 
de prévia licitação, nos termos da legis-
lação própria, e com observância dos 
princípios da legalidade, moralidade, 
publicidade, igualdade, do julgamento 
por critérios objetivos e da vinculação 

ao instrumento convocatório”.
Assim, a aplicação da política 

tarifária deverá seguir as normas tra-
tadas no Código Tributário Nacional 
para as taxas, especialmente quando 
estabelece que o seu fato gerador é “o 
exercício regular do poder de polícia, 
ou a utilização, efetiva ou potencial, de 
serviço público específico e divisível, 
prestado ao contribuinte ou posto à 
sua disposição”. (art. 77)

O art. 79 do CTN define os serviços 
públicos como: 

I - Utilizados pelo contribuinte:
a) efetivamente, quando por ele 
usufruídos a qualquer título;
b) potencialmente, quando, sendo 
de utilização compulsória, sejam 
postos à sua disposição mediante 
atividade administrativa em efetivo 
funcionamento;
II - Específicos, quando possam ser 
destacados em unidades autôno-
mas de intervenção, de unidade, ou 
de necessidades públicas;
III - Divisíveis, quando suscetíveis 
de utilização, separadamente, por 
parte de cada um dos seus usuários.
No caso de transporte público, há 

de ser aplicada a norma contida no 
inciso I do art. 79 do CTN, somente 
podendo ser-lhe cobrado efetiva-

mente o que é por ele usufruído. Não 
é admissível o denominado subsídio 
cruzado, fazendo o usuário normal do 
transporte público na cidade do Rio de 
Janeiro pagar como tarifa os custos das 
gratuidades previstas em lei.

Por isto, correto é o item 17.08 
do Edital de Licitação, incluído con-
forme Errata publicada no DO Rio 
de 28.7.2010, ao estabelecer que “o 
licitante não poderá considerar, em 
sua Proposta Comercial, qualquer 
repasse do Poder Concedente como 
compensação às gratuidades legais, 
atualmente em vigor”.

Indo agora além do Edital e dos 
Contratos de Concessão, analisando 
do ponto de vista jurídico o Convênio 
n° 277/2010, firmado em 29.12.2010, 
entre a Secretaria Municipal de Edu-
cação e o Sindicato das Empresas de 
ônibus da cidade do Rio de Janeiro 
– Rio Ônibus, constata-se que tem 
como fundamento o art. 19 do Decreto 
municipal n° 32.842,17 de 1.10.2010, 
que regulamenta a Lei n° 5.211, de 
1.7.2010.

Por fim, constou no subitem III.10 
do aludido Certame que as receitas 
alternativas, complementares ou 
acessórias, bem como as provenien-
tes de projetos associados deveriam 

16 CF/1988 - Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, 
a prestação de serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
.........
III - política tarifária;
17 Decreto municipal n. 32.842/2010 - Art.19. Para os alunos da rede municipal de ensino, a Secretaria Municipal de Educação firmará acordo com os 
operadores de transporte coletivo ou com a entidade por eles indicada, objetivando o controle da assiduidade escolar. 

§1º. O acordo entre a Secretaria Municipal de Educação e a(s) entidade(s) a que se refere o caput deverá contemplar o fornecimento de transporte 
para os alunos das escolas municipais da rede pública de ensino, equipamentos de controle da assiduidade e informações gerenciais para as escolas 
mediante contrapartida limitada ao máximo de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), por ano. 
§2º. O repasse da contrapartida será feito em parcelas mensais, na proporção da utilização dos serviços de modo a otimizar a alocação das viagens 
disponibilizadas aos alunos conforme o art. 12 deste Decreto, nos termos do acordo a que se refere o caput deste artigo 19. 
§3º. Será obrigatória a disponibilização, diariamente, à Secretaria Municipal de Educação, consulta a relatórios com informações de assiduidade pro-
cessadas, contendo, no mínimo, os seguintes dados: 

I – relação de todos os alunos cadastrados contendo nome, matrícula, turma, data e hora da última validação no equipamento da escola e saldo do 
cartão em viagens, por escola; e 
II - total de viagens realizadas, por período e por escola. 

§4º. Os órgãos mencionados no artigo 18 deverão encaminhar, anualmente, aos operadores de transporte coletivo ou à entidade por eles indicada, para 
os fins de confecção e emissão dos cartões eletrônicos válidos, cadastro contendo: 

I - o nome da unidade escolar; 
II - o nome e qualificação do aluno; 
III - a data de nascimento; 
IV - o local de residência; 
V - o itinerário utilizado pelo aluno no deslocamento casa-escola-casa, indicando a linha por ele utilizada, bem como as viagens complementares 
efetivamente necessárias ao aprendizado, com a indicação das possíveis linhas a serem utilizadas; 
VI - a série por ele cursada, os dias de aulas e o respectivo turno. 

§5º. Qualquer alteração dos dados cadastrais deverá ser mensalmente comunicada ao responsável pela emissão do cartão eletrônico. 
§6º. Como condições para a renovação anual do cartão eletrônico, deverão ser atualizados os dados cadastrais de cada aluno beneficiário da gratui-
dade. 
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estar indicadas nos estudos para 
correções da tarifa. Neste aspecto, 
há de se verificar que existe uma 
diferença entre reajuste e revisão. 

Realcei tal fato em meu Voto nº 
640/2012, proferido nos autos do 
processo nº 40/5505/2010, no qual 
consta o seguinte, verbis:

 “A - realize um novo estudo acerca 
da REVISÃO tarifária que majorou 
a passagem à luz do apontado nos 
itens 5.2, 5.3 (repasse não previsto 
no edital), 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 
5.10, 5.13 desta análise, provi-
denciando a auditoria sobre os 
dados que servirão de base para 
o mesmo, a fim de se reduzirem 
as incertezas e a dependência do 
Poder Concedente com relação 
às informações fornecidas pelas 
concessionárias (item 5.14) pro-
videnciando o ajuste para menor 
antes da próxima revisão prevista, 
o que só ocorrerá daqui a quatro 
anos.” (sem grifos no original)

Asseverou-se, portanto, já naque-
la oportunidade, que se realizasse 
um outro estudo quanto à questão 
da revisão tarifária, posto que aquele 
[estudo], o qual embasou a majora-
ção do valor das passagens no início 
do exercício de 2012, revelou-se 
insubsistente, à míngua de clareza 
das informações fornecidas pela 
concessionária. Assentou-se, destar-
te, que este novo estudo deveria ser 
permeado de transparência – no que 
tange aos dados ofertados – a fim de 
ajustar para menos o valor obtido 
dos preços atribuídos às passagens, 
antes mesmo do próximo reajuste 
tarifário - o qual ocorreria dali a 
quatro anos (janeiro de 2016).

Esta determinação visava respei-
tar, concreta e fielmente, o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, 
em estrita obediência aos comandos 
das normas estatuídas na CF/88 e 
legislação de regência, não descons-
tituindo, todavia, o reajuste levado a 
cabo em janeiro de 2012 (de R$ 2,50 

para R$ 2,75), em respeito ao secular 
princípio do ato jurídico perfeito.

Quanto ao reajuste,  a  sua 
fórmula consta da Resolução nº 
2105, de 04/05/2011, quando está 
esclarecido que as receitas alter-
nativas somente são consideradas 
nos momentos de revisão. Quanto à 
periodicidade do reajuste, a cláusula 
5.7 do contrato dispõe que “O valor 
das tarifas referido no item 5.2 
será reajustado anualmente, 
ou na periodicidade que vier a 
ser fixada na legislação...” o que 
guarda consonância com o item 
17.04 do Edital. Por sua vez, o 

parágrafo único, do art. 3º da Lei nº 
5.211/201018 prevê que “a tarifa de 
que trata o caput deste artigo poderá 
ser reajustada ou revista de acordo 
com os critérios que vierem a ser 
estabelecidos pelo Poder Executivo 
ou fixados contratualmente”.

Quanto à periodicidade de reajuste 
inferior a um ano, foram acatadas 
processualmente as justificativas da 
Procuradoria-Geral do Município, 
com os dispositivos legais retro men-
cionados, no sentido de que a fixação 
da data do reajuste, inferior aos doze 
meses, encontra-se dentro da discri-
cionariedade do Poder Executivo.

18 Lei que instituiu o Bilhete Único Municipal.
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A revisão tarifária deverá ser feita 
de quatro em quatro anos, tendo por   
data base a celebração do contrato, 
ocasião em que será apurado o 
equilíbrio econômico-financeiro do 
pactuado, levando-se em conta todas 
as receitas alternativas, tais como 
publicidade, terminais rodoviários 
etc.

Toda regularidade jurídica da 
contratação dos consórcios que 
integram as Redes de Transporte 
Regional – RTR foi alcançada com a 
participação direta do tribunal de 
contas que, ao examinar o Edital de 
Licitação, fez diversas exigências, 
bem como no exame do contrato 
de concessão, obtendo-se completo 
sucesso no respeito aos diplomas 
legais que regulam a matéria, além 
da observância às regras de livre 
concorrência.

Quanto à execução dos contratos 
e convênios é outro assunto, pois, 
a concessão tem o prazo de vinte 
anos, prorrogável por igual período; a 
qualidade do serviço e as revisões das 
tarifas deverão ser esclarecidas pelas 
concessionárias e fiscalizadas pelo 
Poder Concedente, como também 
pelos controles interno e externo da 
municipalidade.

Logo no início de 2014, três 
decretos do Poder Executivo trazem 
otimismo no sentido de respeito às 
determinações da corte de controle 
da municipalidade, como também 
aos interesses legítimos da sociedade 
carioca. O primeiro decreto, de n° 
38.279, de 29/01/2014, estabelece 
medidas para o aperfeiçoamento 
da prestação do Serviço Público 
de Transporte de Passageiros por 
Ônibus – SPPO.

O art. 2º elenca todas as de-
terminações do TCMRJ, as quais 
deverão ser cumpridas pela Secre-
taria Municipal de Transportes. São 
26 (vinte e seis) determinações 
voltadas especialmente para a qua-
lidade do serviço. No art. 3º consta 
determinação à Guarda Municipal 
para que, entre outras coisas, faça o 
treinamento de 100 (cem) guardas 

em curso de capacitação com foco 
no sistema de transporte público. A 
SMTR também deverá ter o auxílio 
da Controladoria-Geral do Município 
para efetivação das disposições do 
referido Decreto.

O art. 6º do citado diploma legal 
tem uma determinação alvissareira 
porque determina à SMTR que 
elabore um plano para que, até 
31/12/2016, todos os veículos 
vinculados ao SPPO sejam dotados 
de ar condicionado.

Na mesma data, foi baixado o 
Decreto n° 38.280, instituindo o 
PASSE LIVRE UNIVERSITÁRIO e 
ampliando benefícios aos estudantes 
da Rede Pública de Ensino, alterando 
o Decreto nº 32.842, de 1º de outu-
bro de 2010, que institui o Bilhete 
Único Carioca. Os três considerandos 
demonstram a prioridade municipal 
pela educação e cultura, razão pela 
qual deve ser facilitada e a ampliada 
a mobilidade da população jovem às 
instituições de ensino e às ofertas 
culturais da cidade, além de ser 
interesse da municipalidade apoiar 
os estudantes universitários de baixa 
renda.

Por este motivo, foi alterado 
o artigo 11 do Decreto n° 32.842, 
de 1º de outubro de 2010, que 
regulamenta a Lei nº 5.211, de 01 
de julho de 2010, que institui o 
Bilhete Único no município do Rio 
de Janeiro, bem como a Lei nº 3.167, 
de 27 de dezembro de 2000, que 
disciplina a Bilhetagem Eletrônica 
nos serviços de Transporte Público 
de Passageiros do Município do Rio 
de Janeiro, permitindo que os estu-
dantes universitários beneficiados 
pelos programas do Governo Federal 
de cotas ou Programa Universidade 
para Todos e alunos universitários 
com renda familiar per capita de até 
01 (um) salário mínimo recebam, a 
cada ano letivo, cartões eletrônicos 
contendo créditos de viagens de 
Bilhete Único. 

Em 11 de março de 2014, o De-
creto n° 38.362 estendeu o prazo 
máximo de transbordo nas viagens 

com o Bilhete Único para duas horas 
e trinta minutos, alterando o Decreto 
n° 32.842, de 1/10/2010, que institui 
o Bilhete Único Carioca. 

Demonstra-se assim que a nossa 
“sociedade em rápida transformação” 
vem conquistando, nos dias de hoje, 
direitos e qualidade de vida, devendo 
eventuais manifestações futuras 
serem levadas a efeito de forma pa-
cífica e democrática, para vencermos 
o quanto antes a denominada fase 
“transição autoritária”, característica 
do primeiro momento de aprendiza-
gem da liberdade.

Nesta hipótese, inclusive, cabe 
destacar a maturidade do Plenário 
da Corte de Contas Municipal ao 
examinar essa questão, muitas vezes 
pressionado por uma camada da 
opinião pública mais exaltada, algu-
mas vezes por motivações políticas, 
outras informadas incorretamente 
sobre a realidade dos fatos. A “teoria 
da conspiração” encanta muitas 
vezes às pessoas, que se deixam 
dominar por um verdadeiro Satã 
dos poderosos que sempre desejam 
se aproveitar à custa dos menos 
favorecidos.

Exatamente, venceu-se a “teoria 
da conspiração” e obrigou-se a que 
as normas do ordenamento jurídico 
nacional fossem respeitadas, em 
especial os princípios da cidadania e 
da dignidade humana, previstos no 
art. 1º da CF/1988, e o de livre acesso 
à informação estabelecido no inciso 
XXXIII, do art. 5º, no § 3º do art. 37 
e no § 2º do art. 216, todos também 
da CF/1988, além da Lei n° 12.527, 
de 18/11/2011.

Assim, a transformação da nossa 
sociedade se consolidará a partir do 
momento em que todos respeitemos 
direitos inerentes à cidadania, como 
serviços bem prestados pelos con-
cessionários, informações fornecidas 
de forma clara e aberta por parte 
do Poder Concedente, devendo as 
novas reivindicações ser feitas sem 
violência e de forma ordeira. Neste 
momento atingiremos a democracia 
política e social em nosso país.
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A
s críticas e opiniões 
amplamente difundidas 
pelos meios de comuni-
cação, bem como os co-
mentários dos usuários 

da região, a respeito das mudanças 
ocorridas na área central da cidade 
do Rio de Janeiro, consideradas pela 
Prefeitura necessárias para o prosse-
guimento das obras de demolição da 
estrutura da Avenida Perimetral, são, 
em grande parte, a respeito da falta 
de planejamento e da não divulgação 

O ir e vir do carioca é afetado 
com as novas intervenções do 
trânsito no centro da cidade

Fernando Xavier
Engenheiro de Transportes e asses-
sor da Presidência do TCMRJ

aos usuários do transporte público, 
de forma objetiva, das alterações que 
ocorreriam no seu cotidiano após a 
implantação das mudanças. 

Não há dúvidas que foi feito um 
planejamento para implantação das 
alterações, mas, com certeza, um 
planejamento no mínimo limitado 
e insuficiente, revelado pelas desas-
trosas consequências observadas 
por todos, imprensa, usuários dos 
ônibus e outros cidadãos que sequer 
foram para a região, mas que ficaram 
e ficam retidos em engarrafamentos 
periféricos e distantes, irritantes, 
causados e/ou agravados pela ado-
ção de medidas como estas.

Para a implantação de alterações 
dessa monta e complexidade, e que 
por certo irão perdurar por muitos 
meses, deveriam ter sido feitas am-

plas pesquisas com os usuários dos 
transportes coletivos, notadamente 
de ônibus, já que os transportes 
ferroviário e marítimo operam 
quase no limite da sua capacidade 
instalada e não sofreriam alterações 
operacionais impactantes com as 
mudanças, exceto um acréscimo 
temporário e parasitário no número 
de passageiros, até uma acomodação 
nos sistemas de transportes da 
região metropolitana.

Técnicas preconizadas pela en-
genharia de trânsito e de transporte 
de passageiros estabelecem a abor-
dagem, a amplitude, a sistemática, a 
metodologia e o tipo de pesquisa a 
serem aplicadas para obtenção de 
dados necessários à elaboração dos 
planejamentos de projetos urbanos. 
Neste caso, pesquisas de origem e 
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destino dos usuários das linhas de 
ônibus, que tiveram seus itinerários 
modificados, dos usuários de veícu-
los privados, de veículos de carga etc, 
bem como a contagem de veículos 
e a capacidade da frota de ônibus 
que transitam pelo sistema viário 
da área central, pelas vias de suas 
aproximações e das regiões passíveis 
de serem afetadas. 

A coleta e análise dos dados 
obtidos permitiriam a correta ela-
boração do projeto, adequando, da 
melhor forma possível, a execução 
das obras e as necessidades dos 
cidadãos com a adoção das seguintes 
providências, dentre outras:

- implantação de um amplo 
sistema de divulgação prévia aos 
usuários sobre as mudanças que 
ocorreriam no seu cotidiano, de 
forma direta, através da distri-
buição de folhetos informativos 
e colocação de cartazes em todas 
as linhas de ônibus afetadas; 
- instalação de cartazes com 
avisos de futuras alterações nos 
pontos de embarque e desem-
barque de passageiros usados 

anteriormente às mudanças;
 - redução da frota de coletivos, 
ajustando a oferta de lugares à 
demanda de passageiros, evi-
tando o trânsito parasitário de 
ônibus com ocupação abaixo de 
setenta por cento; 
- alterações viárias, físicas e ope-
racionais, tanto na sinalização 
semafórica como na sinalização 
gráfica, nas vias de aproximação 
da área central e das regiões 
passíveis de serem afetadas, 
para atender às novas demandas, 
decorrentes da interrupção tem-
porária da ligação entre a Zona 
Sul com a Zona Norte da cidade 
e Região Metropolitana, que era 
feita pelas vias periféricas for-
madas pela Avenida Perimetral, 
mergulhão da Praça Quinze, 
Avenida Presidente Vargas e 
próximas;
- instalação de sinalização gráfica 
veicular eficiente e intensa, tanta 
de regulamentação como de 
orientação, baseada na avaliação 
do volume de trânsito residual 
que continuaria a trafegar pela 

área central e nas outras ligações 
diametrais;
 - ajustes adequados na sina-
lização semafórica devido às 
alterações nos sentidos e regimes 
de circulação nas vias da área 
central;
 - definição de melhor forma de 
operar e fiscalizar o trânsito, 
utilizando agentes capacitados 
e devidamente informados sobre 
as alterações e monitorados por 
engenheiros de trânsito.
 Pelos resultados observados, 

nada disto foi feito. Passageiros 
desembarcando longe dos seus 
destinos, motoristas de ônibus 
desinformados sobre os novos 
itinerários, outras ligações diame-
trais da cidade do Rio de Janeiro 
com trânsito caótico, chegadas e 
saídas de bairros, mesmo distantes, 
conturbadas, operadores de trânsito 
completamente despreparados, 
incapazes de informar e orientar os 
usuários. Na Avenida Rio Branco, 
local de grande concentração de 
pessoas, pedestres atravessando 
em duas etapas, parando no meio 
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da pista porque os semáforos, por 
vezes, estavam abertos em um 
dos sentidos e fechados no outro. 
Felizmente, até o presente momento,  
não foi registrado nenhum acidente, 
apesar do alto risco instalado. 

As autoridades constituídas 
recomendavam “evitem o centro da 
cidade” como se os transtornos fos-
sem durar alguns dias e não meses, 
sem considerar as necessidades indi-
viduais quanto ao trabalho, reuniões 
de negócios, consultas médicas, 
serviços públicos, audiências legais 
etc. É certo que todas as mudanças 
impostas no cotidiano das pessoas 
causam reações e desconfortos, que 
são reduzidos após um período de 
acomodação, mas não mudam seus 
hábitos, sendo, portando, evitar ir 
ao Centro, por meses, é uma utopia.     

Infelizmente, a respeito de trân-
sito, muitos acham que entendem 
um pouco, levando a decisões in-
sensatas quando põem em prática 
seus conhecimentos empíricos, 
exercendo ilegalmente a profissão de 
engenheiro de trânsito e transporte. 
Em diversos locais da Cidade, onde 
convergem corredores estruturais 
de trânsito, ocorrem, com frequência, 
grandes retenções, os populares nós 
no trânsito, que aparentemente não 
merecem a atenção das autoridades 
ou não sabem o que fazer, afetando 
severamente o deslocamento diário 
das pessoas. 

No caso da área central, com a 
interdição de vias importantes sem 
a oferta de novas, esperava-se que 
dificuldades ocorressem, mas não 
tão severas, penalizando de forma 
tão intensa o direito constitucional 
do cidadão de ir e vir. Foi, no mínimo, 
desrespeitoso. Agora, o que se espera 
é mais atenção; que as novas vias em 
construção estejam dimensionadas 
para atender, de forma eficiente 
e confortável, à demanda atual 
incrementada com o que será gerado 
pelos novos empreendimentos em 
implantação pelo projeto Porto 
Maravilha e o crescimento constante 
da frota de veículos da Região Me-
tropolitana.  
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“A
os 34 minutos do 
segundo tempo, 
Pelé recebeu o 
lançamento de 
Clodoaldo, entrou 

na área e foi derrubado pelo zagueiro 
Fernando, do Vasco. Era o momento 
mais esperado pelo mundo do futebol 
em 1969: Pelé, já bicampeão do 
mundo em 1958 e 1962, estava a 
instantes de fazer seu milésimo gol, 
em pleno Maracanã. Pela Rádio Globo, 
o consagrado Waldir Amaral logo 
percebeu que, dali em diante, aquela 
narração entraria para a História. 
Gritou “pênalti” quatro vezes e pas-
sou rápido para o locutor que estava 
atrás do gol defendido pelo arqueiro 
Andrada, à esquerda das cabines de 
rádio: “Em cima do lance que pode 
ser o milésimo gol, Zé Carlos!”.” Em 
tom entusiástico, o radialista brasi-
leiro José Carlos Araújo, o Garotinho, 
começa a narração do milésimo gol 
do craque mais famoso de todos os 
tempos, Pelé, em seu livro “Paixão 
pelo rádio – Do milésimo de Pelé ao 

Maracanã: o bairro onde 
ecoam históricos gols 

Luísa Borges Pontes
Jornalista, escritora e estudante de 
Direito

milésimo de Romário, a trajetória de 
José Carlos Araújo, o eterno Garoti-
nho”, escrito pelo jornalista Rodrigo 
Taves e publicado pela Maquinária 
Editora. E prossegue, mais adiante: 
“...Na transmissão que entrou para 
a História e foi repetida centenas de 
vezes nos anos e décadas seguintes, 
José Carlos Araújo leva uma bronca 
no ar: “– Um momento! Vamos à 
narração do gol, nada mais que até 
o chute de Pelé... Prepara-se Pelé 
para a cobrança, estático o arqueiro 
Andrada, vai lá o juiz conversar com 
ele, manda que um cinegrafista, um 
fotógrafo se retire de campo. Expec-
tativa emocionante no Maracanã, no 
Brasil e no mundo. Pelé, a segundos 
do gol do século. Atenção, caminhou 
Pelé, chutou, é gooollll! Gooollll de 
Pelé! Pelé, mil gols! Pelé, o mundo 
a seus pés! Andrada é o arqueiro do 
Rei. Pelé, milésimo gol, Pelé, o deus 
do estádio, Pelé o gol do século! Tem 
mil nas redes do Andrada...” – finaliza 
o locutor, em estado de êxtase, diante 
do feito do jogador brasileiro.

Nos últimos 64 anos, não foram ra-
ras as narrações emocionantes como a 
transcrita acima, tendo como cenário 
um dos grandes palcos futebolísticos 
do mundo, o estádio do Maracanã – ou 
Estádio Jornalista Mário Filho, ou 
“Maraca”, como é popularmente 
conhecido. O nome oficial foi dado em 
homenagem ao jornalista esportivo e 
escritor Mário Rodrigues Filho, irmão 
de outro notório apaixonado pelo 
futebol, o também jornalista e escritor 
Nelson Rodrigues, de quem ganhou a 
alcunha merecida de “o criador das 
multidões”, tamanho era o seu apoio 
e incentivo ao esporte das massas e 
à construção do estádio. E por falar 
em Nelson Rodrigues, o cronista da 
bola, foi atribuída a este uma das mais 
célebres frases proferida durante a 

final da Copa 
do Mundo de 
1950 (um par de anos 
depois do início da construção do 
estádio, em 1948), quando o Brasil 
perdeu amargamente para o Uruguai, 
por 2 a 1: “Houve um silêncio ensurde-
cedor no Maracanã no dia 16 de julho 
de 1950” – referindo-se ao segundo 
gol do atacante uruguaio Ghiggia, aos 
29 minutos do segundo tempo, cujo 
chute certeiro no canto esquerdo do 
goleiro Barbosa o alçou a condição 
de herói no ‘maracanazo’. Nesse dia 
fatídico para a torcida local, o time 
tupiniquim, favorito, com a ‘carta na 
manga’ da vantagem do empate, viu 
o verde-e-amarelo das bandeiras 
se desbotar em preto-e-branco nas 
faces desoladas, diante da improvável 
derrota que moldou um sorriso 
amarelo na cara dos mais de cento e 
setenta mil pagantes presentes.

Já o brasileiríssimo nome ‘Mara-
canã’ vem da língua tupi “maraka’nã”, 
ou “marakaná”, que, segundo o di-
cionário Michaelis (www.michaelis.
com.br), é a “denominação popular 
dada a várias espécies do gênero 
Ara, de pequeno porte, por isto 
também chamadas de ararinha: 
Ara maracana e Ara manilata”; ou, 
segundo tradução literal, significa 
“semelhante a um chocalho” (“ma-
raca” = chocalho, “nã” = semelhante), 
tal qual o ruído emitido pelas aves 
de mesmo nome. Até a primeira 
metade do século XX, era comum 
ver aves deste tipo, como da espécie 
“maracanã-guaçu”, sobrevoando o 
local onde foi erigido o estádio, às 
margens do Rio Maracanã – um dos 
maiores da Grande Tijuca, com 8.150 
metros, cuja nascente se forma no 
Maciço da Tijuca e desemboca na 
foz do Canal do Mangue, desaguando 
na Baía de Guanabara. Não apenas 
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o estádio recebeu o nome do rio, 
como também todo o bairro, um 
dos mais tradicionais da zona norte 
da cidade, cujo perímetro integra 
a Grande Tijuca, que atualmente 
conta, ao todo, com cerca de cento 
e setenta mil habitantes (número 
que, coincidentemente, se aproxima 
da estimativa de público presente 
na final da Copa do Mundo de 1950, 
como relatado acima). 

Cortado pelo Rio Maracanã, o 
bucólico bairro é tipicamente resi-
dencial – característica herdada de 
meados do século XIX, quando as 
construções rurais, como chácaras 
e fazendas, cederam lugar a casas 
de padrão mais nobre da classe 
média alta carioca, que migrou para 
lá incentivada pela política sócio-
-urbana do governo imperial, afim 
de incrementar a metropolização das 
áreas mais afastadas da cidade. Tal 
demanda culminou por emancipar 
os bairros com os quais faz divisa, 
como Tijuca, Vila Isabel, Quinta da 
Boa Vista e Praça da Bandeira (antigo 
Campo de Santana). Foi erguido em 
uma zona pantanosa onde, por 
conta do adensamento populacional 
e metropolização da região, era 
recorrente a incidência de enchentes, 
que, até os dias de hoje, ensejam a 
elaboração de projetos urbanísticos 
para canalização e contenção das 
águas dos rios Maracanã e adjacentes.

O universo intelectual também 
compõe a paisagem do bairro, que 

abriga as unidades da Universidade 
Veiga de Almeida (UVA) e do Centro 
Federal de Educação Tecnológica 
(CEFET), bem como a sede da Uni-
versidade do estado do Rio de Janeiro 
(UERJ). De dentro dos imensos blocos 
de concreto da UERJ, dá para avistar 
a estação de metrô do Maracanã, 
ligada ao estádio homônimo por 
uma plataforma para passagem 
de pedestres, por onde circulam 
milhares de torcedores nos dias dos 
clássicos do futebol. Curiosamente, 
o bairro não possui apenas tradição 
na arte futebolística: nos idos tempos 
do século XIX, abrigou as primeiras 
sociedades turfísticas do Rio de 
Janeiro, como a Derby Clube, fundada 
pelo político e engenheiro Paulo de 
Frontin, que, posteriormente, daria 
nome a uma avenida na mesma Zona 
Norte onde está situado o Maracanã. 

Após longo período em obras, 
que duraram cerca de dois anos e 
nove meses, o estádio foi reaberto 
em 2013, em meio às polêmicas so-
bre o alto custo do empreendimento, 
orçado em R$ 1,248 bilhão – bem 
acima da previsão inicial de gastos, 
estimada em R$ 705,6 milhões. Com 
limite para receber 78.639 pessoas 
(antes, sua capacidade era de 82.238 
lugares), o estádio foi completamen-
te remodelado, ganhando cadeiras 
retráteis e numeradas, arquibancada 
mais inclinada e novos camarotes. 
Além de ter sido palco de grandes 
partidas da Copa do Mundo (1950), 

do Mundial de Clubes da FIFA 
(2000), e do Pan Americano (2007), 
o estádio recebe, durante o ano, as 
partidas dos campeonatos Brasileiro 
e Carioca, além da Taça Libertadores 
da América. Em 2016, ano em que 
o Brasil se tornará sede dos Jogos 
Olímpicos, vai servir de cenário para 
abertura e encerramento do evento. 
Mas se engana quem pensa que seus 
gramados só estrelam espetáculos 
com a bola rolando em campo: por lá 
já passaram grandes nomes da mú-
sica nacional e internacional, como 
Frank Sinatra e sir Paul McCartney, 
bem como figuras ecumênicas, 
como o Papa João Paulo II, em sua 
passagem pelo Brasil nos anos de 
1980 e 1997.

Em 2014, os holofotes do mundo 
inteiro vão estar concentrados no 
Maracanã, tal qual em 1950: no dia 
13 de julho, o estádio vai sediar a final 
da segunda Copa do Mundo made 
in Brazil. A expectativa é que, dessa 
vez, a história tenha um final feliz, 
e o Brasil, caso chegue à final, seja 
sagrado campeão mundial dentro 
de sua própria casa, motivada pelo 
som dos mais de 200 milhões de 
corações brasileiros, que estarão em 
campo embalando a Seleção. Como 
diria outro saudoso locutor esportivo, 
Osmar Santos, que também já gastou 
muita saliva ao microfone narrando 
os jogos de dentro das cabines de 
imprensa do Maraca, “Pimba na 
gorduchinha, Brasil!”.
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“F
alar de Carnaval 
no meio do ano 
pode parecer 
defasado”, ar-
gumentou ele 

quando interpelado para falar sobre 
o que mais gosta de fazer, nesta 
edição do Bate-Papo Carioca. Mas, 
logo depois, ele mesmo retrucou 
que é a partir de abril que as escolas 
de samba começam a escolher seus 
enredos e a buscar patrocínios para 
o próximo ano. “Isto significa que 
existe, de certa forma, carnaval o 
ano inteiro”, concluiu este carioca, 

Bate-papo carioca,  
com João Roberto Kelly

que não poderia ter nascido em 
outro bairro que não na Gamboa, 
berço do samba. Kelly, como é 
chamado carinhosamente pelos 
amigos, é autor das marchinhas 
mais lembradas pelos blocos de rua 
do Rio de Janeiro e país afora. São 
dele, por exemplo, “Cabeleira do 
Zezé”, “Maria Sapatão”, “Mulata iê iê 
iê”, entre muitas outras que habitam 
nosso imaginário carnavalesco.

A seguir, Kelly expressa seu 
ponto de vista sobre a mais carioca 
das festas populares:

“Como todos sabem, sou um 

compositor que gosta de compor 
marchinhas para o carnaval. Elas 
brotam na minha cabeça a qualquer 
momento do ano, não apenas perto 
do carnaval”.

“Considero o carnaval brasileiro 
a maior demonstração de arte 
popular do mundo. Nascido da 
percussão nostálgica dos escravos, 
que se misturou aos minuetos, às 
mazurcas e às danças da Corte, tudo 
foi se transformando num ritmo 
buliçoso e envolvente”.

“Como o Brasil é um país de di-
mensões continentais, cada região 
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recebeu a influência africana com 
conotações diversas. Daí surgiram, 
com o passar do tempo, o frevo, o 
maracatú, o samba, o axé, a mar-
chinha e várias derivações próprias 
de cada região. Alguns lugares 
receberam a percussão de forma 
mais evidente, em outros, ela se uniu 
aos instrumentos de sopro, dando 
origem aos bailes de carnaval.”

“Estas manifestações carnava-
lescas aconteceram sempre nos 
salões e, principalmente, nas ruas. 
Hoje estamos assistindo ao ressur-
gimento dos blocos de rua que, por 

sua espontaneidade e alegria,  ten-
dem a ocupar o trono das Escolas 
de Samba que se transformaram em 
uma apoteose riquíssima para ser 
vista e admirada e não para o povo 
brincar e participar ativamente 
como é o conceito do carnaval.”

“Quando eu era garoto, ia para 
a Avenida assistir ao desfile da 
Grandes Sociedades que saiam 
com seus carros alegóricos, não tão 
luxuosos como hoje, mas voltados in-
teiramente para a crítica. As Grandes 
Sociedades deram origem ao desfile 
das Escolas de Samba, que vieram 

com mais organização, criando 
enredos fabulosos que encantam até 
hoje o público daqui e de fora.”

“Hoje, vejo com muita satisfa-
ção, repito,  a juventude trazendo 
de volta os blocos, cantando as 
marchinhas e os sambas com a 
irreverência própria do carioca. 
Tenho sido muito cantado nesses 
blocos de jovens, e nos salões. E a 
maior alegria de um compositor 
é ver suas músicas passando de 
geração a geração”.

“O carnaval está mais vivo do 
que nunca”.



82 Outono de 2014 - N. 57    Revista TCMRJ   

T
C

M
R

J 
e

M
 a

ç
ã

o

TCMRJ 
define suas ações 
prioritárias para os 
próximos quatro anos
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S
e a personalidade é dis-
creta, seu trabalho chama 
muita atenção. “Compe-
tência ímpar” é o menor 
dos elogios registrados 

em sua folha profissional,  entre os 
inúmeros a ele feitos pela alta admi-
nistração do TCMRJ ao longo dos 32 
anos que vem prestando serviços a 
este órgão. Não é à toa que ele não 
goza sua aposentadoria, como pode-
ria, desde 1989. Ao contrário, diaria-
mente, Josecéu Luchini Rodrigues, 
aos 80 anos de idade, sai da Tijuca, 
onde mora, para cumprir expediente 
normal no gabinete do conselheiro 
Fernando Bueno Guimarães, onde 
redige relatórios apresentados ao 
Plenário. Com suas habituais calma 
e simpatia, Josecéu é mais que prata, 
ele é um verdadeiro tesouro no que 
diz respeito à memória do Tribunal 
de Contas do município do Rio de 
Janeiro.

Foi protagonizada por ele, por 
exemplo, a primeira inspeção ordi-
nária realizada pela instituição, no 
início de 1983, quando os relatórios 
ainda eram “batidos à máquina”. 
Na época, ele era uma das poucas 
pessoas com experiência em ad-
ministração pública na Casa. Antes 
de ingressar no Tribunal, Josecéu 
passou pela Prefeitura do Distrito 
Federal, e por diversas secretarias 
do estado da Guanabara, como as 
de Obras, Fazenda e Planejamento. 
Neste período, colaborou na insta-
lação dos serviços de contabilidade 
de muitos órgãos, entre eles a Riotur. 

Em julho de 1982, quando in-
gressou no TCMRJ, Josecéu conta 
que se deparou com uma enorme 
pilha de processos de prestação 
de contas, acumulados em cima de 

Josecéu 
Personalidade discreta, trabalho 
que chama atenção

“Josecéu é um exemplo para 
todos que trabalham aqui no 
Gabinete, graças à sua dedi-
cação e à sua competência. 

Não falta nunca, não se atrasa, 
é capaz de conversar com 

todos e, com toda sua alegria 
e fina ironia, cumpre de 

forma impecável suas tarefas, 
examinando completamente 

todos os processos que 
passam por ele. Seu tempo de 
trabalho rende muito. Josecéu 

é e sempre foi uma pessoa 
muito valiosa no nosso 

pequeno grupo.” 

Conselheiro Fernando  
Bueno Guimarães

uma mesa porque não havia quem 
fosse habilitado para o exame deste 
tipo de documentação. Ele conta 
bem-humorado que durante muitos 
anos era ele, com a colaboração de 
outra contadora, sob sua supervisão, 
o responsável por todos os relatórios 

das contas da administração pública 
do Município.

“Para executar, a contento, a 
fiscalização dos órgãos da Prefeitura 
da cidade do Rio de Janeiro, foi 
necessária a mudança na estrutura 
do TCM, pois o volume de serviço 
era crescente e o quadro de funcio-
nários muito reduzido”, lembra ele, 
contando que as duas inspetorias 
setoriais até então existentes foram 
transformadas em seis inspetorias-
-gerais.

Uma delas, a 2ª IGE, ficou sob sua 
direção, de 1985 até 2001, quando, 
então, assumiu a 6ª IGE, que tinha 
como especialidade a análise dos 
processos de empresas públicas 
e de economia mista de toda a 
administração. “Com a expansão da 
Prefeitura do Rio, o Tribunal foi cada 
vez mais aprimorando seu quadro 
técnico e aperfeiçoando o sistema de 
controle. Para isto, foram realizados 
concursos públicos, contratando-se 
mais técnicos de controle externo. 
Hoje, pode-se afirmar, com plena 
segurança, que o quadro técnico 
do TCMRJ está colocado entre os 
melhores dentre os TCs do Brasil”, 
conta Josecéu sobre a evolução 
daquela época.

Assessor do gabinete do conse-
lheiro Fernando Bueno Guimarães 
desde março de 2004, Josecéu não 
pensa em aposentar-se. Outro dia, 
disse, fez circular entre seus amigos 
um email que relatava um estudo 
realizado por uma renomada uni-
versidade americana que revelava 
que a continuidade do trabalho era 
uma das chaves para a boa saúde e 
a longevidade. “Me sinto ainda muito 
bem disposto e feliz em trabalhar”, diz 
o sempre simpático Josecéu. 
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C
riado em 1996, o Centro 
Médico de Urgência do 
Tribunal de Contas do 
Município do Rio de 
Janeiro oferece, hoje, 

aos seus servidores clínica médica 
geral, tratamento odontológico, 
apoio psicológico e assistência social. 
Segundo a dra. Maria Rita Veríssimo, 
diretora do setor desde 2002, a 
equipe tem por filosofia de trabalho 
privilegiar a medicina preventiva, ou 
seja, acompanhar, rotineiramente, 
através de exames médicos anuais, a 
saúde dos funcionários. 

“O nosso intuito aqui”, afirma 
dra. Rita, “sempre foi incutir no 
servidor que, com exames periódicos, 
podemos ‘chegar’ antes de que a 
doença não tenha mais solução. 

Centro Médico de Urgência: 
prevenir é fundamental

Portanto, todo mês de aniversário, 
o funcionário recebe uma carta do 
Centro Médico constando dia e hora 
em que deverá comparecer para a 
realização do exame anual. Em todos 
estes anos de funcionamento, várias 
intervenções realizadas a tempo 
puderam evitar que alguns servido-
res viessem a padecer de doenças 
incapacitantes e/ou incuráveis”. 

 Dra. Rita lembra que, quando che-
gou ao Tribunal, em 1996, encontrou 
um grande número de funcionários 
portadores de patologias crônicas.  
“À época, descobrimos que 25% dos 
servidores eram hipertensos e não 
se tratavam; uns porque achavam 
que não era importante e outros 
porque nem sabiam que sofriam de 
pressão alta. Constatamos, ainda, 

funcionários portadores de diabetes, 
dislipidemia e obesidade. Este quadro 
nos levou a implementar programas 
de conscientização e acompanha-
mento destas quatro doenças. Em 
2004, percebemos que havia muita 
falta ao trabalho por causa de gripe. 
Instituímos, então, o Programa de Va-
cinação Anual Anti-Influenza; vacinas 
cedidas pela Prefeitura logo após o 
término da campanha municipal. E, 
a partir do ano passado, passamos a 
fazer também a vacinação dos filhos 
dos servidores. Quando são crianças 
pequenas, apresentamos filmes e 
fornecemos lanche; com a diversão, 
foram raros os que choraram. Foi uma 
experiência maravilhosa; deu certo, 
foi aprovada, e vamos continuar 
promovendo”, diz a médica.

“As pequenas emergências atendidas evitam faltas 
desnecessárias e, por conseguinte, diminuem o número de 
licenças, além de proporcionar conforto e segurança aos 
funcionários em seu local de trabalho, visto que têm uma 
equipe médica diária ao seu dispor”.
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S
obre o serviço de odonto-
logia do TCMRJ, dra. Rita 
fala das recentes con-
quistas e  consequentes 
benefícios para o quadro 

de funcionários. “Inicialmente, este 
setor funcionava com dois dentistas 
gerais: ambos faziam tratamento 
normal e somente um cuidava 
de canal. Fomos percebendo que 
precisávamos de, pelo menos, 
um profissional que trabalhasse 
com próteses, pois não adiantava 
tratar o canal aqui e não continuar 
o tratamento fora do Tribunal. 
Hoje em dia, com a ajuda de um 

 NOME FUNÇÃO E/OU CARGO
 MARIA RITA VERISSIMO  DIRETORA
 ROSA MARIA LIMA FERREIRA ASSISTENTE SOCIAL 
 PAULA DE OLIVEIRA CARVALHO PSICÓLOGA
 SONIA GONÇALVES BACIL ADMINISTRATIVO
 GEANI CRISTINA LOPES FARIAS ADMINISTRATIVO
 LETÍCIA ABI-KAIR BORGES MÉDICA 
 DENISE VEIGA CABRAL SANTOS MÉDICA
 KÁTIA VERÔNICA GALVÃO DA SILVA MÉDICA
 MARISTELA ABDALLA DE ARAÚJO DENTISTA
 MÁRMARA LIZ MARQUES DENTISTA
 GILBERTO LUIZ DE MOURA JÚNIOR DENTISTA
 RENAN ROMMEL DIAS PEREIRA DENTISTA
 ARTUR ANTONO AMARANTE DENTISTA
 MARIA INES PEREIRA ROCHA ENFERMEIRA
 SABRINA ALMEIDA DOS SANTOS ENFERMEIRA
 SIDNEA GONÇALVES LACERDA BEZERRA AUXILIAR DE ODONTOLOGIA
 ELIANA LÚCIA GUIMARÃES ARAÚJO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA

odontólogo especialista e o convê-
nio realizado entre um laboratório 
de próteses e a Associação dos 
Servidores do TCMRJ - Ast-Rio, 
este problema acabou, muito em 
função de o servidor, se associado 
à Ast-Rio, poder ter o pagamento 
da prótese descontado em folha. 
Para suprir a crescente demanda, 
o TCMRJ, em 2012, dividiu a sala 
de odontologia em duas, adquiriu 
novos equipamentos de última 
geração, e, em 2013, contratou 
dois outros dentistas, sendo um 
deles especialista em ortodontia: 
o servidor compra o aparelho                                                                                                                           

e vem colocar aqui, no Tribunal. 
No momento, então, com cinco 
dentistas, fazemos de tudo em 
termos de odontologia, inclusive 
clareamento. Mas, o funcionário só 
está liberado para a utilização do 
serviço odontológico após apre-
sentação e alta do exame periódico.
De um ano para cá, passamos a 
fazer, também, tratamento dos 
funcionários terceirizados: pessoal 
da limpeza, motoristas e garçons, 
antes só atendidos em emergência. 
Afinal de contas, somos um órgão da 
Prefeitura; não deixamos de ser um 
mini posto”, conclui dra. Rita.

O Centro Médico de Urgência 
do TCMRJ disponibiliza também, 
diariamente, assistência social e 
psicológica a todos os funcionários. 
Dra. Rita explica como funciona o 
atendimento. “A função da assistente 
social, Dra. Rosa Maria Lima Ferreira, 
é orientar sobre direitos e benefícios, 
tirar dúvidas, indicar o caminho, 
enfim, ajudar a resolver problemas 
de funcionários que necessitam de 
nosso serviço. Rosa Maria faz visita 
hospitalar – inclusive a grávidas que 
tiveram bebê - se coloca à disposição 
da família de funcionário internado, 
e, no caso de falecimento do servidor, 
faz a intermediação entre a família e 
os órgãos competentes, informando 
que documentos precisam ser provi-
denciados. Já o apoio psicológico fica 
por conta da Dra. Paula de Oliveira 
Carvalho. Se for um caso pontual, 
ou seja , uma crise momentânea, 
o funcionário pode vir conversar, 
esporadicamente, quando quiser, 
dependendo, somente, da disponi-
bilidade de horário da psicóloga. 
Mas, se após avaliação, percebemos 
que o problema precisa de maior 
atenção, o funcionário receberá 
acompanhamento psicológico. Como 
o atendimento ocorre em horário 
de expediente, as sessões psicote-
rápicas são, geralmente, duas vezes 
por semana e têm a duração de 30 
minutos”.

                SErviçO OdONtOLóGiCO

POR DENTRO DO TCMRJ
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52 imergem em trabalho para 
redefinir estratégias do TCMRJ

-V
ocês têm uma 
energia que não 
se vê em muitas 
e m p re s a s .  S e 
esta energia for 

aplicada no dia a dia do Tribunal, não 
tenho dúvidas em relação ao sucesso 
do trabalho elaborado aqui neste 
workshop - com estas palavras, o 
consultor Cláudio Dreyssig encerrou 
a imersão de trabalho destinada 
à revisão do mapa estratégico e à 
definição das novas diretrizes do 
TCMRJ, que envolveu os esforços de 
52 servidores, de 07 a 10 do último 
abril, em Itaipava, a cerca de 90 km 
do Rio de Janeiro.

O grupo demonstrou compro-
metimento nas longas horas de 
reuniões realizadas durante o 
período, muitas vezes através de 
acalorados debates, defesas de 
ponto de vista e votações em torno 
de temas inerentes aos processos de 

trabalhos e aos ideais de cada um. 
— Têm sido ricas as reflexões 

sobre a estratégia e a visão futura 
do Tribunal. Vejo uma participa-
ção bastante intensa do grupo de 
trabalho. E é este envolvimento na 
construção das ações estratégicas 
que será fundamental para o êxito 
do projeto - declarou Dreyssig na 
ocasião.

Divididos em grupos,  a equipe 
conseguiu concluir todas as etapas 
de repensar missão, visão e obje-
tivos, além de redefinir as ações 
estratégicas que guiarão a institui-
ção pelos próximos quatro anos. “O 
mais importante neste trabalho 
é, acima de tudo, buscar a clareza 
da essência da instituição. Daí em 
diante, torna-se natural partir 
da inspiração para a execução”, 
enfatizou o consultor, que já havia 
participado do mapeamento dos 
processos de trabalho no âmbito 

do TCMRJ, em 2011, através de 
consultoria externa.

Segundo o assessor da Secre-
taria de Controle Externo, Carlos 
Werneck, a razão das reuniões se 
realizarem fora do ambiente de 
trabalho é a busca pela integração 
das pessoas, fundamental para a 
dinâmica das discussões. Entre os 
participantes, ele ressalta, quase 
a metade é composta por novos 
concursados, como Magna Andrada, 
auditora da 3ª Inspetoria-Geral:

— Não esperava que as reuniões 
fossem tão intensas; é um trabalho 
totalmente novo para mim. E é 
interessante porque, apesar de, 
aparentemente, as alterações do 
mapa não serem tão radicais, as 
discussões em torno delas foram 
sofridas - brincou Magna.

Os servidores, representando 
todos os ambientes do TCMRJ, 
voltaram do evento com inúmeras 
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propostas de ações para o aprimo-
ramento da atuação da instituição, 
especialmente no sentido de apro-
ximar o Tribunal da sociedade e 
realizar sua missão com cada vez 
mais efetividade, na melhoria da 
gestão pública.

Em processo de recuperação de 
uma cirurgia a que se submeteu, 
o presidente do TCMRJ, Thiers 
Montebello, não pode participar da 
abertura do workshop, que contou 
com a presença dos conselheiros 
Antonio Carlos Flores de Moraes, 

Nestor Rocha e Ivan Moreira, além 
do secretário-geral da Presidência, 
Sérgio Aranha; do secretário-chefe 
do gabinete da Presidência, Sergio 
Tadeu Lopes; do secretário-geral de 
Controle Externo, Marco Antonio 
Scovino; do secretário-geral de 
Administração, Heleno Chaves; e do 
assessor de Segurança Institucional, 
José Renato Nascimento. No entanto, 
o presidente Thiers enviou uma 
mensagem aos participantes, trans-
mitida no último dia de trabalho. Em 
agradecimento pela participação dos 

servidores em torno da reflexão para 
o aprimoramento das ações futuras 
da instituição, ele ressaltou sua 
“convicção de que cada um poderá 
contribuir para eleger as prioridades 
do TCM e o modo de operacionalizá-
-las, contribuindo para a eficácia do 
plano estratégico. E ainda escreveu:

— Trata-se de um projeto de 
grande envergadura, absolutamente 
necessário para otimizar e tornar 
efetivas nossas atividades institu-
cionais. Portanto, reafirmo minha 
confiança em cada um de vocês.

Alessandro Rafael Blenk
Alexandre Angeli Cosme
Alexandre Freitas
Aloísio Miguel
Ana Paula Téllez Dusi
Beatriz Dianin Ribeiro de Souza
Beatriz Lopes Araújo Tavares
Bruna Gomes Maranha
Carlos Alberto Borges Delgado Junior
Carlos Augusto Werneck
Carlos Mauricio Raposo
Cilene Pereira Marcante
Clarisse Santos Vieira de Menezes
Claudio Sancho Mônica
Dalmir José da Silva Oliveira
Érica Suguiura
Fábio Furtado de Azevedo
Fábio Pellizzaro Centurione Scotto
Fernando Drei Valente

Harley Menezes Moraes
Heron Moraes Rodrigues
Ivonildo Venerotti Guimarães
Jairo Saldanha Rimes
João Carlos Nunes Pires
Jones Wilson Gonçalves Flexa
Jorge Luis Campinho Pereira da Mota
Jorge Nelson de Souza Pavão
José Luiz Garcia de Moraes Cordeiro
José Ricardo Parreira de Castro
Leandro Borges Vaz Branco
Leandro Nunes de Lima Seixas
Magna Regina de Andrada
Marcelo Filizzola Assunção
Marcelo Merenda Pereira
Márcio Sérgio Fernandes
Márcio Souza Bandeira de Melo
Marco Aurélio da Silva Porto
Marcos Mayo Simões

Marcus Vinicius Pinto da Silva
Maria Bethania Villela
Maria da Graça Paes Leme Saldanha
Mariane Rosemback de Oliveira
Milton Rodrigues de Oliveira
Paulo Roberto Cabral da Silva
Rafael D´Angelo Visconti
Ricardo Vieira Silva
Rita de Lima Velozo Pires
Roberta da Silva Scotellaro
Rodolfo Luis Pardo dos Santos
Sérgio Freitas Sundin
Sérgio Pereira de Jesus
Tiago Kneipp Ramos

APOiO
Adriana Tavares
Bráulio Ferraz
Márcia Bernardo Cabral de Moura

EQUiPE QUE PArtiCiPOU dO WORKSHOP
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Qual foi a sua visão do encontro do 
planejamento estratégico? O senhor acredita que 
foram atingidos os objetivos ou esperava mais 
das reuniões realizadas durante o período?

O encontro do planejamento estratégico 
2014/2018 do TCMRJ foi muito importante, pois, 
além do congraçamento entre os componentes 
desta Corte, ocasionado por eventos deste porte, 
ainda foi possível, nas reuniões,  estabelecer quais 
serão os objetivos que guiarão a atuação desta Corte 
nos próximos quatro anos, permitindo, com isto, 
uma coerente gestão orçamentária e de recursos 
humanos. Os objetivos estabelecidos para o período 
de reuniões foram plenamente atingidos. Restam 
agora dois “deveres de casa”: um, para o grupo de 
planejamento estratégico, referente à consolidação 
das informações produzidas no encontro, e outro, 
para todos os componentes da Corte, que se refere 
à concretização, dia a dia, da missão e dos valores 
que esta Corte adotou , democraticamente, para si.

Após o encontro, quais são suas perspectivas 
em relação à implantação das ações propostas? 

Algumas ações podem ser implementadas em 
curto prazo, face sua simplicidade, como ocorreu, 
por exemplo, no curso do último planejamento 
estratégico (2010/2014), onde surgiram ideias como 
as requisições eletrônicas de material e serviços, a 
abertura de chamados eletrônicos para a informática 

e a edição de normas específicas para o tratamento 
do descumprimento reiterado de diligências pelos 
jurisdicionados. Outras medidas, consoante sua 
complexidade, exigem maior prazo, como é o caso 
da implementação do processo eletrônico que exige 
uma adequação da Corte em relação a requisitos 
de tecnologia da informação etc. Outros objetivos 
são, por certo, de longo prazo, pois exigem a 
concorrência de outros órgãos, como é o caso, por 
exemplo, da planejada reestruturação orgânica do 
TCMRJ, que, por exigir a edição de legislação, pede 
a concordância da Câmara Municipal.

O que o senhor acredita ter sido o mais 
importante do trabalho realizado?

Foram diversos trabalhos importantes, então, 
eu vou tomar a liberdade de destacar mais de 
um. Além da exposição feita aos Srs. conselheiros 
acerca da missão e dos valores do Tribunal, eu 
apontaria também para a determinação de diversos 
objetivos estratégicos a serem alcançados, como, 
por exemplo, a busca pelo estabelecimento de 
um Acordo de Resultados, nos moldes utilizados 
pelo Executivo municipal,  mas com metas 
especificamente voltadas para o controle externo 
realizado por esta Corte. Parece-nos   que este 
será um instrumento importante e que muito 
contribuirá para a concretização de tudo o quanto 
foi estabelecido neste encontro.

Um dos integrantes do grupo, o procurador da Procuradoria Especial do TCMRJ, 
José Ricardo Parreira de Castro, fala sobre suas impressões a respeito do encontro:
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U
m novo bairro, de ta-
manho equivalente ao 
do Leme, surgirá no 
local onde está sendo 
construído o Parque 

Olímpico do Município, coração dos 
Jogos de 2016. A área de 1,18 milhão de 
m², que já abrigou o autódromo do Rio, 
sediará 14 modalidades olímpicas e 10 
paraolímpicas. As obras estão sendo 
realizadas pelo consórcio formado 
pelas construtoras Odebrecht, Andrade 
Gutierrez e Carvalho Hosken, através de 
contrato de Parceria Público-Privada 
assinado com o município do Rio, com 
validade até 2027.

Até agora, o TCMRJ realizou 14 
visitas técnicas, com foco em outros 
três aspectos além da execução 
das obras em si. Como o contrato 
de concessão prevê, do montante 
total da PPP (R$ 1.351.969.700,65), 
R$ 850.000,00 serão pagos em 
contraprestações imobiliárias, ou 
seja, o Município transferirá a ti-
tularidade de 30 lotes da área ao 
consórcio, para posterior exploração 
imobiliária. O custo de cada metro 
quadrado alienado foi calculado em 
R$ 1.825,16, segundo os relatórios 
do Tribunal de Contas.

Outro acompanhamento feito pelo 
TCMRJ é o relativo ao pagamento 

Parque Olímpico já recebeu 
14 visitas do TCMRJ

de dívidas tributárias da Carvalho 
Hosken, condição esta que foi exigida 
para que a construtora pudesse 
participar da parceria. Pelo acordo, a 
empresa terá que pagar ao Município a 
quantia de R$ 8.450.014,45 referente 
ao que deve em IPTU, taxas fundiárias, 
multas administrativas e honorários 
advocatícios, em até 38 parcelas.

E, por fim, outro ponto observado 
durante as visitas técnicas do TCMRJ é 
em relação à Empresa Olímpica Muni-
cipal - EOM, uma empresa pública de 
capital fechado, vinculada ao gabinete 
do Prefeito. Esta empresa foi criada 
em 2010 pela Lei nº 5.229, tendo 
como principal atribuição coordenar 
a execução das atividades e projetos 
municipais relacionados à realização 
da Copa do Mundo de 2014 e dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 
2016, nos quais o Parque Olímpico se 
encontra inserido. Além disso, a EOM é 
signatária do convênio de cooperação 
técnico-operacional que abrange a 
realização de licitações, contratações, 
fiscalização e o gerenciamento dos 
projetos e obras municipais relativos 
aos Jogos Olímpicos de 2016. O Tri-
bunal de Contas vem acompanhando, 
desta forma, a existência ou não 
de alterações orçamentárias em 
consequência de mudanças do projeto 

inicial do Parque Olímpico.
Até dezembro último, o TCMRJ 

levantou que, em relação às obras de 
infraestrutura do Parque Olímpico, 
já foram executados 37,11%, estan-
do previstos 36,99%. Isto demonstra 
que há um pequeno adiantamento 
dos serviços. No entanto, nem todos 
os subitens estão adiantados, como é 
o caso dos serviços preliminares, que 
estão atrasados em 0,36%.

Quanto aos seus Centros Olímpicos 
de Treinamento, o percentual previsto 
era de 17,49% e o executado de 
11,76%, até o mesmo período. Sendo 
assim, existe um atraso de 5,73%, em 
todas as suas três estruturas. 

Em relação à infraestrutura da 
Vila dos Atletas, o valor previsto era 
de 56,47% e o executado de 55,92%, 
caracterizando assim um atraso de 
0,55%.

De modo geral ,  segundo a 
avaliação técnica do TCMRJ, as 
obras  do complexo deveriam ter um 
percentual de execução de 33,25%, 
apresentando, no entanto, 31,09%, 
o que corresponde a um atraso 
de 2,16%, até dezembro de 2013. 
Este valor, em termos monetários, 
corresponde a R$ 24.763.675,00, o 
que é bastante representativo em 
termos relativos e absolutos.
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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 - 03 de Janeiro de 2014
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em pautaem pauta



92

R
E

G
IS

T
R

O

Outono de 2014 - N. 57     Revista TCMRJ   

“Tal homenagem sensibilizou-me sobremaneira, 

não só por sentir-me reverenciado como persona-

lidade pública, mas também por entender que esta 

homenagem é uma forma de reconhecimento por todo 

o trabalho desempenhado ao longo destes últimos 

anos à frente de uma das instituições públicas mais 

respeitadas e admiradas de nosso Estado. Agradeço 

a honra concedida e reafirmo o meu reconhecimento 

por esse Tribunal de Contas como mantenedor de 

importante função social, que vai além dos números, 

extrapolando o tangível e alcançando de forma direta 

ou indireta toda a população do Município do Rio de 

Janeiro e não só as instituições públicas. Por fim, afirmo 

que esta homenagem coroa a parceria entre ambas as 

instituições como elos fundamentais na promoção da 

cidadania.”

Doutor Nilson Bruno Filho.

“Durante minha trajetória profissional, especialmente 
neste Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, recebi 
algumas honrarias. Porém, talvez nenhuma delas tenha me 
proporcionado tanto júbilo quanto a que agora me está sendo 
outorgada por essa Egrégia Corte. Assim, ainda tomado pela 
emoção, venho reafirmar a minha modesta concordância e 
total disponibilidade para receber esta tão honrosa quanto 
significativa comenda (...), colhendo o ensejo para também re-
gistrar a honra de ser integrado ao seleto grupo de eminentes 
personalidades que serão homenageadas por esse TCMRJ.”Presidente Jonas Lopes de Carvalho Junior.

Os próximos agraciados 
com o Colar do Mérito  
são escolhidos

O
s conselheiros do TCMRJ já escolheram os próximos agraciados com o 
Colar do Mérito Ministro Victor Nunes Leal de 2014. A 11ª edição da 
comenda maior do Tribunal reverenciará as seguintes personalidades 
destacadas por suas atuações em prol do fortalecimento dos poderes 
estatais, das ações de governo, da identidade nacional e da democracia: 

conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Junior, presidente do TCE/RJ; desembargadora 
Leila Maria Carrilo Cavalcante Ribeiro Mariano, presidente do TJ/RJ; doutor Felipe 
Santa Cruz, presidente da OAB/RJ; doutor Nilson Bruno Filho, defensor público geral 
do estado do RJ; e doutor Orpheu Santos Salles, diretor da Revista Justiça & Cidadania.

Em rEsPosta ao CoNvitE, assim sE ProNuNCiaram os homENagEaDos:
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“ Recebi com surpresa e orgulho o ofício de V. Excia, no qual 
me comunica que o Corpo Deliberativo do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro escolheu meu nome para receber o 
Colar do Mérito Ministro Victor Nunes Leal. Tão alta honraria muito 
me dignifica, pelo qual terei imensa satisfação de estar presente na 
cerimônia de entrega da referida comenda.”Desembargadora Leila mariano.

”Essa homenagem coroa a  
parceria entre as instituições como elos 
fundamentais na promoção da cidadania”

Nilson Bruno Filho

“A sociedade pode contar com um Tribunal que foge da politicagem, 

busca e enaltece a isenção, a imparcialidade, a economicidade e a transpa-

rência de seus gastos e de suas informações. O TCMRJ adota uma postura 

que visa à excelência no aperfeiçoamento de seu corpo técnico a fim de 

contribuir efetivamente para a credibilidade e respeito às instituições 

estatais. Diante disso, minha devoção ao TCMRJ é explícita e sincera. 

Agradeço penhoradamente ao ilustre Presidente pela homenagem que 

será por mim recebida, acrescentando que sua gestão nesse Tribunal 

é fruto de sua competência, inteligência e seu espírito público, que se 

encontra arraigado em todo o trabalho lá efetuado”. 

Doutor Felipe santa Cruz.

“O sentimento de gratidão pela oferenda tem um alto sen-tido pela grandeza desse vulto magno da justiça brasileira, da qual Victor Nunes Leal foi astro e luzeiro, deixando rastros de sabedoria, competência, honra-bilidade e exemplos de trabalho profícuo para as gerações que o sucedem. O meu orgulho é maior por poder levar próximo ao cora-ção o mimo e a lembrança de um brasileiro honrado e reconhecido pelos bons e proveitosos serviços prestados à sua pátria, de quem guardo saudosas lembranças e agradecimentos pelos ensina-mentos e exemplos que ainda hoje, passados mais de 60 anos, são constantemente lembrados e ainda cultivados.”
Doutor orpheu santos salles
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N
o dia 25 de fevereiro 
de 2014, comemorou-
-se o Dia Estadual de 
Educação Fiscal. A 
data foi marcada com 

um ciclo de palestras, ministradas 
por representantes de importantes 
instituições públicas, para mais de 
300 alunos do curso de Direito da 
Universidade Veiga de Almeida – 
UVA, do Campus da Tijuca. Como não 
poderia deixar de ser, o TCMRJ se fez 
representar neste evento, visto que 
o incentivo ao controle social, tema 
indissociável da educação fiscal, 
está definido como objetivo priori-
tário do Planejamento Estratégico 
2010/2014.

A educação fiscal é instrumento 
de conscientização da população 
sobre a importância de se construir 
uma democracia realmente parti-
cipativa. Inicialmente denominada 
educação tributária, a nova nomen-
clatura, educação fiscal, foi adotada 
quando se percebeu que não havia 
sentido falar em arrecadação sem 
considerar a aplicação de recursos 
públicos. Seus objetivos essenciais 
são: sensibilizar os cidadãos quanto à 
função socioeconômica dos tributos; 
levar conhecimentos aos cidadãos 
sobre administração pública, aloca-
ção e controle dos gastos públicos; 
incentivar o acompanhamento pela 
sociedade da aplicação dos recursos 
públicos; e criar condições para uma 
relação harmoniosa entre o Estado 
e o cidadão.

No âmbito nacional, os trabalhos 
sobre o tema formalizaram-se em 
1999, quando foi criado o Programa 
Nacional de Educação Fiscal - PNEF, 
coordenado pela Escola Superior de 

TCMRJ participa do Dia 
Estadual de Educação Fiscal
Érica Suguiura, 
Auditora de Controle Externo do 
TCMRJ

Administração Fazendária – ESAF, e 
executado pelo Grupo de Trabalho 
de Educação Fiscal - GEF. Em se-
guida, todos os estados brasileiros 
passaram a ter seus GEFs estaduais 
- GEFE, e  dezenas de municípios 
também já criaram os seus GEFs 
municipais – GEFM. No estado do 
Rio de Janeiro, o evento foi resultado 
da atuação do GEFE-RJ, do qual este 
Tribunal de Contas do município do 
Rio de Janeiro tem se aproximado 
desde meados de 2013, tendo em 
vista que ainda não foi implantado 
o GEFM-RJ. 

Ressalte-se a importância da 
participação dos órgãos de controle 
neste grupo de trabalho, consideran-
do que o termo fiscal não se vincula 
exclusivamente aos tributos, mas a 
todas as formas de fiscalização dos 
recursos públicos, tanto na receita 
quanto na despesa. O controle 
externo realizado pelo tribunal de 
contas é a própria fiscalização do 
empenhamento destes recursos, 
atividade para a qual o apoio da 
população é essencial, potencia-

lizando o seu desenvolvimento. 
Este acompanhamento dos gastos 
públicos pela sociedade civil é o que 
chamamos de controle social. Neste 
ponto, é importante traçar um para-
lelo entre a atuação dos GEFE-RJ com 
a atividade do Grupo de Trabalho de 
Controle Social – GTCS, este último 
do qual o TCM-RJ já é signatário. 

De fato, controle social e educa-
ção fiscal possuem conteúdos que se 
complementam, visto que o objetivo 
desta é o fortalecimento do controle 
exercido pela população, enquanto 
aquele se beneficia da difusão do co-
nhecimento, da educação fiscal/cida-
dã. O Grupo de Trabalho de Controle 
Social-GTCS, existente desde 2009, 
tem por objetivo definir estratégias e 
implementar ações conjuntas para o 
fomento do controle social no estado 
do Rio de Janeiro, no que se refere ao 
acompanhamento dos ingressos e 
da aplicação dos recursos públicos. 
Esse grupo, coordenado pela CGU/
Regional-RJ, é formado pelos seguin-
tes órgãos/entidades: Controladoria-
-Geral da União, Tribunal de Contas 

O auditório da Universidade Veiga de Almeida ficou lotado 
com a presença dos estudantes de Direito 
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da União, Tribunal de Contas do 
estado do Rio de Janeiro, Tribunal 
de Contas do município do Rio de 
Janeiro, Receita Federal do Brasil, 
Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, Ministério Público Federal, 
Ministério Público do estado do Rio 
de Janeiro, Secretaria de Estado de 
Fazenda/Auditoria–Geral do Estado, 
Secretaria de Estado de Educação, 
Universidade Federal do estado do 
Rio de Janeiro, Controladoria-Geral 
do município do Rio de Janeiro e 
Tribunal Regional do Trabalho da 
1ª Região; além dos colaboradores: 
Associação dos Magistrados do 
estado do Rio de Janeiro, Associação 
dos Servidores do TCERJ, Conselho 
Regional de Contabilidade do estado 
do Rio de Janeiro, e Professor Fer-
nando Guilherme Tenório, da Escola 
Brasileira de Administração Pública 
e de Empresas da Fundação Getúlio 
Vargas. 

Como se vê, embora compostos 
por órgãos em comum e atuando em 
prol de um mesmo ideal, os grupos 
de educação fiscal e de controle 
social têm abordagens distintas, 
complementares. Para colaborar, 
portanto, com a meta de formar 
cidadãos conscientes do cumpri-
mento do seu dever com relação às 
obrigações tributárias e do direito 
de cobrar a adequada destinação dos 
recursos provenientes dos tributos 

arrecadados pelo estado, o TCMRJ 
tem participado, como convidado, 
das reuniões de trabalho e eventos 
realizados pelo grupo estadual de 
educação fiscal (GEFE-RJ). 

O mais recente resultado dos tra-
balhos coordenados pelo GEFE-RJ 
foi a comemoração do Dia Estadual 
da Educação Fiscal, com a partici-
pação dos estudantes do curso de 
Direito da Universidade Veiga de 
Almeida (UVA). Esta data foi criada 
pela Lei nº 5.900, editada em 2011 
pelo governador Sérgio Cabral, 
que instituiu o dia 25 de fevereiro, 
no calendário do estado do Rio 
de Janeiro, como Dia Estadual da 
Educação Fiscal.  

O objetivo das palestras foi 
conscientizar os universitários 
sobre a Educação Fiscal e torná-los 
cidadãos mais ativos, conhecendo 
seus direitos e participando de 
decisões quanto ao orçamento e ao 
controle social. O evento, denomina-
do “Educação Fiscal: conheça seus 
direitos”, aconteceu no auditório do 
Campus Tijuca da UVA, que reuniu 
334 universitários. 

Na ocasião, foram apresentadas 
as práticas de educação fiscal, tais 
como o dever do cidadão de co-
brar notas fiscais de consumo, não 
comprar produtos piratas, evitar e 
combater as práticas de sonegação 
e corrupção de impostos, denun-

ciar irregularidades conhecidas 
e, principalmente, conscientizar o 
cidadão do retorno social dos tribu-
tos. Falou-se também da diferença 
entre a mera publicidade e a efetiva 
transparência pública, que exige que 
a informação seja disponibilizada de 
forma inteligível para população e 
de fácil acesso, como nos portais de 
transparência. 

O TCMRJ, por sua vez, repre-
sentado pelo assessor especial da 
Secretaria de Controle Externo, 
Carlos Augusto Werneck, abordou o 
tema apontando as diferenças entre 
os controles interno e externo; as 
atribuições do Tribunal; a importân-
cia do município do Rio de Janeiro no 
contexto nacional, particularmente 
no que diz respeito à rede pública 
de ensino; e também a relevância 
do orçamento deste município em 
relação a todos os entes federativos 
do país, já que se encontra entre os 
dez maiores. Por fim, foi ressaltado 
o Programa de Visita às Escolas e 
o sistema de georreferenciamento 
das inspeções às escolas e obras 
públicas, reafirmando o incentivo 
ao controle social através da dispo-
nibilização de dados dos relatórios 
das visitas técnicas para consultas e 
recebimento de denúncias.

Desta forma celebrou-se o Dia 
Estadual de Educação Fiscal. Foi 
empolgante a receptividade dos 
alunos que participaram do evento 
e a satisfação dos servidores deste 
Tribunal, que encontrou no GEFE/
RJ mais uma porta aberta para 
fortalecer o controle social, seu 
objetivo prioritário. Esperamos que 
esta seja só a primeira de muitas 
ações realizadas com esta parceria 
e que possamos, cada vez mais, 
disseminar a consciência cidadã 
e afastar o pensamento de que o 
que é público não é de ninguém, ou 
que é do agente político. A verdade 
é que o que é público é de todos 
e a população tem que aprender 
a respeitar e exigir que se trate 
com mais respeito essa Res (coisa) 
Pública que nos pertence.   

O auditor Carlos Werneck explica aos universitários 
como funciona o controle exercido pelo TCMRJ
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Tribunais de Contas lançam 
Portal Fiscaliza Rio 2016

N
uma parceria entre 
o Tribunal de Contas 
da União, Tribunal 
de Contas do estado 
do Rio de Janeiro e 

Tribunal de Contas do município do 
Rio de Janeiro, foi lançado, no dia 15 
de maio último, o portal Fiscaliza Rio 
2016 (www.fiscalizario2016.gov.br). 

O portal trará ao leitor as notícias 
referentes ao trabalho de fiscaliza-
ção dos três tribunais referentes 
aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 
de 2016, no Rio de Janeiro. Haverá 
também um acompanhamento de 
tudo o que diz respeito a instalações 
esportivas, infraestrutura, mobili-
dade urbana, segurança, educação, 
cultura, tecnologia, comunicação, 
governança, gestão, despesas com 
organização e legados dos Jogos de 
2016. Através do canal “fiscalize 
você também”, qualquer internauta 
poderá enviar informações, críticas, 
reclamações, sugestões e até denún-
cias referentes à organização das 
Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio.

Estiveram presentes ao evento o 
presidente do TCU, ministro Augusto 
Nardes; o presidente do TCE-RJ, 
Jonas Lopes de Carvalho Junior; 
o presidente do TCMRJ, Thiers 
Montebello; o vice-presidente do 
TCU e coordenador da governança 
para organização das Olímpiadas 
e Paraolímpiadas 2016, ministro 
Aroldo Cedraz; o governador Luiz 
Fernando Pezão; o prefeito do Rio, 
Eduardo Paes; e o presidente da 
Autoridade Pública Olímpica, Fer-
nando Azevedo e Silva, entre outras 
autoridades.

Para o presidente do TCU, mi-
nistro Augusto Nardes, a criação do 
portal ajudará o projeto olímpico 
a ser um sucesso: “Nosso papel é 
apontar dificuldades para melhorias 

nas ações de quem executa”, afirmou 
Nardes.

O presidente do TCE-RJ, con-
selheiro Jonas Lopes de Carvalho 
Junior, destacou a participação dos 
cidadãos para uma fiscalização mais 
eficiente. “Não existe controle de 
gastos públicos que seja realmente 
efetivo sem que a sociedade desperte 
para o seu direito e dever de acom-
panhar como seus representantes 
eleitos aplicam o dinheiro público”.

O presidente do TCMRJ, conse-

lheiro Thiers Montebello, afirmou 
que a missão de sediar grandes even-
tos fez do Rio de Janeiro uma cidade 
capaz de honrar seus compromissos: 
“Pedimos a Copa do Mundo e os 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos e 
ganhamos o direito de sediá-los. 
Agora, temos a obrigação de fazer 
tudo dar certo. Para isto, estamos 
cumprindo com a nossa responsa-
bilidade, unindo os esforços dos três 
níveis de governo com os órgãos de 
controle”, falou Montebello.

Leiaute do portal em funcionamento desde 15 de maio.
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TCE/RJ discute o papel dos 
TC’s no processo eleitoral

C
om a finalidade de de-
bater a inelegibilidade 
e a responsabilização 
dos gestores públicos, 
a efetividade do con-

trole externo exercido pelas cortes 
de contas e a Lei da Ficha Limpa, o 
Tribunal de Contas do estado do Rio 
de Janeiro realizou no dia 24/03 o 
seminário “O papel dos Tribunais 
de Contas no Processo Eleitoral”, 
em parceria com o Tribunal de 
Contas do município do Rio de 
Janeiro (TCM-RJ), Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-RJ) e a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB-RJ). 

O seminário contou com as 
presenças do ministro Benjamin 
Zymler, do Tribunal de Contas da 
União (TCU), do ministro aposen-
tado do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Carlos Ayres Britto, e do 
presidente da OAB-RJ, Felipe Santa 
Cruz, entre outras autoridades. 

Na abertura do evento, o conse-
lheiro Jonas Lopes de Carvalho Ju-
nior, presidente do TCE-RJ, afirmou 
que o debate ajuda a sociedade a en-
tender a importância das decisões 
dos tribunais de contas. Para Jonas 
Lopes, “há um desconhecimento 
por parte da sociedade do que seja o 
tribunal de contas, ou do que possa 
ocorrer ou não de suas decisões. 
A própria Justiça Eleitoral tem 
esta dificuldade de interpretar as 
decisões do tribunal, de fazer valer 
a Ficha Limpa. Queremos firmar a 
nossa competência constitucional”, 
destacou Jonas Lopes.

Após a abertura do seminário, 
o ministro Benjamin Zymler, pa-
lestrante do tema “Inelegibilidade 
e os tribunais de contas”, elogiou a 
iniciativa do fórum e a posição dos 
tribunais. “Estamos falando da Lei 
da Ficha Limpa e os efeitos desta 

lei em relação aos gestores que têm 
condenações de irregularidades de 
contas pelos tribunais de contas, e 
a da eficácia desta lei. Acho que é 
importante esta intercomunicação 
entre o tribunal, a sociedade e a 
Justiça Eleitoral. No fundo, é o que 
a sociedade espera, que a Lei seja 
aplicada em concreto”, disse Zymler. 

Para Zymler, existe um déficit 
de comunicação dos tribunais com 
a sociedade e entre os próprios 
tribunais. “Este é o momento que 
a Justiça Eleitoral vai se debruçar 
sobre o nosso trabalho”, completou, 
referindo-se à lista que as cortes de 
contas enviaram à Justiça Eleitoral 
com o nome dos gestores que tive-
ram contas rejeitadas.

Na parte da tarde, o ministro 
Carlos Ayres de Freitas Britto 
palestrou sobre “Contas de Governo 
e Contas de Gestão”, tema inserido 
no Painel “A efetividade do Controle 
Externo exercido pelo Tribunal de 
Contas”. O presidente do Tribunal 
de Contas do estado do Rio de 

Janeiro, conselheiro Jonas Lopes 
de Carvalho Junior, presidiu a mesa 
de debates composta pelo desem-
bargador Sérgio Cavalieri Filho e 
o procurador do TCE, Hugo Serri.

O ministro Ayres Britto afirmou 
que, após séculos de uma história de 
vida institucional pouco favorável, 
torna-se primordial a implemen-
tação de um controle mais eficaz, 
no Brasil.

“Inicialmente, todas as terras 
brasileiras eram pertencentes 
à coroa portuguesa e, num país 
de território de 8,5 milhões de 
quilômetros quadrados, não havia 
condições de se exercer controle. 
Ao longo do tempo, a ocupação de 
terras públicas, o uso, a indistinção 
entre espaço público e privado, 
tudo se deu como coisa natural, 
sem a menor cerimônia. Imaginem 
o que, desde a colonização até a 
República, não foi se formando de 
mentalidade condescendente com 
esta cultura da apropriação privada 
do espaço público! Hoje, temos 

Ministro Ayres Britto em sua apresentação
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uma consciência coletiva mais clara 
de que o dinheiro que desce pelo 
ralo da corrupção é o mesmo que 
falta para financiar direitos sociais 
– educação, saúde, segurança – e 
para financiar os serviços públicos 
igualmente essenciais – estradas, 
portos, aeroportos, transporte 
coletivo urbano, e assim avante. Por 
isto, controlar o exercício do poder 
passou a ser uma opção vital de 
sobrevivência coletiva. É isto que 
explica as tantas normas constitu-
cionais voltadas para o tema”.

Segundo Ayres Britto, a Consti-
tuição atribui tamanha importância 
ao regime jurídico do controle 
que “se pode dizer, em verdade, 
que constitui uma quarta função 
estatal”.

“A Constituição tratou por um 
modo muito peculiar, diferenciado, 
a dois órgãos: o Ministério Público 
e o Sistema Tribunal de Contas, e, 
para assegurar a independência 
de ambos, a Constituição os dei-
xou sem qualquer vínculo formal 
com nenhum dos três poderes da 

República. Essas duas categorias 
de órgãos se vinculam diretamente 
com a pessoa jurídica da União, dos 
estados e municípios.

“São dois órgãos de estrutura 
constitucional atuando em prol de 
uma mesma função: a de controle, 
mas um não pertence ao outro. 
A relação não é de subposição e 
sim de justaposição, um ao lado 
do outro. Isto serve para rebater 

o argumento dos que dizem que 
são órgãos meramente auxiliares. 
É um equívoco. A verdade é que 
não pode haver exercício da fun-
ção jurisdicional do estado sem a 
participação do Ministério Público; 
da mesma maneira que não pode 
haver jurisdição de contas senão 
com a participação obrigatória dos 
tribunais de contas”.

Para o ministro, “a diferença 
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entre atos de governo e atos de 
gestão parte da diferença entre 
governo e administração”.

“O governo é mais do que a 
administração. O governo se movi-
menta no espaço jurídico, no espaço 
das decisões. O exercício desta 
competência é política e correspon-
de à aplicação imediata e primária 
da Constituição. Administração é 
quando sai do campo político para 
o campo da aplicabilidade da lei, ou 
seja: o administrador aplica a Lei; o 
governante, a Constituição.

“O destino do país depende 
do Plano Plurianual, da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e da Lei 
Orçamentária Anual. Na execução 
destes três Planos, o presidente 
vai cuidar da economia e da sobe-
rania do país, do desenvolvimento 
do mercado interno etc; estas 
macrodecisões estratégicas é que 
são submetidas ao Congresso Na-
cional. Então, há dois regimes de 
prestações de contas: um regime de 
prestação anual, para que o governo 
dê ao Parlamento contas de sua 
gestão; é a admissão do presidente 
da República enquanto governante. 
Mas, enquanto administrador, orde-
nador de despesas e processador 
de receitas públicas, o presidente 
será julgado tecnicamente pelo 
tribunal de contas. Isto exige de 
um membro do TC uma transdis-
ciplinaridade cognitiva que não é 
exigida de nenhum outro membro 
da administração nem do governo: 
notórios conhecimentos jurídicos, 
financeiros, econômicos, contábeis, 
patrimonial, operacional. Assim 
dotado, o tribunal de contas está 
habilitado tanto para julgar contas 
como a opinar nas contas anuais do 
presidente da República. 

“Os Tribunais de Contas pre-
cisam se compenetrar mais dos 
seus próprios poderes para que 
possamos ter uma revitalização 
bem maior nesta estratégica área 
de controle externo, sem o qual 
não há república, não há cultura da 
decência que é a contracultura da 
corrupção, acredita Ayres Britto”.

Ministro Zymler durante sua palestra
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Felipe Santa Cruz, Benjamin Zymler, Jonas Lopes de C. Junior e 
Ayres Britto durante a execução do Hino Nacional

Fo
to

: R
os

ân
ge

la
 T

oz
zi



100

R
E

G
IS

T
R

O

Outono de 2014 - N. 57     Revista TCMRJ   

A 
Associação dos Mem-
bros dos Tribunais 
de Contas do Brasil 
(Atricon) apoia e se 
alia integralmente ao 

Tribunal de Contas do Rio Grande 
do Norte (TCE-RN) na defesa 
da competência cautelar desta 
instituição de controle externo. O 
poder de expedir medida cautelar 
está inserido no plexo de compe-
tências constitucionais das cortes 
de contas, inclusive com entendi-
mento firmado e reconhecido pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
dada a legitimidade dos tribunais 
de contas de prevenir lesão ao 
erário ou ao direito alheio, assim 
como para garantir a efetividade 
de suas decisões.

Atricon apoia TCE-RN contra 
decisão judicial que questiona 
sua competência cautelar

A posição da Atricon foi exter-
nada pelo conselheiro presidente 
Valdecir Fernandes Pascoal (TCE-
-PE), em virtude de decisão mo-
nocrática no âmbito do Tribunal 
de Justiça potiguar, suspendendo 
medida cautelar do Tribunal de 
Contas em processo, no qual está 
evidenciado o risco de lesão ao 
erário.  O episódio vem sendo 
noticiado pela imprensa no estado 
do Rio Grande do Norte como 
“escândalo dos precatórios”.

Para o presidente Valdecir Pas-
coal, essa decisão judicial, mesmo 
que em sede de liminar, tem que 
ser contestada publicamente por 
representar um grave ataque ao 
exercício das atribuições constitu-
cionais dos tribunais de contas e se 

constituir lesão à ordem jurídica. 
“Vou acompanhar o presidente 
do TCE-RN, conselheiro Paulo 
Roberto Alves, nas audiências que 
serão realizadas em Brasília, no 
STF, e na Procuradoria-Geral da 
República (PGR), para tratar do 
assunto”, informou Pascoal.

ENtENDa o Caso

O TCE-RN havia determinado 
a indisponibilidade de bens e o 
bloqueio de conta corrente no 
Banco do Brasil de agente público 
em processo que apurou indícios 
de irregularidades em atos de pa-
gamento de precatórios judiciais 
pelo Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte. Alude o caso a 
possível dano ao erário no valor 
de R$ 14 milhões, entre os anos 
de 2007 e 2011. A medida cautelar 
preveniria o erário de possível 
lesão irreparável até o julgamento 
do mérito do processo.

Na liminar concedida contra a 
decisão do TCE-RN, o juiz relator 
do processo não considerou a 
competência cautelar para deter-
minar a indisponibilidade de bens 
e alegou que o Tribunal de Contas 

deveria tão somente representar 
a Procuradoria-Geral do estado 
Rio Grande do Norte para o ajui-
zamento de ação judicial, visando 
ao arresto ou sequestro dos bens 
dos envolvidos.

Contra esta decisão mono-
crática, a PGE-RN já ajuizou (em 
7/2/2014) junto ao Supremo 
Tribunal Federal pedido de Sus-
pensão de Segurança (nº 4878), 
objetivando restabelecer a decisão 
do TCE-RN. Com o ajuizamento 
desta ação, o estado do Rio Grande 
do Norte leva à Suprema Corte a 
discussão sobre o direito-função 
de o Tribunal de Contas potiguar 
– e, por via reflexa, a todos os 
tribunais de contas do Brasil 
– conceder e executar medidas 
cautelares (nominadas ou não em 

lei) com vistas a garantir a efetivi-
dade de suas decisões, inclusive de 
ofício e inaudita altera pars (com 
contraditório postergado para 
depois da execução da medida de 
urgência).

Nas alegações, a PGE-RN cita 
o voto do conselheiro Carlos 
Thompson Costa Fernandes, con-
dutor do Acórdão nº 422/2013-TC, 
concessivo da indisponibilidade 
de bens pelo TCE-RN, em que está 
bem justificada a competência dos 
TCs para se utilizar do poder de 
cautela. A PGE também relaciona 
uma série de acórdãos do Tribunal 
de Contas da União (TCU) e deci-
sões do Supremo Tribunal Federal 
(STF), em que está pacificada esta 
autoridade dos TCs para expedir 
medida cautelar.
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Presidente do STF ratifica 
competência de tribunal de contas 
para expedir medida cautelar

A 
legitimidade e a com-
petência constitucio-
nal e legal do tribunal 
de contas para expedir 
medidas cautelares 

visando prevenir lesão ao erário e 
garantir a efetividade de suas de-
cisões foi ratificada pelo ministro 
presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Joaquim Barbosa, 
(14/3), em julgamento preliminar 
de processo (SS 4878) com parecer 
favorável do procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot Monteiro 
de Barros. Na decisão, Barbosa 
determinou a imediata suspensão 
de liminar concedida pelo Tribu-
nal de Justiça do Rio Grande do 
Norte, contrária à medida cautelar 
expedida pelo Tribunal de Contas 
(TCE-RN) nos autos de processo 
que apura irregularidades no 
pagamento de precatórios pelo 
próprio TJ-RN. O relator deste 
processo foi o conselheiro Carlos 
Thompson.

O ministro Joaquim Barbosa 
decidiu nos autos de recurso 
movimentado pela Procuradoria-
-Geral do Estado do RN. O Tribunal 
de Justiça havia determinado a 
suspensão de cautelar do TCE-
-RN, desbloqueando os bens da 
ex-secretária geral deste Tribunal 
de Justiça, Wilza Dantas Targi-
no. A servidora é suspeita de 
envolvimento no denominado 
“Escândalo dos Precatórios do 
TJ-RN”, investigado pelo TCE, e que 
causaram prejuízos ao erário no 
valor de R$ 14 milhões. A decisão 
judicial potiguar questionava a 
legitimidade e a competência do 
tribunal de contas para expedir 
medida cautelar.

Com a medida cautelar, o TCE-
-RN determinou o bloqueio dos 
bens e de contas bancárias de Wilza 
Targino no valor de R$ 6,2 milhões, 
como garantia de assegurar o 
eventual ressarcimento do prejuízo 
ao erário. Já na liminar, o TJ acatou 
alegação de que não foi assegurado 
o direito de contraditório e que 
o TC não tinha competência para 
determinar o bloqueio de contas-
-correntes.

Em seu parecer para o STF, o 
procurador Rodrigo Janot discorreu 
sobre o exercício legítimo do poder 
geral de cautela do tribunal de 
contas, amparado pela Constituição 
Federal. Afirma que a antecipação 
de cautela tem caráter sabidamente 
excepcional e observou que o STF já 
assentou que o tribunal de contas 
possui legitimidade para a expedi-
ção de medidas cautelares, visando 
prevenir lesão ao erário e garantir a 
efetividade de suas decisões.

Junot também colacionou várias 
decisões no âmbito do STF, ob-
servando que “o debate acerca do 

poder geral de cautela dos tribunais 
de contas” já foi levado à análise do 
Supremo Tribunal Federal. Citou 
decisões favoráveis aos TCs da lavra 
dos ministros eméritos Ellen Gracie, 
Sepúlveda Pertence e Cezar Pelluso 
e do ministro Celso de Mello.

Em um dos destaques, o procu-
rador-geral da República incluiu 
voto de Celso de Mello, no qual este 
afirma: “Na realidade, o exercício 
do poder de cautela, pelo tribunal 
de contas, destina-se a garantir a 
própria utilidade da deliberação 
final a ser por ele tomada, em 
ordem a impedir que o eventual 
retardamento na apreciação do 
mérito da questão suscitada cul-
mine por afetar, comprometer e 
frustrar o resultado definitivo do 
exame da controvérsia. (…) que a 
tutela cautelar apresenta-se como 
instrumento processual necessário 
e compatível com o sistema de con-
trole externo, em cuja concretização 
o tribunal de contas desempenha, 
como protagonista autônomo, um 
dos mais relevantes papéis consti-
tucionais deferidos aos órgãos e às 
instituições estatais”.

O presidente da Atricon, conse-
lheiro Valdecir Pascoal, considerou 
a decisão do presidente do STF, 
ministro Joaquim Barbosa, um mar-
co para os TCs, pois, segundo ele, 
“ratifica e robustece a competência 
preventiva dos tribunais de contas, 
permitindo ainda mais efetividade 
às suas decisões”. Pascoal finalizou 
parabenizando o TCE-RN pela 
iniciativa corajosa e inovadora, 
“reveladora do aprimoramento 
permanente dos tribunais de contas 
brasileiros”.
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O
 conselheiro Valdecir 
Pascoal foi empossa-
do, nesta quinta-feira 
(13), presidente da 
Associação dos Mem-

bros dos Tribunais de Contas do 
Brasil – ATRICON. O ato ocorreu em 
reunião de trabalho realizada em 
Brasília/DF. Além do conselheiro 
Antonio Joaquim, que presidiu a 
entidade no biênio 2012-2013, 
participaram da transição adminis-
trativa os conselheiros Valter Albano 
(TCE-MT) e Sebastião Carlos Ranna 
(TCE-ES), respectivamente 1º e 2º 
vice-presidentes da nova Diretoria, 
e o conselheiro presidente do TCE-
-MT, conselheiro Waldir Júlio Teis. A 
solenidade de posse será realizada 
em cerimônia marcada para o dia 
26 de março, também em Brasília, 
quando serão empossados os demais 
membros da diretoria e o Conselho 
Deliberativo.

Em rápido pronunciamento, o 
conselheiro Antonio Joaquim agra-
deceu o apoio da diretoria e da sua 
equipe pelos objetivos alcançados. 
“Tive o privilégio de ter ao meu lado 
uma equipe de qualidade técnica, 

Atricon realiza transição 
administrativa 

que me engrandeceu muito como 
pessoa e como profissional. Foi 
uma grande satisfação contribuir 
com o Controle Externo nesses 
dois anos”.  O ex-presidente disse 
ter absoluta certeza do preparo 
acadêmico, político e institucional 
do conselheiro Valdecir Pascoal 
para dar continuidade ao trabalho, 
colocando-se à disposição da nova 
diretoria.

Em sua manifestação, Valdecir 
Pascoal enalteceu o fortalecimento 
institucional da Atricon, resultado 
alcançado com o trabalho de todas as 
gestões anteriores, apontando como 
marco histórico a elaboração da 
Carta de Cuiabá, em 2008. “Naquele 
momento, ficou claro o desejo de se 
construir uma associação voltada à 
melhoria do Controle Externo e não 
apenas para os seus membros. Esta 
inflexão, para mim, foi um marco 
histórico”, disse. A elaboração do 
Plano Estratégico para o período 
de 2012-2017 e a realização da 
Avaliação da Qualidade e Agilidade 
do Controle Externo, de acordo 
com o presidente da Atricon, foram 
outros projetos emblemáticos, que 

se construíram em pequenas revo-
luções e transformaram a Atricon.

A posse administrativa foi encer-
rada com agradecimento especial 
do presidente Valdecir Pascoal ao 
TCE-PE, ao conselheiro Waldir Teis, 
que garantiu o apoio do TCE-MT 
para o fortalecimento da Atricon, 
assim como ao conselheiro Carlos 
Ranna, que integra a atual diretoria 
e assegurou o apoio do TCE-ES.

“Há 8 anos não imaginava que 
estaria na presidência do TCE-PE e 
da Atricon; é um grande desafio, mas 
hoje acredito que, de fato, estamos no 
caminho certo – o do fortalecimento 
institucional. Repetir a gestão 2012-
2013 não será tarefa fácil, em razão do 
conjunto de atributos éticos, técnicos 
e políticos do conselheiro Antonio 
Joaquim. Mas, juntos com a nova 
diretoria e com o apoio de todos os tri-
bunais de contas do Brasil: ministros, 
conselheiros, conselheiros substitutos 
e demais servidores, vamos lutar 
para continuar aperfeiçoando nosso 
modelo de controle externo da gestão 
pública e também para conseguir 
fortalecer a imagem dos TCs perante 
a sociedade”, ponderou.

PLaNEJamENto EstratÉgiCo

A importância de se revisitar o 
Planejamento Estratégico da Atricon 
– e de fazê-lo de forma organizada e 
alinhada com o que é considerado 
fundamental para o Sistema Controle 
Externo – foi observada pelo 1º vice-
-presidente da Diretoria 2014-2015, 
conselheiro Valter Albano, durante a 
posse administrativa. “Devemos ter 
clareza e nos concentrar no que é 
fundamental”, disse.

Segundo Albano, existem ações 
que buscam a transformação dos 

tribunais de contas e, outras, que 
os posicionam socialmente, como a 
fiscalização da observância da Lei 
123/2006. “A Atricon deverá buscar 
uma consultoria para a definição 
das metas do Plano Estratégico para 
o biênio, bem como a definição dos 
conselheiros responsáveis por elas”, 
observou.

A disposição de somar esforços na 
execução do trabalho foi corroborada 
pelos conselheiros Sebastião Carlos 
Ranna e Waldir Júlio Teis. “Coloco-

-me igualmente à disposição da 
presidência da Atricon e declaro ser 
uma honra trabalhar com uma equipe 
tão competente”, afirmou Ranna.

O atual momento, para o conse-
lheiro Waldir Teis, é o de melhorar 
a gestão, na prática, o que fará com 
que a sociedade compreenda a im-
portância da atividade dos tribunais 
de contas. “Dentro das possibilidades, 
o TCE-MT vai ajudar a alcançar 
este propósito, contribuindo com a 
Atricon”, afirmou.
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C
om o intuito de fun-
cionar como instância 
permanente de apoio, 
discussão,  articula-
ção e orientação, foi 

instalada a Rede de Comunicação 
dos Tribunais de Contas, no último 
dia 27 de março, no auditório do 
TCDF, em Brasília. Vinculada à 
Atricon, a rede atuará na definição 
de propostas visando ao planeja-
mento, integração, coordenação, 
sistematização e uniformização de 
ações de comunicação no âmbito 
destes órgãos.

 O presidente da Atricon, 
conselheiro Valdecir Pascoal, 
saudou a iniciativa perante os 
representantes de 26 cortes bra-
sileiras presentes na reunião, que 
se estendeu durante todo o dia e 
tratou sobre o funcionamento e 

Rede pretende sistematizar 
comunicação social  nos TCs

a programação da rede ao longo 
deste ano.  Entre as proposições 
debatidas, ficou prevista a ela-
boração de termo de referência 
sobre a divulgação das decisões à 
sociedade, que será apresentada 
durante o IV Encontro Nacional dos 

TCs, em agosto.  
 Representando a área de 

Comunicação Social do TCMRJ, 
a diretora de Publicações, Maria 
Saldanha, esteve presente ao even-
to, quando foi assinada a Ata de 
Instalação da Rede.

Visitas ao TCMRJ
Abril.2014

Dia 10 - Esteve presente, no 
gabinete da presidência, o 
conselheiro Cipriano Sabino, do 
Tribunal de Contas do estado 
do Pará, e foi recebido pelo 
conselheiro Antonio Carlos 
Flores de Moraes.
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A 
obra que tenho a honra 
de resenhar tem como 
tema central a “Respon-
sabilidade Ambiental 
na Licitação”. Nela, seu 

autor, Hamilton Antônio Coelho1, 
traz suas reflexões sobre tópicos que 
estão intrinsecamente relacionados 
à sustentabilidade nas contratações 
e compras de governo.

O conceito de sustentabilidade, 
nas palavras do próprio autor, 

“engloba, a um só tempo, questões 
sociais, ecológicas e econômicas, 
síntese voltada para o uso racional 
e moderado dos recursos naturais. 
Norte da tríplice diretriz de realiza-
ção da responsabilidade ambiental, 
o polo social da sustentabilidade 
está baseado no bem-estar do 
Homem, pontuado pela isonomia 
e pelo direito fundamental ao 
meio ambiente equilibrado, que 
toca também a descendência das 
atuais gerações. Já sua face am-
biente refere-se à minimização das 
práticas que levam à degradação 
do meio ambiente. E o seu reverso 
econômico relaciona-se com as 
soluções tecnológicas (reciclagem, 
materiais renováveis, eficiência 

Sara Jane Leite de Farias
Assessoria Jurídica

energética e consumo reduzido de 
água) e à exploração equilibrada 
da natureza, retirando-se dela 
precisamente o necessário para 
a sobrevivência e o bem-estar da 
humanidade.2”
No campo normativo, sobreleva 

apontar a matriz axiológica da maté-
ria que se encontra no Título VII da 
Constituição da República de 1988 
o qual, dedicado à Ordem Social, 
traz em seu Capítulo VI as diretrizes 
constitucionais  acerca do “Meio Am-
biente”, quando estabelece em seu 
artigo 225 que “Todos têm direito 
ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e 
à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações.”

No âmbito infraconstitucional e 
em atendimento ao preceito acima, 
coube ao Poder Legislativo a adequa-
ção do Estatuto Geral das Licitações 
e Contratos por meio da inclusão de 
mais um objetivo em seu artigo 3º, 
resultando na seguinte redação:

Art. 3o A licitação destina-se a 
garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção 
da proposta mais vantajosa para 
a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional susten-
tável, e será processada e julgada 
em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probi-
dade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes 
são correlatos. (Redação dada pela 
Lei nº 12.349, de 2010).

Acrescente-se que foi incumbido 
ao Poder Executivo pormenorizar 
a matéria, resultando na edição do 
Decreto nº 7.746, de 05 de junho 
de 2012, o qual regulamentou o 
aludido art. 3º da Lei nº 8.666/93, 
para estabelecer critérios, práticas 
e diretrizes para a promoção do de-
senvolvimento nacional sustentável 
nas contratações realizadas pela 
administração pública federal e ins-
tituir a Comissão Interministerial de 
Sustentabilidade na Administração 
Pública – CISAP.

A jurisprudência pátria também 
não se descuida quando se trata da 
proteção ao meio ambiente. Vejamos: 
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“O direito à integridade do meio 
ambiente – típico direito de terceira 
geração – constitui prerrogativa 
jurídica de titularidade coletiva, 
refletindo, dentro do processo de 
afirmação dos direitos humanos, a 
expressão significativa de um poder 
atribuído, não ao indivíduo identi-
ficado em sua singularidade, mas, 
num sentido verdadeiramente mais 
abrangente, à própria coletivida-
de social. Enquanto os direitos de 
primeira geração (direitos civis e 
políticos) – que compreendem as 
liberdades clássicas, negativas ou 
formais – realçam o princípio da 
liberdade, e os direitos de segunda 
geração (direitos econômicos, sociais 
e culturais) – que se identificam 
com as liberdades positivas, reais 
ou concretas – acentuam o princípio 
da igualdade, os direitos de terceira 
geração, que materializam poderes 
de titularidade coletiva atribuídos 
genericamente a todas as forma-
ções sociais, consagram o princípio 
da solidariedade e constituem um 
momento importante no processo 
de desenvolvimento, expansão e re-
conhecimento dos direitos humanos, 
caracterizados, enquanto valores 
fundamentais indisponíveis, pela nota 
de uma essencial inexauribilidade.” 
(MS 22.164, Rel. Min. Celso de Mello, 
julgamento em 30-10-1995, Plená-
rio, DJ de17-11-1995.) No mesmo 
sentido: RE 134.297, Rel. Min. Celso 
de Mello, julgamento em 13-6-1995, 
Primeira Turma, DJ de 22-9-1995.

Nesta direção também se posicio-
nou o prestigiado autor em comento 
ao expressar que 

“É determinante preparar-se 
para ingressar no Estado de Direito 
Ambiental, transição que acarretará 
mudança de paradigma, pois, assim 
como o Estado Liberal sucumbiu 
ante o conflito entre o capital e o 
trabalho, também o Estado Social, 
diante da atual crise econômica, 
principalmente na Europa, caminha 
para igual destino, daí a urgente 
necessidade de se buscar novo modelo 

de desenvolvimento, focado não uni-
camente no desempenho econômico, 
mas numa base estruturante que 
concilie os fatores econômico, social 
e ambiental.3“

E é com base na premissa acima 
que foi estruturada sua obra. Con-
tando com dez capítulos, o estudo 
em questão contém lições acerca da 
tríplice dimensão da sustentabili-
dade, responsabilidade ambiental, 
responsabilidade licitatória, compras 
públicas licitadas, contratações go-
vernamentais ecorresponsáveis, con-
trole externo e meio ambiente, além 
de apresentar a contextualização da 
temática no campo empírico e alguns 
exemplos de critérios ambientais.

Ao final, foram anexados os 
formulários de pesquisa enviados 
a responsáveis por Comissões de 
Licitação de Prefeituras e órgãos 
públicos estaduais de Minas Gerais, 
devidamente preenchidos e devolvi-
dos ao pesquisador.

Em conclusão, o autor chama 
atenção para o fato de que o Estado, 
ao promover suas aquisições, tem-se 
mostrado negligente para com os 
fundamentos ambientais constitu-
cionalizados na Carta da República, 
que garantiu aos cidadãos o direito 
ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, com o escopo de pro-
mover qualidade de vida sadia aos 
seres vivos das gerações atuais e 
vindouras, impondo textualmente 
ao Poder Público os deveres de sua 
defesa e preservação, obrigações 
que alcançam os procedimentos de 
compras públicas, desdobramento 
lógico dos impactos ambientais 
que elas podem produzir sobre os 
ecossistemas.

Ressalta que o cenário das eco-
licitações (licitações ecológicas) 
nas organizações governamentais 
ainda é de incerteza, resistência e 
dúvidas, para as quais contribui o 
desconhecimento, por parte de auto-
ridades administrativas gestoras, do 
mandamento licitatório de amparo 
ao meio ambiente, o qual acaba por 

dificultar a efetivação da norma, 
comprometendo-se até mesmo os 
objetivos ambientais nela insertos.

Chamamos atenção, em parti-
cular, para o nono capítulo que se 
dedica ao “controle externo e o meio 
ambiente”. Neste, o autor defende 
que se, no ato de comprar ou con-
tratar serviços, o Poder Público não 
cumprir com seu dever constitucio-
nal de proteger o ecossistema como 
um todo, resta ao tribunal de contas, 
no exercício do controle externo, 
em especial quando da análise dos 
editais de licitação, determinar que 
neles sejam incluídos critérios de 
defesa ambiental4.

E continua:
“A permanecer o presente estado 

de coisas, sem qualquer reação dos 
órgãos de controle externo (tais como 
o Ministério Público e o tribunal de 
contas), o Estado persistirá na con-
tratação pública descompromissada 
com o meio ambiente e, assim, des-
cumprirá regramento legal dirigido à 
formulação de critérios de escolha que 
conjuguem preço, técnica de produção 
e impacto ambiental reduzido nos 
procedimentos licitatórios. É dever do 
órgão de controle externo impedir que 
as autoridades públicas continuem a 
ignorar as preocupações ambientais 
e sociais em suas aquisições em favor 
do produto ou serviço menos oneroso 
economicamente.”

Pelo que se procurou destacar 
nestas breves linhas, percebe-se a pre-
mente necessidade de uma mudança 
de paradigmas pelo Poder Público, 
seja no âmbito do planejamento, das 
contratações ou do controle, para que 
se garanta às futuras gerações um meio 
ambiente ecologicamente saudável, 
ante o seu inegável poder de compra e 
de interferência no mercado produtivo 
e consumeirista. Como diz o próprio 
autor, “O Estado deve considerar 
não apenas preço, tampouco apenas 
qualidade dos produtos e serviços, 
mas também valorizar a compra que 
proporcione à sociedade garantia de 
sustentabilidade.”
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para, juntos, aprimorarmos as 
atividades de controle exercidas 
no Brasil.

sEBastiÃo hELvECio
Conselheiro Vice-Presidente do 

Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais  

TCE / MG

Ao cumprimentá-lo com especial 
estima, agradeço a gentileza 
demonstrada pelo envio da pu-
blicação TCMRJ/ Verão 2014, ao 
tempo em que formulo votos de 
sucesso pelo trabalho realizado 
e o parabenizo pela excelente 
qualidade do material, bem como, 
por seu valor técnico e científico.

aroLDo CEDraZ
Ministro

Acusado o recebimento da Revis-
ta do TCM / RJ – Nº 56, agradeço 
a gentileza, colocando-me à dis-
posição.

marisa sErraNo
Conselheira do Tribunal de 

Contas do Estado do  
Mato Grosso do Sul
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Recebi a prestigiosa Revista desse operoso Tribunal de Contas que, como 
sempre, aborda nos seus artigos assuntos do mais alto interesse para a 
administração pública brasileira, hoje, tão desacreditada pela corrupção 
endêmica que a tem dominado. Nesse quadro, sob a sua diligente vigilância, 
o TCMRJ exerce um papel de primeira grandeza graças ao profícuo controle 
externo.

GEN. Ex LUIZ GONZAGA SCHROEDER LESSA

Cumpre-me agradecer a V. Exª 
a remessa do nº 56 da Revista 
do TCMRJ e relevar a qualidade 
técnica dos artigos nela inseridos.

mira CrEsPo
Juiz Conselheiro do Tribunal  

de Contas de Portugal
Após a leitura de toda revista, 
edição nº 56, cumpre-me agra-
decer a Vossa Excelência pelo 
envio de tão nobre material, de 
tamanha importância para todos 
nós, cidadãos desta Cidade Mara-
vilhosa. Matérias interessantes e 
atuais fazem com que possamos 
conhecer um pouco mais sobre a 
atuação desse egrégio Tribunal 
de Contas.

hELio sEvEriNo Da  
siLva FiLho

Brigadeiro do Ar R / 1

Agradeço-lhe a gentileza de 
enviar-me a revista de número 
56 – Verão / 2014 do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de 
Janeiro.
Ao ensejo, ao tempo, em que o 
parabenizo pelo trabalho de-
senvolvido como Presidente do 
TCMRJ.

NaNCY aNDrighi
Ministra do Superior Tribunal 

de Justiça – STJ

Agradeço a gentileza do envio da 
revista TCMRJ, respeitável veícu-
lo de informação pela veracidade 
e seriedade da notícia, consoli-
dando a missão de cumprir papel 
importante para representar os 
interesses da região.

DiNis PiNhEiro
Presidente da Assembleia 

Legislativa do Estado de Minas 
Gerais

Agradecemos o envio da revista 
TCMRJ – nº 56 – Verão Ano XXX.
Felicitamos o Senhor e a todos que 
contribuíram para o trabalho final 
dessa elevada publicação. Impor-
tante veículo de publicidade das 
atividades do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro.

WaNDErLEY ÁviLa
Conselheiro do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais
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