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O IV Encontro Nacional dos Tribunais de 
Contas, realizado em Fortaleza na primeira 
quinzena de agosto de 2014, alinhou as di-
retrizes a serem adotadas a fim de moldar a 

organicidade do sistema de controle externo nacional. 
O encontro foi altamente profícuo, e contou com 

os esforços de todos que ali estiveram, irmanados no 
objetivo comum de robustecer, cada vez mais, uma 
instituição pública imprescindível à democracia e à 
efetivação dos princípios republicanos. 

Ainda inspirado pelo ambiente em que predomi-
nou o espírito público, e sempre convicto da relevân-
cia do papel social dos tribunais de contas, sinto-me 
instado a rebater qualquer manifestação que tenha 
como alvo desmerecer e desacreditar o trabalho e a 
importância dos órgãos de controle externo. É dever 
de todo homem público ponderar sobre a necessida-
de do diálogo  e da transparência, e defender as insti-
tuições que representa, recolocando a verdade no seu 
devido lugar, sob pena de ver proliferar campanhas 
de difamação contra as instituições públicas.  A omis-
são e a passividade diante de opiniões e pensamentos 
enunciados irresponsavelmente – por parte de quem 
quer que seja, notadamente daqueles que têm o poder 
de difundir e disseminar juízos de valor, formando, 
ou deformando, a propalada opinião pública – só 
fazem corroborar e cristalizar conceitos errôneos e 
depreciativos sobre as instituições, emitidos sabe-se 
lá com que objetivos. Cada menção desrespeitosa e 
equivocada, seja por má-fé ou desinformação,  di-
rigida aos tribunais de contas, merecerá atenção de 
minha parte, no sentido de contra-argumentar e pro-
mover a defesa institucional. E, se o faço, é porque 
tenho absoluta convicção de que o sistema de contro-
le externo brasileiro é um dos melhores do mundo, 
no que diz respeito aos princípios e finalidades que o 
orientam. É um dos pilares da república, e, como tal, 
é inadmissível que seja vilipendiado.

As críticas que se fazem aos tribunais de contas re-
caem, em sua maioria, sobre a composição e o critério 
de escolha de seus membros, sugerindo que o processo 
estaria contaminado por vícios e distorções que deixa-
riam livre o caminho para a corrupção. Ora, a acusa-
ção não se sustenta, visto que o modelo dos tribunais 
de contas está definido na Constituição da República, 
e não contém nenhuma fresta que admita estrategema 
para burlá-lo. Insisto em dizer que o modelo constitu-
cional dos tribunais de contas é perfeito. Não se pode 
desmerecer  e macular toda a  instituição, que cum-
pre imprescindível papel republicano, pelas possíveis 
falhas, omissões e condutas transigentes de um ou ou-
tro de seus membros – casos isolados, portanto – com 

Rumo à perfeição
práticas que consti-
tuem ilegalidades na 
gestão pública.

Dos nove minis-
tros do Tribunal de 
Contas da União, dois 
terços são escolhidos 
pelo Poder Legislati-
vo, responsabilidade única e exclusiva dos parlamentares, 
cabendo a homologação desses nomes ao chefe do Exe-
cutivo. Aos presidentes dos tribunais de contas, resta tão 
somente a incumbência de dar-lhes posse, e nada mais.

Quanto à parcela destinada ao Poder Executivo 
(um terço dos membros dos tribunais), um é de livre 
escolha do presidente da República e os outros dois 
devem ser selecionados entre auditores e membros do 
Ministério Público Especial, indicados em lista tríplice 
pelo tribunal de contas, contemplando-se, portanto, o 
critério técnico. E todos eles passam obrigatoriamen-
te por aprovação do Senado da República. Aplica-se 
o mesmo modelo aos tribunais de contas estaduais e 
municipais, pelo princípio da simetria.

O Poder Legislativo, ao selecionar, sabatinar e indi-
car, para posterior nomeação pelo chefe do Executivo, 
aqueles que irão preencher as vagas nos tribunais de 
contas, tem o dever de observar meticulosamente todos 
os requisitos constitucionais para balizar suas escolhas, 
sobretudo à luz da Lei da Ficha Limpa, a fim de garan-
tir que as indicações que cabem ao parlamento estejam 
em conformidade com a referida Lei. Ressalte-se que 
a escolha não é limitada aos membros do parlamento, 
podendo inclusive alcançar personalidades do ambien-
te acadêmico e profissionais que atuem em áreas afins. 
O que se espera é que esta alternativa venha a ser con-
templada num futuro próximo, e que seja estimulada a 
participação desses setores com o objetivo de ampliar o 
universo de conhecimentos específicos do corpo delibe-
rativo dos órgãos de controle.

A “Carta de Fortaleza”, documento resultante do 
IV Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, do 
qual participaram representantes de todos os Tribu-
nais de Contas do Brasil, das entidades representativas 
dos órgãos de controle e do colégio de corregedores e 
ouvidores, reafirma a relevância do controle social so-
bre o Estado e a estratégia para atuar com eficiência no 
combate à corrupção e no controle do gasto público. 

Se todos os tribunais de contas adotarem as medi-
das e propostas emanadas do encontro, estaremos no 
rumo certo para alcançar um sistema de controle ex-
terno perfeito, não só em seu modelo constitucional, 
mas também na eficácia de suas ações. 

Thiers Montebello
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4 ... MATÉRIA DE CAPA 
Inovação. É esta a resposta dos tribunais de contas ao reca-

do das ruas. As 11 resoluções orientativas aprovadas no último 
encontro nacional dos TCs, realizado em agosto, consubstan-
ciam, segundo o presidente da Atricon, Valdecir Pascoal, “um 
núcleo fundamental e estratégico de ações e posturas daquilo 
que pode ser um tribunal de contas ideal, efetivamente cida-
dão”. Saiba mais sobre a Declaração de Fortaleza  e as inovado-
ras diretrizes alinhadas às demandas da sociedade.

18 ... CONTROLE: NOVAS TENDÊNCIAS
O exercício da discricionariedade da administração pú-

blica pode ser controlado? Pedimos as opiniões do professor 
Diogo Figueiredo e do corregedor do Tribunal de Contas do 
Mato Grosso do Sul, Ronaldo Chadid sobre os princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade como instrumentos 
de controle do poder discricionário.

21 O conselheiro Ronaldo Chadid assina, ainda, o artigo “O 
poder sancionatório dos tribunais de contas e sua devida pro-
porcionalidade”, sobre os necessários parâmetros para fixa-
ção de valores das multas aplicadas aos gestores públicos.

31 ... CONTROLE SOCIAL
32 Por que a Política Nacional de Participação Social, ob-
jeto do Decreto nº 8.243, editado pela Presidência da Re-
pública em 23 de maio deste ano, provoca tanta polêmica? 
Saiba os motivos através das análises distintas do jurista 
Ives Gandra da Silva Martins e do ouvidor-geral da União, 
José Eduardo Romão.

38 ... RIO DE JANEIRO
42 Não fomos os campeões do mundo, mas vencemos os 
vários desafios impostos pela organização da Copa de 2014, 
especialmente no Rio de Janeiro. Confira a conclusão do 
secretário especial de Turismo, Antonio Pedro Figueira de 
Mello, que considera que a cidade “bateu um bolão” ao rece-
ber 471 mil estrangeiros e 415 mil turistas nacionais durante 
o megaevento.

46 A equipe da Diretoria de Operações da Cet-Rio, capita-
neada por Joaquim Dinís Amorim dos Santos, afirma que o 
sucesso da mobilidade apresentada durante o mundial de fu-
tebol credencia o Rio de Janeiro a enfrentar desafios maiores. 

52 Em entrevista exclusiva, o delegado Tarcísio Andreas 
Jansen fala do legado de segurança que a atuação da Polícia 
Civil durante a Copa do Mundo deixa para a população.

54 Os turistas que visitaram a cidade durante o megaevento 
esportivo também puderam conhecer mais sobre a história 

do país. As programações especiais dos museus úblicos re-
cordes, como comenta Maurício Vicente Ferreira Junior, 
diretor do Museu Imperial.

57 O Bate-Papo Carioca desta edição traz a juíza Andréa Pa-
chá, autora do livro “A vida não é justa”, que conta como 
suas experiências na área cultural lhe proporcionaram uma 
perspectiva mais humanista em seus julgamentos.

60 A região portuária do Rio está ficando uma maravilha, 
como mostra a jornalista e escritor Luísa Borges Pontes, em 
Bairro do Rio.

63 Bióloga sempre atenta à paisagem do Rio, a técnica de 
controle externo Dulce Rodrigues, alerta para a prática 
muitas vezes inadequada da poda de árvores e lembra que o 
TCMRJ também atua neste tipo de controle.

65 ... TCMRJ EM AÇÃO
Durante o último simpósio nacional de auditoria de 

obras públicas, em maio deste ano, o Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro se destacou apresentando 
suas mais recentes metodologias de trabalho. Os trabalhos 
podem ser conferidos nos artigos sobre as visitas técnicas 
de auditoria dos contratos de concessão da Transolímpica e 
da parceria público-privada do Parque Olímpico, elaborado 
pelos engenheiros José Renato Oliveira, Maria Cláudia Gar-
cia e Carlos Roberto Milet Júnior, da 2ª Inspetoria Geral de 
Controle Externo; e sobre o critério adotado para previsão 
dos custos de resíduos de obras públicas, detalhado pelo en-
genheiro Jorge Luís Campinho Pereira da Mota, da 7ª IGE. 

79 As modificações propostas pelo TCMRJ nos editais de 
concorrência dos BRT´s que compõem a Transolímpica, a 
Transoeste e a Transcarioca resultaram na  economia or-
çamentária superior a  R$ 56 milhões Este é um dos dados 
revelados pelo relatório consolidado sobre os preparativos 
para os Jogos de 2016.

80 ... VALE A PENA LER DE NOVO

82 ... EM PAUTA
Registro
Por Dentro do TCMRJ: Centro Cultral
Prata da Casa: Robson Godói, auditor do rock
Visitas
Livros
Cartas em pautaem pauta
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inovação dos
tribunais de contas

Junho de 2013 ficará por muito tempo marcado pelas manifestações populares no Brasil, cujos pri-
meiros protestos tinham como objetivo contestar os aumentos nas tarifas de transporte público, 
principalmente nas capitais. Inicialmente restrito a pouco milhares de participantes, os atos ga-
nharam grande apoio popular e, em pouco tempo, milhões de brasileiros estavam nas ruas pro-
testando não mais apenas pela redução das tarifas e a violência policial, mas também por uma  

  grande variedade de temas, como a malversação de gastos públicos,  má qualidade dos serviços 
oferecidos à população e a indignação com a corrupção política em geral. Os protestos geraram grande 
repercussão nacional e internacional e suas demandas reverberam até hoje. 

Como poucos, os tribunais de contas absorveram o recado das ruas e, desde então, se mobilizaram 
para pensar ações e posturas que aproximem sua atuação dos anseios populares. Resultado deste esfor-
ço culminou nas 11 resoluções aprovadas no IV Encontro Nacional dos TCs, na primeira semana de 
agosto, em Fortaleza. 
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Firmeza e compromissos 
para o avanço institucional

Capitaneado pela Asso-
ciação dos Membros 
dos Tribunais de Con-
tas do Brasil (Atricon), 
em parceria com o Ins-

tituto Rui Barbosa, a Associação Bra-
sileira dos Tribunais de Contas dos 
Municípios (Abracon), os Tribunais 
de Contas do Estado e dos Municí-
pios do Estado do Ceará e o Colé-
gio dos Corregedores e Ouvidores 
dos Tribunais de Contas (CCOR), 
o evento reuniu mais de 500 pessoas 

em torno do tema central “O papel 
dos tribunais de contas frente às de-
mandas sociais”. Simultaneamente 
ao evento, foi realizado o XIII En-
contro do Colégio do Corregedores 
e Ouvidores.

Considerado pela grande maio-
ria dos participantes um momen-
to histórico para as instituições de 
controle externo, o encontro firmou 
um pacote de inovadoras e arroja-
das diretrizes-recomendações aos 
34 órgãos que compõem o sistema.  

Estes procedimentos e condutas, 
segundo o presidente da Atricon, 
Valdecir Pascoal, “consubstancia-
rão um núcleo fundamental e estra-
tégico de ações e posturas daquilo 
que pode ser um tribunal de contas 
ideal, efetivamente cidadão”.

Veja, a seguir, as 11 resoluções 
que foram construídas desde se-
tembro do ano passado e finalmen-
te aprovadas pelos conselheiros e 
conselheiros substitutos presentes 
ao IV Encontro Nacional dos TCs:

O presidente do Instituto Rui 
Barbosa, conselheiro Sebas-
tião Helvécio (à dir.) citou o 
presidente do TCMRJ, Thiers 
Montebello (à esq.)  o con-
selheiro do TCE/MT, Antonio 
Joaquim Neto como “as duas 
pessoas que demonstram 
estar internamente irmana-
das com o momento de ne-
cessária destruição criativa”

Momento de
transformação

Inverno de 2014 • Nº 58 • Revista TCMRJ
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Os tribunais de con-
tas do Brasil devem 
fortalecer suas cor-
regedorias para tor-
ná-las instrumentos 

de eficiência, eficácia e efetividade 
das ações de controle externo. A 
recomendação é feita por meio da 
Resolução Atricon-CCOR 01/2014, 
aprovada no último dia 6 de agosto, 
em Fortaleza.

Corregedorias

Entre as diretrizes, existem re-
comendações que passam desde a 
estruturação da unidade – como 
a instalação de unidade desvincu-
lada ao gabinete do corregedor e 
adequada para funcionamento das 
comissões processantes, até a reali-
zação de ações estratégicas – como 
a inclusão de iniciativas voltadas ao 
aprimoramento dos processos de 
trabalho e de fomento ao compor-

tamento ético no plano estratégico 
do tribunal de contas.

As corregedorias dos tribunais 
de contas são orientadas, ainda, a 
implementar sistemas informati-
zados que possibilitem o gerencia-
mento de processos, a regulamentar 
os procedimentos de correição or-
dinária e extraordinária e a adotar 
controle eletrônico de prazos, com 
emissão de alertas automáticos.

Licitações e micro e pequenas empresas

A lei complementar que 
versa sobre o trata-
mento diferenciado e 
favorecido às micro-
empresas e empresas 

de pequeno porte nas contratações 
públicas é tema da Resolução da 
Atricon nº 9/2014. O documen-

to orienta os tribunais de contas a 
incentivar os órgãos fiscalizados a 
implementar a lei, bem como a fis-
calizar o seu cumprimento.

De acordo com a resolução, as 
cortes de contas deverão formali-
zar acordo de cooperação técnica 
com a unidade regional do Sebrae, 

com o objetivo de conjugar esfor-
ços para a criação de um ambiente 
favorável à implementação da le-
gislação no Estado e municípios.

A fiscalização do cumprimento 
da legislação deverá, ainda, ser ob-
servada no julgamento das contas 
públicas pelas cortes de contas.

Ordem de pagamentos

Os tribunais de con-
tas devem cumprir 
a ordem cronológi-
ca nos pagamentos 
que realizarem, bem 

como orientar os gestores e fiscali-
zar tal exigência em seus julgamen-

tos. A determinação, feita pela lei 
de licitações, foi tema da Resolução 
da Atricon nº 08/2014.

A administração pública, por-
tanto, não pode escolher quem será 
beneficiado com os pagamentos ou 
estabelecer privilégios em detri-

mento deste ou daquele credor. Os 
gestores que descumprirem a exi-
gência poderão ter suas contas re-
provadas e acusados de crime tipi-
ficado no art. 92 da lei de licitações, 
sujeito à pena de detenção de dois a 
quatro anos e multa.

Conselheiros e conselheiros 
substitutos dos tribunais de 
contas de todo o país apro-
varam as novas diretrizes
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Todos os tribunais de 
contas deverão, por 
meio de ato normati-
vo específico, criar e 
implantar um Sistema 

de Controle Interno em suas insti-
tuições e exigir a mesma providên-

Controle interno

cia dos seus órgãos fiscalizados. As 
orientações sobre como esta im-
plantação deve ser feita e fiscaliza-
da pelos TCs compõem as Resolu-
ções da Atricon nº 4 e 5/2014.

Além de a institucionalização 
e implementação do Sistema de 

Controle Interno ser uma exigência 
das Constituições federal e estadu-
ais, sua eficiência e eficácia oportu-
nizam a correção de erros e defici-
ências estruturais, o que possibilita 
uma atuação mais efetiva por parte 
do controle externo.

Alcançar um padrão mínimo de estrutura 
para as ouvidorias dos tribunais de con-
tas e uniformizar procedimentos para 
garantir o amplo acesso do cidadão às 
informações. São estes os principais ob-

Ouvidorias

jetivos da Resolução Atricon-CCOR nº 02/2014.
De acordo com as diretrizes, os tribunais de contas 

deverão dotar suas ouvidorias de instalações próprias, 
com fácil acesso ao público externo, e equipe em nú-
mero adequado ao atendimento de suas demandas.

Divulgar as pautas de julgamento, os 
processos e as decisões plenárias, bem 
como transmitir ao vivo as sessões pela 
internet ou em outros meios de comu-
nicação. São estas as recomendações 

da Resolução da Atricon nº 6/2014 a todos os tribu-
nais de contas do país. O objetivo é, não só publicizar 
o trabalho realizado pelo controle externo brasileiro, 
mas fazer com que o resultado dos julgamentos das 
contas públicas chegue ao cidadão de forma clara e 
compreensiva.

Para tanto, as instituições de controle externo deve-
rão dotar suas respectivas assessorias de Comunicação 
Social de estrutura física, meios tecnológicos e pessoal 
especializado. Também foi recomendada a utilização 
das redes sociais, como Twitter e Facebook, para am-
pliar a divulgação das ações, produtos e decisões de 
controle externo.

Divulgação de decisões

Gestão de informações estratégicas

A Atricon – por meio 
da Resolução Orien-
tativa nº /2014 – reco-
menda aos tribunais 
de contas a adoção 

de práticas relacionadas à gestão de 
informações estratégicas. O objetivo 
é incentivar a interação com outros 
órgãos e entidades da administra-

ção pública a fim de estabelecer o 
compartilhamento de informações 
e conhecimentos estratégicos que 
apoiem as ações de prevenção e ao 
combate à corrupção.

De acordo com as diretrizes da 
resolução, os TCs deverão, pri-
meiramente, implantar uma uni-
dade de informações estratégicas 

e formalizar sua adesão à Rede 
InfoContas para, a partir daí, fir-
mar acordos de cooperação com 
outras entidades que atuem nas 
áreas de fiscalização, investigação 
e inteligência, visando ao inter-
câmbio de informações capazes 
de identificar indícios de irregu-
laridades administrativas.

O encontro foi considerado um momento histórico 
para os participantes
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O modelo constitucio-
nal deve ser observa-
do para a composição, 
organização e funcio-
namento dos tribu-

nais de contas. Esta recomendação 
– feita pela Resolução da Atricon 
nº 03/2014 – foi aprovada por una-
nimidade durante o IV Encontro 
Nacional dos TCs, em Fortaleza. O 
objetivo é fortalecer o exercício do 
controle externo brasileiro.

Composição dos tribunais de contas

De acordo com a orientação, os 
tribunais de contas devem se recu-
sar a dar posse aos indicados para 
os cargos de ministro ou conselhei-
ro que não atenderem, entre outros 
requisitos, à condição mínima de 
reputação ilibada e idoneidade mo-
ral (Art. 1º LC 64/1990).

Há, ainda, a recomendação de se 
implantar, com a maior brevidade 
possível, a composição formal estabe-
lecida pela Constituição Federal (in-

cisos do § 3º do art. 73), em especial, 
a efetivação das vagas reservadas aos 
conselheiros substitutos e aos mem-
bros do ministério público de contas 
aprovados em concurso público.

Os conselheiros e técnicos que 
aprovaram as diretrizes em plená-
ria acreditam que tal determinação 
responde, de maneira rápida e efi-
caz, às críticas e demandas da so-
ciedade acerca da composição dos 
tribunais de contas.

Foi aprovada por unani-
midade a Resolução da 
Atricon nº 02/2014, que 
traz diretrizes relaciona-
das à temática “controle 

externo concomitante: instrumen-
to de efetividade dos tribunais de 
contas”. O documento orienta es-
tas instituições a fiscalizar a ação 

Controle concomitante

administrativa no momento em 
que ela ocorre, de forma a prevenir 
práticas ilegais e desvios de recur-
sos públicos.

Para viabilizar o controle tem-
pestivo das contas públicas, as di-
retrizes recomendam, por exemplo, 
a definição de regras de transição 
para a implementação gradual des-

tas metas e respectivos planos de 
ação, a regulamentação e divulga-
ção dos prazos e regras para o envio 
de documentos e informações pelos 
jurisdicionados, e a implementação 
de processo eletrônico para o rece-
bimento, processamento e análise 
destes documentos, bem como de 
emissão de relatórios e pareceres.

De 408 casos de impugnação de candida-
turas com base na Lei da Ficha Limpa, 
211 (52%) foram motivadas pela rejei-
ção das contas pelos tribunais de con-
tas. Esses dados tratam de impugnações 

já protocoladas pelos ministérios públicos eleitorais de 
24 estados do país. A declaração final da inelegibili-
dade dos candidatos caberá à própria Justiça Eleitoral.

A pesquisa realizada pelo Congresso em Foco e pelo 
blog do repórter do Estadão, Fausto Macedo, conside-
rou as 14 hipóteses de impugnações. Além da rejeição 
das contas pelos TCs (211 – 52%), estão as condenações 
pelos tribunais regionais eleitorais (52 – 13%), as conde-
nações em ação civil pública por ato doloso de improbi-

Lei Ficha Limpa

dade administrativa (42 – 10%), as condenações crimi-
nais (16 – 4%), as demissões a bem do serviço público 
(10 – 2%), as condenações por captação ou gasto ilícito 
(8 – 2%), e as contas julgadas irregulares por decisão de 
câmaras de vereadores (4 – 1%), entre outros motivos.

“A rejeição de contas pelos tribunais de contas, como 
se pode ver, é a causa mais efetiva de impugnações de 
candidaturas da Lei da Ficha Limpa. A atuação das ins-
tituições de controle externo está contribuindo decisi-
vamente para a melhoria da nossa democracia brasileira 
e para a boa governança pública”, observou o presidente 
da Atricon, conselheiro Valdecir Pascoal.

Com o objetivo de proporcionar maior efe-
tividade na atuação dos tribunais de con-
tas, foi aprovada a Resolução nº 01/2014 
relacionada à agilidade no julgamento de 
processos e gerenciamento de prazos. 

Esta resolução orienta as instituições de controle 
externo a definir prazos de referência para a delibe-

Agilidade nos julgamentos

ração dos processos de acordo com sua natureza, a 
estabelecer diretrizes para racionalização de proces-
sos e eliminação e redução do estoque, a definir sis-
temática de gerenciamento de prazos e indicadores 
de desempenho, além de identificar e divulgar boas 
práticas e promover o intercâmbio de experiências 
e soluções.

Colaborou: Janayna Cajueiro
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O presidente e o ministro do Tribunal 
de Contas da União, respectivamente, 
Augusto Nardes e Benjamin Zymler; 
os presidentes do Instituto Rui Bar-
bosa, Sebastião Helvécio, e da Abra-

con, Francisco Netto; e o conselheiro do Tribunal 

Ministro Benjamin Zymler:

“Este encontro serve exatamente  para que 
possamos discutir as demandas da socie-
dade acerca dos tribunais de contas. Te-

mos uma dificuldade histórica em nos comunicar-
mos com a  sociedade, em  razão de nosso trabalho 
ser árido e muito técnico. Mas temos que descobrir 
o caminho das pedras e fazer com que os tribunais 
deixem de ser desconhecidos pela sociedade. Hoje 
em dia, é verdade que já ocupamos parte do noticiá-
rio, mas ele ainda não informa, em sua plenitude, as 
características de nossas decisões. É preciso melho-
rar esta interface com a sociedade.

O que estamos nos propondo aqui é não colocar 
a poeira embaixo do tapete e  discutir tudo. Aca-
bamos de presenciar uma mesa redonda sobre a 

Conselheiro Sebastião Helvécio: 

“É preciso abandonar o velho e caminhar 
para o novo com sabedoria. Nosso sis-
tema de contas pode e deve utilizar esta 

ferramenta para melhorar sua atuação. Nada é 
mais relevante, mais importante, mais prioritário 
do que usar a nossa inteligência, de mais de 16 mil 
servidores dos TC’s, em favor da sociedade”.

Ministro Augusto Nardes:

“Este é um novo tempo. Há, hoje, consci-
ência de que a sociedade reclama, e com 
muita razão, da não entrega de produtos 

que são muito importantes, como a educação, saú-
de, infraestrutura, segurança, e cabe aos tribunais 
de contas mostrar os caminhos para a administra-
ção pública. Não somos governo, mas somos, aci-
ma de tudo, capacitados para demonstrar, através 
de nossas auditorias, quais são as prioridades para 
a nação brasileira, em níveis federal, estadual e 
municipal. Ultimamente, passamos a assumir uma 
liderança que não tínhamos, passamos a ser pro-
tagonistas de um papel preconizado pela Consti-
tuição Federal, mas que não estávamos exercendo. 
As inovadoras auditorias coordenadas nos permi-
tem realizar o monitoramento da realidade e de-
monstrar para a sociedade onde estão os grandes 
gargalos da nação. A sinergia entre os tribunais de 

Ministros e conselheiros 
falam sobre o evento

de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Cesar 
Miola, falaram sobre este que consideram ser um 
momento histórico para os tribunais, quando cerca 
de 500 participantes se reuniram para aprimorar o 
sistema de controle externo e corresponder às de-
mandas da sociedade.

contas do Brasil nos dá capacidade para uma trans-
formação na sociedade brasileira e apontar para 
onde podemos avançar. Este é um passo à frente 
na contribuição para o aperfeiçoamento do Estado 
como um todo”.
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Conselheiro Francisco Netto

“Precisamos admitir que temos problemas, 
avançar na questão da transparência e lu-
tar para que seja constituído o Conselho 

Nacional dos Tribunais de Contas. Além disso, pre-
cisamos nos comunicar melhor com a sociedade, re-
visar e modernizar a nossa política de comunicação 
social. Os chamados formadores de opinião sabem 
da relevância do nosso trabalho no combate à cor-
rupção e ao desvio dos recursos públicos. Mas o que 
nos causa indignação é a generalização, as informa-
ções superficiais a nosso respeito”.

Conselheiro Cesar Miola:

“Problemas existem e devem ser reconheci-
dos, mas com o que não se pode concor-
dar é com uma perspectiva predominan-

temente negativa, de que não há virtudes ou não há  
nada de bom sendo feito pelos tribunais de contas. 
Muito pelo contrário, há muito mais de positivo a 
ser ressaltado. Vimos realizando um trabalho mui-

atuação dos tribunais e a Lei da Ficha Limpa e nos 
perguntamos: nosso objetivo é aumentar a lista de 
inelegíveis ou melhorar a administração pública? 
Como conseguir isto? Esta é uma das questões que 
foram debatidas e, portanto, neste aspecto, é uma 
data histórica para os tribunais de contas.

Sem dúvida que há uma percepção na sociedade 
brasileira de que o nível de malversação de recursos 
públicos, de corrupção, ainda é elevado.  E é óbvio 
que se espera a diminuição deste nível. No Brasil, há 
várias esferas de controle, cada uma com seu métier. 
Por isto, muitas vezes percebe-se que há uma expec-
tativa em relação aos tribunais de contas que nunca 
será correspondida, porque nós  não atuamos em 
determinadas zonas, como por exemplo, na esfera 
criminal. Nossas decisões só atuam no plano civil, 
administrativo, mas somos muito eficientes no que 
podemos fazer. Já houve uma enorme evolução nes-
ses vinte anos pós-Constituição, e, hoje, podemos 
perceber uma melhoria da administração pública, 
que se deu muito em razão de nossa jurisprudência 
orientadora e também das sanções aplicadas. Mas, 
ainda cabe aos tribunais sempre melhorar, aprimorar 
seus funcionamentos, usar cada vez mais técnicas de 
inteligência e recursos de TI. Este é o nosso desafio”.

to importante no ambiente democrático, para a 
consolidação dos princípios republicanos, atuando 
preventivamente e pró ativamente, decidindo sobre 
questões de grande interesse da administração pú-
blica e da nação. 

O que a sociedade quer  é efetividade, celeridade, 
quer um olhar crítico em relação à gestão. Estas são 
oportunidades que devemos recolher para aperfei-
çoar o sistema, fazendo-o mais ágil, mais dinâmico, 
cada vez mais próximo dos interesses dos cidadãos. 
Ao mesmo tempo, é preciso ter compreensão acer-
ca das inerentes dificuldades que o administrador 
público vive, inserido num complexo de normas, 
exigências e regulações que impactam fortemente 
a rotina da Administração. Me parece que o desa-
fio é exatamente este, o equilíbrio. Ser orientador e, 
quando necessário, sancionador, evidenciando que 
os desvios de condutas não serão tolerados pelas 
instituições responsáveis pelo controle”.
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Ao discursar, na aber-
tura do IV Encon-
tro Nacional dos 
Tribunais de Con-
tas, o presidente da 

Atricon e do TCE-PE, conselheiro 
Valdecir Pascoal, disse ser preciso 
“sensibilizar o parlamento nacional 
e a própria sociedade” para a neces-
sidade de criação de um Conselho 
Nacional próprio para os tribunais 
de contas à semelhança dos que fo-
ram criados para o Poder Judiciário 
e o Ministério Público. 

Pascoal considerou “oportuna” a 
escolha do tema central do encon-
tro – “Os tribunais de contas frente 
às demandas sociais” -, criticou as 
“avaliações superficiais e preconcei-
tuosas” que têm sido feitas sobre os 
TCE’s, muitas delas vindas de “gru-
pos poderosos que passaram, nos 
últimos anos, a sentir a mão firme 
e preventiva dos tribunais de contas 
no combate ao desperdício e à cor-
rupção”, Veja, abaixo, a íntegra do 
discurso do presidente da Atricon:

“Sem querer contrariar o com-
positor e maestro Guio de Mo-
raes, cantado na lendária voz do 
nosso Rei do Baião, afirmo com 
todas as letras que no Ceará tem 
disso, sim senhor!

Aqui tem gratidão verdadeira. 
Os agradecimentos que acabamos 
de render àqueles principais perso-
nagens que colaboraram para rea-
lização deste momento histórico 

Presidente da Atricon
defende um Conselho
Nacional para os TCs

para nossos tribunais de contas é a 
prova desse sentimento.

Aqui no Ceará, com a ajuda na-
tural de seus ventos fortes, verda-
deiros ventos-guia, a “Nau Tribunal 
de Contas” tem mais uma oportu-
nidade de levantar suas velas ins-
titucionais e zarpar sob a crista de 
poderosas ondas que formam os 
verdes-mares da ética, da repúbli-
ca, da democracia e da cidadania. 
Aqui, no Ceará, sabe-se, desde 
cedo, que embora as jangadas da 
famosa praia do Mucuripe estejam 
mais seguras ancoradas na areia, 
elas foram feitas para se lançarem 
mar adentro, como fazia o lendário 
cidadão cearense Francisco José do 
Nascimento. No começo da vida, 
era simplesmente Chico de Matil-

de; depois, o heróico “Dragão do 
Mar”, aquele que, já em 1881, antes 
mesmo da Lei Áurea, recusou-se 
bravamente a transportar escravos 
em sua jangada, contribuindo para 
que o Ceará entrasse para a história 
do Brasil como o primeiro estado a 
abolir a escravidão. Como muitos 
outros rincões de nosso país, aqui 
também, no Ceará, tem, sim, sen-
timento libertário, desejos de evo-
lução, ventos de mudança, pescas 
republicanas.

Este IV Encontro Nacional 
acontece numa quadra bastante 
desafiadora da nossa história. Vi-
vemos, desde junho de 2013, sob 
um contexto de mares sociais civi-
camente agitados. O cidadão brasi-
leiro, cada vez mais esclarecido, co-
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serviços públicos efetivos. Que-
rem ver o suor do tributo pago se 
transformar em qualidade de vida. 
Querem ver posturas republicanas 
e éticas dos seus agentes públicos. 
Por isto, não poderia ter sido mais 
oportuna a escolha do tema central 
do IV Encontro: “O papel dos tri-
bunais de contas frente às deman-
das sociais”. Poderíamos aprovei-
tar esses dias para apenas discutir 
o que se convencionou chamar de 
“fenômeno das ruas”. Seria provei-
toso. No entanto, pareceu-nos mais 
adequada e consequente a decisão 
de aproveitar este momento para ir 
além e, de maneira democrática e 
profunda, manifestarmo-nos pro-
positivamente acerca de uma pauta 
de temas que pode significar a ma-
terialização daquele que, para nós, 
será o “grande encontro”, o encon-
tro definitivo dos tribunais de con-
tas com a cidadania.

Daqui, até o final do dia 6 de 
agosto, sairemos munidos de um 
conjunto de resoluções e diretri-
zes – legitimadas pela aprovação 
da maioria dos nossos membros 
associados – que consubstanciarão 
um núcleo fundamental e estraté-
gico de ações e posturas daquilo 
que pode ser um tribunal de con-
tas ideal, efetivamente cidadão. 
São diretrizes-recomendações que 
respeitam a autonomia de cada 
tribunal e o princípio federativo 
que os norteia. São procedimentos 
e condutas que, é preciso dizer, já 
se apresentam como realidade em 
muitos tribunais, mas precisam ser 
estendidos a todos os que formam 
o sistema, sem qualquer exceção. 
Urge que atuemos de maneira mais 
uniforme e integrada. A propó-
sito, lembro de Mandela e de um 
mantra sempre evocado por ele: 
ubuntu. Uma palavra africana que 
significa um sentimento de cole-

tividade: “Sou o que sou, porque 
somos todos nós”. Sentimento que 
cabe como uma luva entre nós. 
Não conseguiremos a efetividade 
social desejada se não diminuir-
mos nossas diferenças, se todos os 
tribunais de contas brasileiros não 
remarem em uma mesma corrente 
de excelência.

A Atricon poderia se restringir 
ao exercício de sua atuação corpo-
rativa e na defesa das prerrogati-
vas de seus associados. Mas esta 
postura introspectiva implicaria 
virar as costas para a história, para 
uma realidade que exige de nossas 
entidades representativas, e de to-
dos nós, o firme compromisso de 
defender os importantes avanços 
institucionais e também de refle-
tir sobre aperfeiçoamentos neces-
sários. A Atricon não fugirá deste 
compromisso!

Firmeza e compromissos que 
são evidenciados quando somos 
instados a, publicamente, defender 
a instituição Tribunal de Contas de 
avaliações superficiais e precon-
ceituosas, muitas delas vindas de 
setores que estão a serviço de ideo-
logias pouco republicanas e de gru-
pos poderosos que passaram, nos 
últimos anos, a sentir a mão firme 
e preventiva dos tribunais de con-
tas no combate ao desperdício e à 
corrupção. São alguns setores que, 
paradoxalmente, se acostumaram 
a trocar os riscos próprios do mer-
cado pela dilapidação dos cofres 
públicos. São setores que simples-
mente não querem ser fiscalizados, 
que enxergam, muito bem, os nos-
sos avanços e efetividade e, por isto 
mesmo, desejam nos enfraquecer, 
ora ensaiando cegueiras, ora dissi-
mulando transparência. A propósi-
to, alerto a todos aqui presentes que 
alguns pontos do PLS 559/13, ora 
em tramitação no Senado, que esta-
belece um novo marco legal para as 

contratações públicas, pode, entre 
outras consequências indesejadas, 
significar o esvaziamento dessa 
fundamental competência preven-
tiva dos TCs.

Mas há também aqueles que 
simplesmente não compreendem 
o nosso papel constitucional. Não 
veem com a devida nitidez que a 
maioria dos tribunais investe pe-
sadamente na formação do seu 
quadro de servidores (reconhe-
cidamente um dos melhores da 
administração pública brasileira), 
em tecnologia da informação, em 
planejamento estratégico, no apri-
moramento das ferramentas de au-
ditoria (buscando padrões interna-
cionais), na criação de ouvidorias e 
de escolas, na fiscalização concomi-
tante da gestão, que gera benefícios 
financeiros reais e vultosos para o 
erário. Não veem, ademais, que a 
causa mais efetiva que impede um 
agente público de se candidatar em 
uma eleição é justamente o fato de 
ter tido suas contas rejeitadas pelos 
tribunais de contas. Está compro-
vado: os tribunais de contas são 
fundamentais para a efetividade da 
Lei da Ficha Limpa. Não veem que 
para os gestores de boa fé, os tribu-
nais são verdadeiras escolas de boa 
governança, parceiros de primeira 
hora para uma melhor prestação de 
serviços essenciais, como educação 
e saúde. Isto é efetividade! Isto é 
ser útil à sociedade! Porém, além 
dos preconceitos e da ignorância, 
há outros momentos de amargura. 
Falo do julgamento sumário e in-
justo sobre alguns de nossos mem-
bros por parte de setores da socie-
dade. Vidas honradas são jogadas 
irresponsavelmente, e em fração 
de segundos, na lata do lixo da his-
tória. Reputações são dilaceradas, 
bem ao estilo kafkiano. Joio e trigo 
misturados, sem constrangimen-
tos, num verdadeiro liquidificador 
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ensões, resta-nos trabalhar ardu-
amente para aperfeiçoar o nosso 
modo de nos comunicar com a so-
ciedade e com a imprensa. Para as 
maledicências e tentativas de des-
construção institucional, o remé-
dio é “Fortitudine”, o lema escrito 
na bandeira da nossa encantadora 
cidade de Fortaleza, que significa: 
força, valor e coragem.

Falei do dever de sermos firmes 
e comprometidos com a defesa do 
nosso papel constitucional, dos 
nossos avanços institucionais e da-
queles membros que são vitimas de 
leviandades. Nada obstante, deve-
mos ter a mesma força e coragem 
para reconhecer as nossas fragili-
dades e refletir sobre os pontos em 
que podemos nos aprimorar. Tocar 
sem medo em feridas e desafios 
históricos, fugir dos silêncios cor-
porativos, debater problemas que, 
mesmo refletindo situações excep-
cionais, acabam ganhando propor-
ções sistêmicas, quase tsunâmicas 
(como temos visto), abalando a 
credibilidade de todo o sistema 
brasileiro de tribunais de contas.

Ter a sensibilidade e a deter-
minação para seguir as diretrizes 
orientativas que serão aprovadas 
neste IV Encontro é fundamental.   
No entanto, é preciso mais. Precisa-
mos sensibilizar o parlamento na-
cional e a sociedade para a neces-
sidade premente de criação de um 
Conselho Nacional próprio para os 
tribunais de contas. Além de po-
der ser um eficaz instrumento de 
diminuição de nossas diferenças, 
funcionará como um poderoso e 
efetivo filtro ético contra aquela 
minoria que teima em não trilhar 
o caminho republicano, esperado 
de todo agente público, mormen-
te daqueles a quem a Constituição 
delegou a sublime missão de ser o 
guardião-mor do princípio republi-

cano e da probidade da gestão. Não 
existe Estado sem controle, como 
também não deve existir Controle 
sem controle, como já alertavam os 
gregos antigos e o poeta e retórico 
romano Juvenal, em suas famosas 
“As Sátiras”. Da mesma forma, é 
nosso dever exortar e, ao mesmo 
tempo, alertar a todas as autorida-
des públicas competentes para a 
indicação de membros para os tri-
bunais de contas que a sociedade 
não vai aceitar indicações avessas 
aos requisitos constitucionais, es-
pecialmente a idoneidade moral e 
a reputação ilibada. Na linguagem 
dos atuais “Chicos de Matildes”, é 
dizer: para ser um membro de tri-
bunal de contas, o indicado tem 
que ser, antes de tudo, um cidadão 
de bem! A adoção dos critérios da 
Lei da Ficha Limpa, como um dos 
atributos dessa idoneidade, é tam-
bém medida urgente. E nada mais 
lógico, porque são os membros de 
TCs que, na prática, avalizam gran-
de parte da ficha pregressa de todos 
os agentes públicos. E quando estas 
peneiras republicanas não forem 
suficientes, restará aos próprios 
órgãos plenários dos nossos tri-
bunais, antes da posse formal dos 
novos membros indicados, aferir 
a fiel observância dos competentes 
requisitos constitucionais.

Outro tema ainda merece a nos-
sa reflexão. Sabe-se que o modelo 
de composição dos tribunais de 
contas, ao mesclar uma minoria de 
membros de origem de carreiras 
técnicas e uma maioria de mem-
bros indicados pelo Poder Legis-
lativo, é considerado, por muitos, 
como avançado e moderno. O 
primeiro desafio que se nos im-
põe, portanto, além de cobrar a fiel 
observância dos requisitos consti-
tucionais, é zelar pela efetividade 
dessa composição multidiscipli-
nar. Com efeito, passados mais de 

25 anos da promulgação da CF-88, 
alguns tribunais de contas ainda 
não contam com membros oriun-
dos da carreira de auditor ou do 
ministério público de contas. Nada 
obstante, a sociedade cobra de nós 
um debate mais profundo sobre o 
próprio modelo constitucional de 
composição. Aqui neste Encontro, 
talvez de forma inédita, e com a 
firme convicção de estarmos  cum-
prindo dever republicano, teremos 
a oportunidade de amadurecer 
nossa visão sobre este tema, de for-
ma democrática e transparente. Ao 
fim, teremos diante de nós a opor-
tunidade histórica de avançarmos a 
partir de remadas mais largas para 
conquistarmos definitivamente o 
nosso maior tesouro institucional: 
a confiança do cidadão brasileiro.

Finalizo conclamando a todos 
aqui presentes a continuarmos 
combatendo o bom combate insti-
tucional. Não há mais tempo a per-
der. O farol da cidadania ilumina o 
nosso mar revolto e nos aponta a 
rota mais promissora. As pedras e 
os arrecifes são muitos, porém to-
dos estão devidamente mapeados. 
As velas da jangada estão erguidas. 
Cabe a nós calibrar o leme do nosso 
destino institucional, aproveitando 
os ventos sociais e as benfazejas 
ondas republicanas. Precisamos ser 
determinados, pondo um olho no 
passado, para não esquecer a cora-
gem histórica do jangadeiro cea-
rense Francisco José do Nascimen-
to, e o outro olho no futuro, para 
exortar e se inspirar na sabedoria 
de sua conterrânea, não menos 
famosa, Rachel de Queiroz, para 
quem ‘ a vida sem sonhos é muitís-
simo mais fácil. Sonhar custa caro. 
E não digo só em moeda corrente 
do país, mas daquilo que forma a 
própria substância dos sonhos’.

Sejam todos bem-vindos e mui-
to obrigado!”
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A experiência demo-
crática pressupõe a 
condição de prota-
gonismo da socie-
dade civil diante do 

Estado. Desta premissa derivam as 
bases das garantias individuais, da 
divisão e independência dos po-
deres e do controle externo. Desde 
a Constituição de 1988, o País tem 
construído um Estado Democrático 
de Direito, sendo o aperfeiçoamen-
to de suas instituições republicanas 
parte inerente deste processo.

O controle social sobre o Es-
tado, no Brasil, como de resto em 
todas as democracias contempo-
râneas, exige órgãos de poder com 
autonomia constitucional como 
os tribunais de contas, capazes de 
oferecer à sociedade um panorama 
real e objetivo, fundamentado em 
bases técnicas, acerca das receitas e 

Declaração
de Fortaleza

do emprego dos recursos públicos, 
exercendo um processo de contro-
le externo que seja aliado dos bons 
gestores e inimigo da incompetên-
cia, da improbidade e do ilícito.

Independentemente do que 
ainda se precisa avançar no Brasil 
quanto à efetiva criação de um Sis-
tema Nacional de Controle Externo, 
os tribunais de contas têm exercido 
papel imprescindível na defesa do 
interesse público, com eficiência e 
economicidade, combatendo o des-
perdício de recursos e prevenindo 
inconformidades. O controle exter-
no e as garantias individuais, com 
efeito, assinalam a fortaleza da ins-
tituição republicana, razão pela qual 
seus adversários, não raro, agem sob 
a inspiração daqueles que gostariam 
de atuar em uma cena pública des-
provida de limites legais e de qual-
quer controle.

Assim, os tribunais de contas 
do Brasil, a Atricon, a Abracom, o 
IRB e o Colégio de Corregedores 
e Ouvidores, por decisão plenária, 
com o objetivo de alinhar as ini-
ciativas dos tribunais de contas às 
demandas sociais, considerando as 
relevantes competências constitu-
cionais que exercem na garantia do 
regime democrático e da efetivação 
do princípio republicano, especial-
mente na orientação, no combate 
à corrupção e no controle do gasto 
público, e com base em amplo de-
bate visando à “implantação de um 
sistema integrado de controle da 
administração pública, buscando a 
uniformização de procedimentos e 
garantindo amplo acesso ao cida-
dão às informações respectivas”, 
aprovam as seguintes diretrizes:
1. Reafirmar seu compromisso em 

favor da criação de um Con-

Documento referência do IV Encontro Nacional dos Tribunais de Contas e do XIII Encontro do Colégio dos 
Corregedores e Ouvidores, realizado em Fortaleza, em 6 de agosto deste ano
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e fiscalização dos tribunais de contas, com atri-
buições de integração, normatização e correição, 
indispensáveis ao fortalecimento do Sistema de 
Controle Externo.

2. Exigir que os indicados para a composição dos tribunais 
de contas do Brasil preencham os requisitos constitu-
cionais e que atendam às condições consagradas pela 
“Lei da Ficha Limpa”, manifestando a determinação 
de não se dar posse àqueles que, eventualmente, não 
se enquadrem nesses requisitos mínimos.

3. Manter o debate para definição de uma proposta a 
respeito de aperfeiçoamento dos critérios constitu-
cionais que definem a composição dos tribunais de 
contas do Brasil, ponderando também sobre a neces-
sidade de se estabelecer mecanismos de registro de 
candidaturas democráticos e transparentes, além de 
tornar a sabatina dos futuros ministros e conselhei-
ros uma efetiva ferramenta de avaliação dos requisi-
tos constitucionais.

4. Contribuir com o debate sobre a racionalização e 
modernização do marco legal das licitações e con-
tratos públicos, em estrita observância aos coman-
dos constitucionais e tendo em mira o desenvolvi-
mento sustentável, assegurando-se a manutenção 
do poder geral de cautela dos tribunais de contas, 
do exercício da fiscalização de ofício a qualquer 
tempo e da utilização de sistema de preços de refe-
rência nas contratações integradas.

5. Assegurar o pleno cumprimento da Lei de Acesso à 
Informação (LAI), garantindo a transparência ple-
na em todos os órgãos, a começar pelos próprios 
tribunais de contas, tornando efetiva a máxima se-
gundo a qual a regra é a publicidade, sendo o sigilo 
a exceção.

6. Ampliar, respeitado o Princípio Federativo, as parce-
rias dos tribunais de contas com instituições de fisca-
lização e controle, órgãos da Administração Pública e 
organizações da sociedade civil, visando ao comparti-
lhamento de informações e à participação da cidada-
nia no processo de controle governamental.

7. Estimular no âmbito dos tribunais de contas o pla-
nejamento estratégico, atuando com base em metas 
e indicadores definidos que permitam o monitora-
mento e a avaliação de desempenho institucional.

8. Desenvolver, com progressiva ênfase, auditorias opera-
cionais e coordenadas em torno de temas relevantes, 
de tal forma que se avaliem efetiva e sistematicamente 
os resultados das políticas públicas, evitando-se a ine-
ficiência e o desperdício de recursos.

9. Agilizar a apreciação e o julgamento dos processos, 
por meio do cumprimento de prazos (Resolução 
Atricon nº 01/ 2014).

10. Adotar o controle externo preventivo e conco-
mitante como instrumento de efetividade de suas 
competências, suspendendo, sempre que necessá-
rio, os atos administrativos que representem risco 
ao interesse público, evitando prejuízos ao erário 
(Resolução Atricon nº 02/ 2014).

11. Observar, em sua composição, organização e fun-
cionamento, o modelo instituído pela Constituição 
da República (Resolução Atricon nº 03/ 2014).

12. Desenvolver os Sistemas de Controle Interno no 
âmbito dos tribunais de contas como instrumento 
de melhoria da governança (Resolução Atricon nº 
04/ 2014).

13. Promover ações visando à implantação e ao efetivo 
funcionamento do Sistema de Controle Interno dos 
jurisdicionados (Resolução Atricon nº 05/ 2014).

14. Implementar ações de comunicação com o obje-
tivo de cumprir os princípios da publicidade e da 
transparência, demonstrar a utilidade e a efetivida-
de do controle externo e fortalecer a imagem insti-
tucional (Resolução Atricon nº 06/ 2014).

15. Adotar medidas voltadas à gestão de informações 
estratégicas como instrumento à tomada de decisão 
em prol do incremento da eficiência e da efetivida-
de das ações de controle externo e no combate à 
corrupção (Resolução Atricon nº 07/ 2014).

16. Reforçar as corregedorias dos tribunais de contas, 
no sentido de torná-las instrumentos de eficiência, 
eficácia e efetividade das ações de controle externo, 
(Resolução Atricon nº 08/ 2014).

17. Fortalecer as ouvidorias dos tribunais de contas, 
no sentido de torná-las efetivos instrumentos de 
interação com a sociedade, favorecendo as ações de 
controle externo (Resolução Atricon nº 09/ 2014).

18. Exigir o cumprimento da ordem cronológica de 
pagamentos pela administração pública, inclusi-
ve nos tribunais de contas, conforme previsto no 
artigo 5º da Lei nº 8.666/93 (Resolução Atricon 
nº 10/ 2014).

19. Fiscalizar a aplicação da legislação relativa ao trata-
mento diferenciado às microempresas e empresas de 
pequeno porte nas contratações formalizadas pelos 
jurisdicionados e pelos tribunais de contas, estimu-
lando-se a utilização das aquisições públicas como 
instrumento do desenvolvimento nacional e da dimi-
nuição das desigualdades regionais (Resolução Atri-
con nº 11/ 2014).
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Em resposta às críticas fei-
tas pela Organização Não 
Governamental Trans-
parência Brasil sobre o 
modelo de indicação aos 

cargos de ministros e conselheiros 
dos tribunais de contas, o presiden-
te do Instituto Rui Barbosa, Sebas-
tião Helvécio, rebateu o enfoque 
negativo atribuído ao fato de 64% 
do corpo deliberativo dessas insti-
tuições ocuparem anteriormente 
cargos políticos ou comissionados 
de alto nível. “Seria o exercício da 
atividade parlamentar danoso ou 
uma conquista para a atuação dos 
TCs?”, questionou Helvécio em 
sua apresentação durante debate 
público realizado pela Ong, no dia 
12 de maio, em São Paulo, que reu-
niu ainda o presidente da Associa-
ção Nacional do Ministério Públi-
co de Contas, Diogo Ringenberg; 
e o professor da Unicamp, Bruno 
Speck. O debate foi mediado pelo 
diretor executivo da Transparência 
Brasil, Claudio Abramo.

Veja a íntegra das palavras do 
conselheiro Sebastião Helvécio:

“Inicialmente, gostaria de re-
gistrar o prazer de poder estar aqui 
e apresentar  em debate público 
o que os tribunais de contas  têm 
feito ao longo do tempo, especial-
mente a partir da Constituição Fe-
deral de 1988. Não irei entrar no 
caso pessoal de certos conselheiros. 
Mesmo porque, se aqui ficássemos 
falando sobre pessoas, não atende-
ríamos ao objetivo do debate, que é 
discutir o modelo institucional. O 
primeiro ponto que quero destacar 
com entusiasmo é que este evento 

Quem são os conselheiros 
dos tribunais do Brasil?

que estamos exercitando é uma pá-
gina aberta da democracia. Nós to-
dos, enquanto cidadãos, quer seja-
mos ocupantes de cargos públicos, 
quer sejamos eleitores, devemos 
entender que a democracia é talvez 
a maior conquista da humanidade. 
E para mantê-la não basta apenas 
do exercício do voto, nós devemos 
cuidar cada vez mais das nossas 
instituições para que elas sejam 
realmente úteis a quem o poder é 
destinado, ou seja, ao povo.  

Então, eu parto deste início 
fundamentando toda a ligação dos 
tribunais de contas de hoje com a 
nossa Constituição de 1988. E aí eu 
já verifico um marco muito impor-
tante: até então os chamados tri-
bunais de contas do Brasil tinham 
sua composição a partir do próprio 
Executivo. Se fizermos um compa-
rativo geral do controle no mundo, 
veremos três grandes situações:  ou 
este controle é ligado ao Executivo; 
ou, como muitos, ligado ao Parla-
mento;  ou, com autonomia total. 
O constituinte brasileiro optou por 
manter os tribunais de contas como 
um órgão de permeio. Então esta é 
a nossa primeira colocação básica 
para iniciarmos o nosso debate. No 
Brasil, apesar de se chamar tribunal 
de contas, não tem nada a ver com 
o Judiciário; e também, apesar de 
estar no capítulo do Legislativo, não 
tem nenhuma submissão a ele. En-
tão, os 34 tribunais de contas bra-
sileiros são na verdade autônomos, 
assim como o Ministério Público e a 
Defensoria Pública. Esta autonomia 
conflagrada na Constituição, espe-
cialmente nos artigos 71 a 75 , na 

verdade, tem que ser interpretada 
com outros artigos, principalmente 
com o 37 que trata da administra-
ção pública no sentido amplo.  E, 
neste sentido, mais recentemente, 
caminhamos para um status im-
portantíssimo, que é colocar na ad-
ministração pública  o princípio da 
eficiência. Então, hoje, os tribunais 
de contas estão muito voltados para 
analisar também a eficiência do re-
curso público.

Até a Constituição de 1988, os 
membros dos tribunais de contas 
eram todos indicados pelo Execu-
tivo. O modelo atual, voltado es-
pecialmente para o TCU, onde são 
nove ministros,  prevê que um terço 
deverá ser indicado pelo Executivo, 
do qual um será oriundo da carrei-
ra técnica de auditores, outro do 
Ministério Público e outro de livre 
escolha do Executivo. Os outros 
dois terços, no caso, seis ministros 
do TCU, serão indicados pelo Legis-
lativo. Então, é evidente que há,  na 

E, neste sentido, 
mais recentemente, 
caminhamos para um 
status importantíssimo, 
que é colocar na 
administração pública  o 
princípio da eficiência.

“

”
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gênese da indicação, uma presença 
parlamentar muito forte. Para os 
modelos estaduais e municipais, a 
Constituição mandou seguir a mes-
ma orientação geral, o que foi feito 
pelas assembleias legislativas e pelas 
câmaras municipais. 

Um tempo foi necessário para 
ocorrer essa adequação ao modelo 
institucional. Ainda hoje existem - 
é verdade, mas poucos -tribunais 
que não atendem a este arcabouço 
determinado pela Constituição. 
No entanto,  a maioria já se adap-
tou ao modelo. Com um dado a 
mais: há hoje a figura do conse-
lheiro substituto, que também 
vem da área técnica e que apre-
senta proposta de voto para ser 
deliberada pelo plenário.

Como o número de conselhei-
ros nos estados e municípios é sete, 
e não nove como TCU, essa conta 
do terço não ficou perfeitamente 
redonda. E houve instantes em que 
o Poder Executivo ou o Legislativo 
levaram a discussão ao Supremo 
Tribunal para determinar esta re-
solução. E hoje, é verdade absoluta 
que a composição dos tribunais es-
taduais e municipais deve ter esta 
configuração: quatro vem por indi-
cação do Parlamento, um do Exe-
cutivo, um da carreira do Minis-
tério Público e um da carreira dos 

auditores.  Além disso, mais três ou 
quatro oriundos da carreira técni-
ca de auditores para funcionarem 
como conselheiros substitutos.

A etapa seguinte que eu gostaria 
de argumentar é exatamente sobre 
a questão de a maior parte dos con-
selheiros ter vindo da vida política. 
Nada mais natural, se a indicação é 
feita entre oriundos do Parlamen-
to, é evidente que eles tenham tido 
o exercício da atividade política. E 
aí está a primeira questão para re-
fletimos:  seria o exercício da ativi-
dade parlamentar danoso ou uma 
conquista para a atuação dos tribu-
nais de contas? 

As pessoas podem imaginar 
que pelo simples fato de a pessoa 
ter origem na carreira parlamen-
tar devam ser alijadas do colégio 
de tribunais de contas. Eu, par-
ticularmente, penso o contrário. 
Define-se instituições como estas 
exatamente como agremiações 
técnico-políticas. Os tribunais não 
são nem essencialmente técnicos, 
nem essencialmente políticos; eles 
são entidades técnico-políticos, 
exatamente como a Constituição 
assim os encaminhou que fossem. 
Muitos parlamentares que hoje 
compõem os tribunais de contas se 
prepararam ao longo da vida para 
esse exercício, outros nem tanto. 
Acredito que o aprimoramento do 
modelo de indicação está na medi-
da em que as comissões das assem-
bleias ou dos congressos, quando 
forem sabatinar os candidatos, 
tenham em mente a percepção da 
atividade parlamentar que eles ti-
veram e o que exercerão em função 
da coisa pública.

Outro ponto que gostaria de 
abordar é o caminho institucional 
dos tribunais de contas. A partir do 
princípio da eficiência, eles aban-
donaram a abordagem meramente 
legal e passaram a trabalhar muito 

fortemente nas auditorias operacio-
nais, que verificam  desempenho,  
medições de metas e resultados das 
políticas públicas do governo. 

Junto com esta tendência, os 
tribunais avançaram muito na 
qualificação de seus servidores e de 
seus conselheiros também. Nos úl-
timos quatro anos, mais de 11 mil 
servidores participaram de cursos 
de qualificação em escolas de con-
tas, congressos e outros encontros. 
Recentemente, obtivemos um mar-
co na história do controle brasilei-
ro: terminamos de fazer, em Belo 
Horizonte, a primeira certificação 
de conselheiros e técnicos dos TCs 
do Brasil em uma metodologia de 
análise institucional da Intosai, que 
é um organismo de referência in-
ternacional em auditoria. 

Mas o caminho a avançar é 
contínuo porque os temas sobre os 
quais os conselheiros e nossas uni-
dades técnicas têm de decidir são 
complexos e muitas vezes difíceis 
de fundamentar academicamente. 
Nós temos que analisar sobre tari-
fas de ônibus e concessões de re-
presas;  exploração do pré-sal e va-
lorização de ativos de previdência, 
por exemplo. Este cipoal é imenso 
e traz a grande dificuldade que re-
presenta o debate que aqui estamos 
fazendo, que é definir qual o perfil 
ideal para o conselheiro ou para 

Ainda hoje existem 
- é verdade, mas 
poucos -tribunais que 
não atendem a este 
arcabouço determinado 
pela Constituição.

“

”

Junto com esta 
tendência, os tribunais 
avançaram muito na 
qualificação de seus 
servidores e de seus 
conselheiros também.

“

”
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o auditor do tribunal de contas. 
Seria ter grande domínio na área 
contábil? Ou o traço fundamental 
seria o conhecimento jurídico? Ou 
então o bom conselheiro ou técni-
co seria aquele que tem o conhe-
cimento técnico  e acadêmico para 
orientar o tomador de decisões ao 
estabelecer suas políticas públicas? 
Temos, hoje, a convicção de que se 
deve ter um pouco dessas três ha-
bilidades. E, fundamentalmente, 
saber utilizar seu quadro técnico 
para aprofundar o tema, de acordo 
com seu aspecto contábil, financei-
ro ou jurídico.

Quanto a esta questão sobre o 
perfil do conselheiro do tribunal 
de contas, vou falar sobre o meu 
dilema pessoal. Quando o relatório 
apresenta minha vida pregressa, 
conta que fui deputado estadual 
por seis vezes e, de uma forma pe-
jorativa, que antes de ingressar no 
tribunal eu era um político em fi-
nal de carreira. A mim e a muitos 
outros isto causa uma certa mágoa 
porque a opção que tomei  ao que-
rer ser conselheiro tinha por finali-
dade ser útil com o conhecimento 
que eu possuía. O relatório não 
menciona que eu tenho doutorado 
em universidade pública. Ter esse 
conhecimento é um item que ajuda 
muito o entendimento da política 

pública brasileira. Não é mais nem 
menos que o exercício da ativida-
de parlamentar, mas penso fica no 
mesmo nível. 

Então, para que nós possa-
mos ter aquela primeira pergun-
ta respondida de maneira correta 
-, quem são os conselheiros dos 
tribunais de contas? - não basta 
apenas saber se ele foi deputado. 
Vamos olhar o currículo que ele 
acumulou ao longo desse tempo. 
Eu não vejo, por exemplo, em re-
lação àquele que faz um trabalho 
aprofundado no Ministério Públi-
co,  nenhuma qualificação a mais 
do que a do parlamentar que dedi-
ca sua vida a representar as pesso-
as; ou  que a de qualquer outro que 
contribui para nossas instituições. 
Gostaria de deixar bem claro que 
não podemos discutir este assunto  
a partir de preconceitos com quem 
exerceu ou exerce atividade políti-
ca, que é uma atividade das mais 
nobres dentro da fundamentação 
do que é a democracia.

E, fundamentalmente, 
saber utilizar seu quadro 
técnico para aprofundar 
o tema, de acordo com 
seu aspecto contábil, 
financeiro ou jurídico.

“

”

Há muito caminho a percor-
rer ainda. Por exemplo, embora 
constitucionalmente o tribunal 
de contas tenha autonomia para 
aplicar multa, esta cobrança foi 
entendida pelo Supremo Tribunal 
Federal como sendo um título ex-
tra-judicial, ou seja, dependemos 
da Justiça comum para que nossas 
decisões sejam efetivas. Temos que 
trabalhar no sentido de aprovar a 
proposta de emenda parlamentar 
que tramita desde 1997 para cor-
rigir essa questão, para que nossa 
cobrança seja realmente efetiva.  

Então, temos muito a aprimo-
rar nos tribunais de contas. Se nós 
continuarmos a fazer debates des-
te modo, buscando realmente en-
tender o todo, certamente iremos 
avançar muito. Agora, para que 
este debate seja realmente produti-
vo, temos que vir de peito aberto, 
mostrando as fraquezas que nosso 
sistema possui, mas mostrando e 
reconhecendo a fortaleza que nós 
temos também”.

Ilustração: Carlos D Design
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O projeto para a con-
secução do primei-
ro lote das obras de 
mobilidade urbana 
em Natal, uma das 

intervenções necessárias para a 
realização da Copa do Mundo de 
2014, previa o total de 339 desa-
propriações. Cerca de 450 famílias 
seriam desalojadas de suas casas 
com vistas ao alargamento das 
vias para dar lugar ao Complexo 
Viário da Urbana. O grosso im-
pacto social dessa decisão trouxe 
à tona diversos questionamentos. 
Seria razoável a retirada de tantos 
cidadãos de suas moradias para a 
construção de um viaduto? É ab-

O poder discricionário 
pode ser controlado?

soluto o poder de uma prefeitura 
para determinar e impor decisões 
que afetam exponencialmente a 
vida de tantos? Após embates ju-
diciais e audiências públicas com 
proprietários e associações em 
geral, por fim, o prefeito de Na-
tal à época solicitou a modifica-
ção do projeto para que fossem 
feitas intervenções com a menor 
quantidade de desapropriações 
possíveis. Como resultado da sua 
readequação, houve a redução de 
90% dos imóveis desapropriados.

Naquele momento, num con-
texto mais amplo, o que se colocou 
em discussão foi se haveria um ins-
trumento de controle do exercício 

da discricionariedade da adminis-
tração pública. Fundamentado na 
supremacia do interesse público, 
o gestor possui prerrogativas que 
lhe permitem assegurar a satisfa-
ção do bem-estar coletivo. Mas, ao 
contrário de serem autoritários e 
arbitrários, entende-se que os atos 
discricionários devem observância 
à finalidade pública, bem como res-
peito aos princípios da moralidade 
e da legalidade. E mais, a pondera-
ção entre o meio adotado e a fina-
lidade a ser atingida é um critério 
que, como já pronunciou a minis-
tra do Supremo Tribunal Federal, 
Carmem Lúcia Antunes Rocha, se 
obtém “com a qualidade dos valo-
res buscados pela conduta estatal ou 
com o fundamento do valor Justiça 
que ela deve realizar e a coerência, 
racionalmente demonstrada, entre 
aquele desempenho e a transforma-
ção da realidade por ela provocada e 
que deve ser justa e concretizadora 
do interesse público específico para 
ser considerada válida juridicamen-
te”. O princípio da razoabilidade, 
portanto, seria fundamental na ava-
liação da gestão pública. 

O controle dos motivos  e da 
finalidade do ato discricionário 
desenvolve-se a passos largos, se-
gundo o procurador da República 
em São Paulo e mestre em Direito 
Administrativo, José Roberto Pi-
menta de Oliveira. Em seu estudo 
“Discricionariedade e razoabilida-
de”, ele defende que este princípio, 

A questão envolve se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem 
ser instrumentos de controle do exercício da discricionariedade do gestor público

Ilustração: Carlos D Design
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de, “em sua faceta mais eminente, 
encontram-se incorporados como 
limitações à atuação discricioná-
ria da Administração”, citando as 
práticas jurisprudenciais no direito 
francês, alemão, inglês, norte-ame-
ricano e argentino.

Para corroborar essas ideias, ou-
vimos o professor e procurador do 
Estado Diogo Figueiredo e o mestre 
em Direito do Estado e corregedor 
do Tribunal de Contas do Estado do 
Mato Grosso do Sul, Ronaldo Cha-
did, autor  do artigo que publicamos, 
em seguida, intitulado “O princípio 

da proporcionalidade no exercício 
do poder sancionatório dos tribunais 
de contas”, sobre os princípios da ra-
zoabilidade e da proporcionalidade 
como instrumentos de controle do 
poder discricionário, especialmente 
em relação a megaeventos, como a 
Copa e Olimpíadas.

“Os princípios da razoabilida-
de e da proporcionalidade podem 
e devem ser aplicados em amplo 
espectro decisório, ou seja, no pla-
nejamento, na tomada de decisão, 
na execução e no controle, sempre 
que se verifique incompatibilida-
de entre os interesses públicos a 
serem teoricamente atendidos e 
as razões que hajam levado a Ad-
ministração a atuar. Em instância 
executiva, os mencionados princí-
pios deverão orientar as decisões 
administrativas; já, em instância 

Professor Diogo Figueiredo:

de controle, ambos os princípios 
deverão instruir as decisões con-
troladoras, em qualquer instância: 
pré-judicial ou judicial. Eventos 
públicos, se pequenos ou grandes, 
mais ou menos importantes, de-
vem receber o mesmo tratamen-
to constitucional, uma vez que o 
comando da igualdade de todos 
perante a lei, expresso em seu ar-
tigo 5º, caput, inadmite exceções, 
excludentes ou mitigatórias.

Os princípios condensam os 
mais importantes valores que es-

truturam o Direito. Ora, estes va-
lores, como justiça, humanidade, 
veracidade, autenticidade, como 
tantos outros, não são disponíveis 
por legisladores. Assim, não cabe 
às normas ditadas pelo Estado 
definir o que é razoável ou pro-
porcional, pois tais conceitos não 
são redutíveis a leis, resoluções ou 
decretos, senão que devem ser re-
tirados casuisticamente dos fatos 
que se apresentam, no momento 
da apreciação pelos apreciadores 
autorizados do Direito”.

“Os princípios da razoabili-
dade e da proporcionalidade são 
instrumentos que nasceram com 
um intuito de limitar os abusos e 
excessos que pode o Estado vir a 
cometer. Na aplicação dos recur-
sos públicos, de maneira geral, tais 
princípios precisam estar à frente 
de qualquer verificação das con-
tas públicas, seja nas ‘de governo’ 
ou ‘de gestão’. Nos megaeventos, 
não pode ser diferente. Mas, na 
sua análise, é necessário triplicar 
o discernimento. Tão complexa 
quanto a realização de um super 
espetáculo, são os inúmeros im-
pactos que este pode produzir. 
Considerações simplistas ou iso-
ladas tendem a otimizar algumas 
variáveis em detrimento de outros 
igualmente importantes e que, se 

Conselheiro Ronaldo Chadid, mestre em Direito do Estado:

desprezados, podem trazer con-
sequências maléficas a um grupo 
social ou a toda sociedade.

Em razão da repercussão que 
um megaevento possui, pelo vul-
toso volume de recursos que são 
demandados para sua cobertura e 
pelo prazo certo exigido para en-
trega de toda estrutura, qualquer 
erro de planejamento ou execução 
pode comprometer todo o espetá-
culo, macular a capacidade técnica 
que o país possui e causar prejuízos 
incalculáveis de toda ordem.

Se por um lado o discurso do 
governo na defesa da realização dos 
megaeventos, como Copa do Mun-
do e Olimpíadas, são os dividendos 
que o país receberá e as obras que 
serão erguidas, por outro, existem 
os inúmeros problemas que surgi-

rão no período preparatório, con-
comitante e posterior à realização 
do evento em si.

A aplicação do princípio da pro-
porcionalidade para aferir os crité-
rios escolhidos pelo administrador 
público sofrerão uma menor miti-
gação quanto maior o envolvimen-
to dos órgãos de fiscalização e mais 
antecipada for sua participação nas 
fases anteriores ao evento.

Já faz parte da cartilha da ad-
ministração pública a utilização, 
como instrumento de gestão, do 
rigoroso e minucioso planeja-
mento, onde todas as variáveis 
são identificadas, todos os fatores 
de risco são discutidos e todas as 
escolhas feitas. É na construção 
do planejamento que a correta 
aplicação dos princípios da pro-
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s porcionalidade e da razoabilida-
de necessita estar extremamente 
presente. Menor será a mitigação 
destes princípios se a presença 
constante do controle tiver nesta 
fase, e menores serão os proble-
mas na execução das obras, na 
realização dos serviços durante o 
evento, e mais positivo será o le-
gado deixado pelos megaeventos. 

Deixar de fiscalizar a fase de pla-
nejamento, deixando o exercício 
do controle para a fase de execução 
do projeto, limita muito a aplica-
ção dos princípios da proporciona-
lidade e da razoabilidade. Os erros 
de planejamento não permitirão 
soluções pouco onerosas ou de rea-
valiação do projeto. Em virtude do 
exíguo tempo para a construção de 
toda estrutura, a aplicação desses 
princípios são relegados e manti-
dos a patamares mínimos.

Diferentemente de um megae-
vento que ocorre com periodici-
dade, como é o caso da Fórmula 
1, onde o aperfeiçoamento e me-
lhorias estruturais podem ser im-
plementadas e corrigidas a cada 
edição, a Copa do Mundo e as 
Olimpíadas são espetáculos úni-
cos, onde não se permite falhas 
uma vez que as consequências 
mantêm-se por muitos anos, às 
vezes décadas. São eventos onde 
não se aprende o correto ou o in-
correto com as próprias experiên-
cias, e sim, com os erros e acertos 
cometidos pelos países que ante-
riormente foram escolhidos como 
anfitriões.

Sob esta perspectiva é que os 
princípios da proporcionalidade e 
da razoabilidade têm sua referên-
cia, seu arcabouço, seus melhores 
indicadores, variáveis, métodos, 
padrões, critérios e especificações 
sobre as diversas escolhas que o 
aministrador público necessita fa-
zer ao longo de todo o processo.

Se for considerado o que 
ocorreu no megaevento Copa 
do Mundo no Brasil, as atitudes 
adotadas pela autoridade admi-
nistrativa central que geraram 
vários questionamentos e que 
foram justificadas sob alegação 
de que foram aplicados ambos os 
princípios, a todo evidente que 
no momento de se aferir o mé-
rito dos atos praticados, igual-
mente haver-se-á de considerar 
estes princípios e seus limites.

O sucesso da gestão pública 
depende da fase de planejamento. 
Neste sentido, a Constituição Fede-
ral, nos artigos 165 e seguintes, im-
põe à administração pública tratar 
de maneira cuidadosa de suas me-
tas, objetivos, diretrizes e priorida-
des, ou seja, enfatiza o planejamen-
to como a fase mais importante da 
gestão estatal.

Os momentos mais oportu-
nos para que tais princípios se-
jam considerados seriam aqueles 
destinados a apurar se houve ou 
não desrespeito deliberado às exi-
gências legais e regulamentares, 
especialmente tendo em conta o 
prazo entre a assunção dos com-
promissos, sua execução e entre-
ga. Casos existem em que não se 
permite a consideração da razo-
abilidade como fato mitigador 
nos exames das ações de governo, 
em especial quando este deixa 
de cumprir com um cronograma 
bastante elástico, para, então, de 
última hora, realizar a contrata-
ção ou os convênios sem obser-
vância das exigências legais, bus-
cando se apoiar nestes princípios. 
De outro vértice, em casos tais 
que não permitam que se atenda 
a todas as exigências legais para 
a realização de megaeventos, em 
decorrência da urgência na con-
secução de seu objeto, haver-se-ia 
de considerar ditos princípios em 

todas as fases das ações de gover-
no, como avaliação de editais de 
licitação, contratos e ou convê-
nios celebrados.

Finalizando, não se pode olvidar 
que os princípios aqui postos devem 
servir como exceção em casos pon-
tuais e não como regra em detri-
mento de normas positivadas, como 
afirma o já citado mestre Celso An-
tônio Bandeira de Mello quanto ao 
princípio da razoabilidade: “Não se 
poderia supor que a lei encampa, 
avaliza previamente, condutas in-
sensatas, nem caberia admitir que 
a finalidade legal se cumpre quando 
a Administração adota medida dis-
crepante do razoável.

Portanto, anterior à avaliação 
dos editais licitatórios é que os 
princípios da proporcionalidade 
e da razoabilidade teriam maior 
possibilidade de contribuir com 
a correta e eficiente aplicação dos 
recursos públicos, minimizando 
riscos, melhorando a execução do 
projeto e com vista a deixar para a 
população um legado, o mais posi-
tivo possível, em todos os aspectos 
da vida social”. 

Os princípios da 
razoabilidade e da 
proporcionalidade 
são instrumentos que 
nasceram com um intuito 
de limitar os abusos e 
excessos que pode o 
Estado vir a cometer.

“

”
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A correta gestão da 
“coisa pública” tra-
duz-se em medida 
primordial do mo-
delo democrático

-republicano do Estado brasileiro 
e desafia o permanente aperfeiço-
amento de mecanismos e institui-
ções envolvidas no sistema de con-
trole da administração pública, 
dentre elas, a atuação das cortes de 
contas nas respectivas áreas de atri-
buições na Federação.

Vale dizer, as expectativas da 
subsistência do erário e da regular 
manutenção da máquina pública 
com a verificação correta da uti-
lização do dinheiro público estão 
lançadas à responsabilidade dos 
tribunais de contas. 

O poder sancionatório dos 
tribunais de contas e sua 
devida proporcionalidade

Quais os parâmetros para fixação do quantum da multa a ser aplicada 
diante da constatação de irregularidades e ilegalidades na atuação do 
gestor público? A necessidade de se estabelecer critérios objetivos e 
seguros, pautados na legalidade, visam à mitigação do poder discricio-
nário do julgador quando da imposição da medida repressiva. Como 
consequência lógica, tem-se o fortalecimento institucional dos órgãos 
incumbidos do controle externo, no exercício das atribuições constitu-
cionalmente atribuídas, em especial, do poder de impor sanções, ga-
rantindo o aperfeiçoamento na concretização das medidas emanadas 
dos tribunais de contas.

Ronaldo Chadid1

1 Conselheiro e Corregedor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná; 
Especialista em Direito Civil e Empresarial pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação/UCDB. Cursou MBA em Gestão Pública pela Uninter de Curitiba/Pr; Mestre 
em Direito do Estado pela Universidade de Franca/SP; Doutorando em Direito Administrativo, pela Universidade de Salamanca / Espanha. Doutorando em Função 
Social no Direito Constitucional pela FADISP.

Nesta senda, o poder sanciona-
tório inerente aos ministros e con-
selheiros deve guardar obediência 
à base principiológica constitucio-
nal, tanto como forma de honrar 
a verdadeira função orgânica que 
assumem no Estado, como instru-
mento para reorientação de admi-
nistrações ilegais, irresponsáveis, 
negligentes e pessoais.

E, dentre toda gama de prin-
cípios constitucionais de obser-
vância obrigatória no exercício do 
poder sancionatório dos tribunais 
de contas, exsurge o princípio da 
proporcionalidade como paradig-
ma sinalizador da escorreita atu-
ação de ministros e conselheiros, 
que tem por foco conciliar a veda-
ção ao excesso da punição com a 

proibição à proteção hipossuficien-
te aos bens jurídicos que se presta 
a resguardar.

Eis então a justificativa do pre-
sente artigo: verificar as vertentes 
de aplicação do princípio da pro-
porcionalidade no poder sancio-
natório dos tribunais de contas 
e com isto analisar as escusas de 
intangibilidade do mérito admi-
nistrativo que há muito servem de 
subterfúgio para malferir o inte-
resse público.

Como objetivo geral, tem-se o 
estabelecimento de critérios segu-
ros para aplicação da sanção sob a 
égide dos desdobramentos do prin-
cípio da proporcionalidade de Ro-
bert Alexy, quais sejam: necessida-
de, adequação e proporcionalidade 
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especificamente se almeja atingir o 
descortino das variáveis envolvidas 
na análise das contas apresentadas 
às cortes de contas e os possíveis 
reflexos da sanção desmedida ultra 
ou infrassuficientes.

A escolha do tema deste traba-
lho resulta da necessidade de aper-
feiçoamento na concretização das 
sanções emanadas dos tribunais 
de contas, assim também agregar 
à escassa doutrina, vetores sólidos 
para o seguro alcance do ponto de 
aplicação das sanções emanadas dos 
tribunais de contas na missão do 
controle da administração pública.

Reconhecido por princípio fun-
damental da administração públi-
ca, o controle pode ser definido 
como “conjunto de mecanismos ju-
rídicos e administrativos por meio 
dos quais se exerce o poder de fis-
calização e de revisão da atividade 
administrativa em qualquer das es-
feras de Poder.”2

De efeito, impensável coligir es-
trutura de princípios balizantes da 
atuação do administrador, sem, em 
contraponto, fiscalizar e revisar a 
atuação dos gestores públicos.

 Dentre as várias espécies e 
classificações de controle, em uma 
primeira cisão estrutural, temos o 
controle político e o administra-
tivo.  O primeiro, exercido estru-
turalmente entre os Poderes, cuja 
repartição e entrelaçamento dá ori-
gem ao que se chama de “controle 
de freios e contrapesos”, expressão 
oriunda do direito norte-america-
no checkand balances3. A exemplo, 
temos o controle exercido pelo 
Executivo sobre o Legislativo atra-
vés do veto político por alegação de 
contrariedade ao interesse público 
(art. 66, §1º, CF), e aquele exercido 

pelo Legislativo e Executivo sobre 
o Judiciário, quando os integran-
tes das cortes de superposição (art. 
101, parágrafo único) são aprova-
dos e nomeados por aqueles.

Pensa-se que justamente neste 
propósito é que às funções orgâ-
nicas do Estado brasileiro não se 
talhou a característica da autono-
mia, como preferiu fazer o Cons-
tituinte Originário ao definir a 
distribuição de poder político, ad-
ministrativo e financeiro aos entes 
de Federação. 

Tal entrelaçamento de contro-
le é importante na esfera política, 
visto que justamente no campo 
macroestrutural, os Poderes com 
funções orgânicas: criadora e fis-
calizadora (Legislativo), gerencial 
(Executivo) e pacificadora (Judi-
ciário) dão a estabilidade necessá-
ria para atingimento dos objetivos 
colimados pelo detentor primitivo 
do poder – o povo (art. 1º, parágra-
fo único, CF).

Tratando-se de controle, não se 
pode olvidar daquele exercido pelo 
detentor da res pública: o povo. Nes-
te contexto, temos o controle social 
fundamentado no modelo republi-
cano, ganhando especial destaque 
com a aprovação da Lei Federal nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011, 
a qual entrou em vigor em maio de 
2012, regulamentando o direito de 
livre acesso às informações sob tu-
tela do poder público, previsto no 
artigo 5º da Constituição Federal, 
consolidando o regime democrático 
do país, ampliando a participação 
cidadã e fortalecendo os instrumen-
tos de controle da gestão pública.

Quanto ao controle administra-
tivo, este situa-se num campo mais 
pragmático e concreto, vez que 
“pretende alvejar os órgãos incum-

bidos de exercer uma das funções do 
Estado – a função administrativa”4.

É da essência deste último, 
a preocupação com a regular 
movimentação da máquina pública 
e as suas consequências, já que 
decorre das ações governamentais 
a dignificação da pessoa humana 
através das prestações mínimas 
existenciais pelo Estado, bem 
como as relações internacionais 
que associa a capacidade de gestão 
do país aos riscos para pretensos 
acordos internacionais.

Neste aspecto, por mais que o 
controle administrativo desenvol-
va-se em nível mais específico que 
o político, a má atuação dos órgãos 
incumbidos do primeiro tem o 
condão de atingir toda estrutura 
política do país. Ou seja, atuam em 
campos distintos, mas são de im-
portância elementar para o Estado.

Em apertada síntese, para não 
se desviar dos objetivos deste arti-
go, temos ainda no campo das clas-
sificações, o controle nominado 
pelo Poder que o exerce, e, partin-
do deste parâmetro, outra divisão: 
se interno ou externo.

Feitas tais considerações, passa-
se ao exame específico do controle 
administrativo-financeiro externo 
exercido pelos tribunais de contas 
(art. 71, CF).

2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25.ed. São Paulo: Atlas,  2012. p. 929.
3 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 12.ed. rev., atual. eampl. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 73.
4 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25.ed. São Paulo: Atlas,  2012. p. 929.

Tratando-se de controle, 
não se pode olvidar 
daquele exercido pelo 
detentor da res pública: 
o povo.

“

”
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A noção do princípio 
da proporcionalida-
de desenvolveu-se 
no século XVIII, na 
passagem do Estado 

Absolutista para o Estado de Di-
reito. A burguesia em ascensão era 
detentora do poder econômico e 
clamava por liberdade e espaço so-
cial e político. O princípio da pro-
porcionalidade idealizava a limita-
ção do poder estatal procurando 
minimizar os seus excessos5, e con-
sagrando meios capazes de garantir 
a não intervenção do Estado.

A aplicação desse princípio tam-
bém foi revelada na França, junto ao 
Direito Administrativo, ligando-se à 
ideia de sanção. Através do Instituto 
récours pour excés de pouvoir, permi-
tia-se processualmente que se pudes-
se recorrer contra decisão adminis-
trativa que se demonstrasse abusiva.

Posteriormente, houve a expan-
são da utilização do princípio da 
proporcionalidade do Direito Ad-
ministrativo para o Direito Consti-
tucional, principalmente na Alema-
nha por força de diversas decisões 

do Tribunal Constitucional Alemão 
que se utilizava de expressões, tais 
como “excessivo”, “inadequado”, 
“necessariamente exigível” e “proi-
bição de excesso”, todas com a no-
ção de proporcionalidade e relacio-
nadas à estrutura constitucional6.

Na Itália, por influência da dou-
trina alemã, mas ainda em curso a 
sua consolidação, se tem a aplicação 
do princípio da proporcionalidade, 
alicerçada em enunciado proferi-
do durante o congresso de juristas 
franco-alemães de Estrasburgo em 
1982, equiparando-o ao princípio da 
igualdade e, na Espanha também já 
se tem recepcionada como categoria 
de princípio geral de direito por as-
sumir verdadeiro meio de controle, 
inclusive de decisões administrativas 
que violavam referido princípio7. 

No Direito brasileiro, o princípio 
da proporcionalidade também foi 
recepcionado como princípio geral 
constitucionalmente implícito, cons-
tituindo-se mais que um critério, mas 
um regramento de juízo técnico que 
se utiliza para afirmar consequên-
cias jurídicas, sendo consubstancial 

ao Estado de Direito com plena e 
necessária operatividade, sendo 
uma das garantias básicas a serem 
observadas para se evitar lesão a di-
reitos e liberdades8. Também como 
princípio expresso, há previsão na 
aplicação nos direitos individuais e 
sociais, como no art. 5º, V9 e art. 6º, 
V, CF10, dentre outros.

Em sede infraconstitucional, po-
rém, e de modo específico à adminis-
tração pública, a Lei nº. 9.784/1999, 
que regula o processo administrativo 
no âmbito da Administração Pública 
Federal, dispõe expressamente em 
seu art. 2º que esta obedecerá aos 
princípios da legalidade, finalidade, 
motivação, razoabilidade, propor-
cionalidade, moralidade, ampla de-
fesa, contraditório, segurança jurídi-
ca, interesse público e eficiência.

Embora no estado do Mato 
Grosso do Sul as legislações em 
matéria administrativa não repro-
duzam o aludido dispositivo prin-
cipiológico federal, é certo que os 
princípios da administração públi-
ca devem ser aplicados para todos 
os entes federados.

O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

5 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 5. ed.Coimbra: Almedina, 2002. p. 266-267.
6  Paulo Bonavides, citando Hirschber, assinala sinônimos de uso corrente para proporcionalidade: conformidade e proibição de excesso BONAVIDES, Paulo. Curso 

de Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 406.
7 Idem, 417.
8 PENALVA, Ernesto Pedrazapud BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 407.
9  Art. 5º, V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.
10  Art. 6º, V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
11 Dentre eles, citado por José Sérgio da Silva Cristóvam, Suzana de Toledo Barros, Luiz Roberto Barroso e Odete Medaur (CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva.

Colisões entre princípios constitucionais. Curitiba: Juruá, 2006. p. 195.
12  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 95.

DIFERENÇA ENTRE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE

Diversos autores en-
tendem não haver 
diferença entre pro-
porcionalidade e ra-
zoabilidade, sendo 

que, a própria jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal vem re-

ferindo-se a elas como sinônimas, 
contribuindo negativamente para 
que sejam utilizadas apenas como 
princípios de análise da compati-
bilidade ente meios e fins.11 

O eminente administrativista 
Hely Lopes Meireles afirma que 

a “razoabilidade envolve a pro-
porcionalidade, e vice-versa”, 
sendo que, “a definição de razo-
abilidade revela-se quase sempre 
incompleta ante a rotineira liga-
ção que dela se faz com a discri-
cionariedade”.12 
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s Já o jurista Alexandre de Moraes 
entende que o princípio da propor-
cionalidade constitui um dos crité-
rios para aplicação do princípio da 
razoabilidade e que a proporciona-
lidade deve ser utilizada como base 
para, no caso concreto, buscar o 
tratamento necessariamente exigí-
vel, como corolário do princípio da 
igualdade13, e a razoabilidade como 
vetor da atuação discricionária do 
Poder Público14.

Em posição oposta, esclare-
ce José Sérgio da Silva Cristóvam 
que dentre os pontos de distinção 
dos dois princípios encontram-se, 
além de sua diferente origem, tam-
bém a sua estrutura e aplicação. Da 
razoabilidade exige-se que os atos 
estatais sejam razoáveis, adequan-
do-se aos meios e fins. Da propor-
cionalidade (por desenvolvimento 
do Tribunal Constitucional ale-
mão) comportam-se os níveis de 
adequação, necessidade e ponde-
ração (proporcionalidade em sen-
tido estrito), na análise das leis ou 
atos emanados do Poder Público, 
revelando a sua maior amplitude. 
A razoabilidade corresponderia, 
portanto, ao primeiro dos três ní-
veis da composição da proporcio-

nalidade, ou seja, na “exigência de 
adequação, de relação lógica e or-
denada entre os meios empregados 
e os fins perseguidos”.15

Entendemos, na divergência 
acima apontada, que razão assiste a 
este último, vez que a razoabilidade 
encontra-se entre os elementos que 
compõem a proporcionalidade. A 
razoabilidade se define por critérios 
de prudência, proteção, causalida-
de, não arbitrariedade e indiscrimi-
nação. Tais critérios, importantes 
na tomada da decisão administra-
tiva, inclusive na sua discricionarie-
dade, são mais abertos, subjetivos, 
embora limitados pela aplicação de 
outros princípios igualmente im-
portantes como finalidade, morali-
dade, segurança jurídica, interesse 
público e eficiência.

Na proporcionalidade há um 
aspecto mais rigoroso a ser anali-
sado. Proporção é a comparação 
entre dois ou mais parâmetros, va-
lores ou medidas. Isto significa que 
os elementos a serem considerados 
devem ter como base critérios mais 
objetivos, palpáveis, onde o espaço 
para o subjetivismo é restrito.

Nesta esteira, comparativamen-
te, poderíamos exemplificar com os 

parâmetros para fixação da pena em 
condenação criminal. O princípio 
a ser utilizado para dosimetria da 
pena é a proporcionalidade, e não a 
razoabilidade. Segundo critérios de 
aumento ou diminuição da pena, o 
juiz, dentro de uma proporção e não 
do que entender razoável, determi-
nará a pena imposta ao condenado.

De igual maneira, na indeni-
zação na reparação de danos ou 
na fixação de alimentos, deve-se 
atentar para proporcionalidade, 
segundo elementos que não dei-
xam margem à razão individuali-
zada do julgador para determina-
ção do seu quantum.  

O PODER SANCIONATÓRIO DOS TCs 

13 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional administrativo. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 98.
14 Idem, 99.
15 Idem, p. 196.

As funções e atribui-
ções dos tribunais de 
contas prestam-se na 
maioria dos casos, 
ao controle posterior 

de atos de gestão da administração 
direta e indireta, mas também atua 
preventivamente, como no caso do 
confrontamento das propostas das 
leis orçamentárias aos princípios 
norteadores da administração pú-

blica (§ 2.º, art. 78 da Constituição 
Estadual de Mato Grosso do Sul).

No que concerne ao controle 
posterior, ao se deparar com irre-
gularidades e ilegalidades, o Tribu-
nal de Contas do Estado de Mato 
Grosso do Sul pode aplicar aos 
responsáveis as medidas sanciona-
tórias previstas no artigo 44 da Lei 
Complementar n. 160/2012, quais 
sejam: multa, inabilitação para o 

exercício de cargo em comissão ou 
função de confiança, declaração de 
inidoneidade para licitar e contra-
tar com o Poder Público. 

Ademais, para resguardo do 
erário público, os diplomas legais 
em comento preveem ainda as 
seguintes medidas repressoras: 
impugnação da despesa; ressar-
cimento do dano causado ao erá-
rio (art. 61 da Lei Complementar 

Nesta esteira, 
comparativamente 
poderíamos exemplificar 
com os parâmetros para 
fixação da pena em 
condenação criminal.

“

”
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sn. 160/2012); o bloqueio de bens 
e contas bancárias da entidade e 
do órgão jurisdicionado que não 
realizar tempestivamente sua 
prestação de contas (art.57, in-
ciso II da Lei Complementar n. 
160/2012) e arresto dos bens dos 
responsáveis julgados em débito 
com a Fazenda Pública mediante 
solicitação à Procuradoria-Geral 
do Estado. 

Não obstante a importância de 
todas as medidas supracitadas, ate-
mo-nos ao estudo da multa.  Destar-
te, caso o tribunal de contas constate 
a malversação de verbas públicas de-
corrente de ilegalidade de despesa ou 
irregularidade de contas, a aplicação 
de multa (dotada de eficácia executi-
va) é medida que impõe, já que neste 
caso, ainda que na função atípica de 
julgamento do órgão fiscalizador, a 
atuação é vinculada.

Diz a Constituição Federal de 
1988 que: 

Art. 71. O controle externo, a 
cargo do Congresso Nacional, 
será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao 
qual compete:
(...)
VIII - aplicar aos responsáveis, 
em caso de ilegalidade de des-
pesa ou irregularidade de con-
tas, as sanções previstas em lei, 
que estabelecerá, entre outras 
cominações, multa proporcio-
nal ao dano causado ao erário;
(...)
Parágrafo único. As Constitui-
ções estaduais disporão sobre os 
tribunais de contas respectivos, 
que serão integrados por sete 
conselheiros.

Ao passo que a Constituição Es-
tadual do Estado de Mato Grosso 

do Sul no exercício do poder deri-
vado decorrente, dispõe que:

Art. 77. O controle externo a 
cargo da Assembleia Legislativa 
será exercido com o auxílio do 
tribunal de contas do estado ao 
qual compete:
VIII - aplicar aos responsáveis, 
em caso de ilegalidade de des-
pesa ou irregularidade de con-
tas, as sanções previstas em lei.

Sem embargo da importância 
das disposições concretas de leis 
para aplicação da sanção após o 
devido processo legal, rememore-
se que o presente artigo é focado 
no estudo do princípio da propor-
cionalidade. Eis o ponto principal 
do presente estudo, saber quais 
parâmetros devem ser utilizados 
para escorreita aplicação da sanção 
caso se verifique as hipóteses acima 
elencadas.

Ao buscar similitudes que ense-
jam a aplicação de multa nos esta-
dos federados, o culto Prof. Valde-
cir Pascoal destaca que:

Embora as hipóteses devam 
estar assinaladas em cada legis-
lação, há que se reconhecer que 
existe uma certa uniformidade 
entre as leis orgânicas dos diver-
sos tribunais de contas do país, 
que, em regra estabelecem como 
passíveis MULTA:

• ato de gestão ilegal, ou antie-
conômico de que resulte injus-
tificado dano à Fazenda;
• ato praticado com grave in-
fração à norma legal ou regu-
lamentar de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, ope-
racional ou patrimonial;
• sonegação de processo, docu-
mento ou informação em ins-

peções ou auditorias realizadas 
pelo tribunal;
• obstrução do livre exercício 
das inspeções e auditorias de-
terminadas pelo tribunal;
• não atendimento, no prazo 
fixado e sem causa justificada, 
de diligência determinada pelo 
relator;
• descumprimento de determi-
nação do tribunal”16

Importa notar que o Supremo 
Tribunal Federal já considerou 
possível a aplicação de multas 
no âmbito das atribuições dos 
tribunais de contas, indepen-
dentemente de efetivos danos ao 
erário, desde que a conduta dos 
gestores, conforme dito, esbar-
rem em ilegalidade de despesa 
ou irregularidade de contas17. 

Sucede que, não raras vezes, 
deparamos-nos com decisões de 
tribunais de contas que apesar 
de orientadas no sentido correto 
(no caso de imposição da pena de 
multa), são desprovidas de carga 
coativa proporcional ao dano e às 
circunstâncias que lhes motivaram.

Sobre o princípio da proporcio-
nalidade, estruturado e estudado 
no Direito Alemão, emprestemos 
a lição do mestre constitucionalista 
Pedro Lenza:

“Ao expor a doutrina de Karl 
Larens, Coelho esclarece: ‘utili-
zado, de ordinário, para aferir 
a legitimidade das restrições de 
direitos – muito embora possa 
aplicar-se, também, para dizer 
do equilíbrio na concessão de po-
deres, privilégios ou benefícios –, 
o princípio da proporcionalidade 
ou da razoabilidade, em essên-
cia, consubstancia uma pauta de 

16  PASCOAL, Valdecir. Direito financeiro e controle externo 4. tir.  Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.p. 165.
17  STF, RE n.º 190.985, Rel. Ministro Néri da Silveira, julgado em 1995.
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s natureza axiológica que emana 
diretamente das ideias de justiça, 
equidade, bom senso, prudência, 
moderação, justa medida, proibi-
ção de excesso, direito justo e va-
lores afins; precede e condiciona a 
positivação jurídica, inclusive de 
âmbito constitucional; e, ainda 
enquanto princípio geral do direi-
to, serve de regra de interpretação 
para todo ordenamento jurídico.
Trata-se de princípio extrema-
mente importante especialmente 
na situação de colisão entre valo-
res constitucionalizados.’”18

Acerca da finalidade do estudo 
do referido princípio, há de se re-
gistrar a brilhante explanação do 
Prof. Marcelo Novelino:

“A máxima da proporcionali-
dade opera no nível da justifi-
cação interna da decisão jurídi-
ca, ou seja, auxilia a estrutura 
formal de raciocínio ao tornar 
claro quais premissas devem 
ser justificadas externamente, 
aumentando a possibilidade de 
reconhecer e criticar erros. Isso 
significa que está mais ligado à 
correção formal do procedimen-
to de justificação do direito do 
que à correção material das pre-
missas utilizadas, a qual é objeto 
da justificação externa.”19

Tomando-se por base a notá-
vel lição, podemos vislumbrar que 
mesmo se socorrendo do tradicio-
nal argumento de que a decisão 
meritória do julgamento registra 
elementos de convicção do julga-
dor, temos sob o mirante da pro-
porcionalidade, a possibilidade de 

desconstituição ou controle do ato, 
já que a doutrina publicista cami-
nha para o entendimento de que o 
ato manifestamente desproporcio-
nal é também ilegal20.

Quer se dizer com isto que, uma 
vez ofendido o princípio da pro-
porcionalidade, o exame do mérito 
alinhava-se ao de legalidade, este 
controlável pelo Poder Judiciário.

Entre as principais funções do 
referido princípio, estão: 

i) revelar as premissas que fo-
ram utilizadas, em cada caso 
concreto, para justificar as de-
cisões sobre interferência/res-
trição e a importância da satis-
fação dos princípios jurídicos; 
ii) estabelece as relações entre 
essas premissas e a conclusão, 
na aplicação dos princípios; e, 
iii) constituir um critério para 
medir a possibilidade de inter-
ferência/restrição destes mes-
mos princípios, com a finalida-
de de verificar a correção dos 
enunciados de justificação da 
decisão.21

Tratando-se dos métodos para 
verificação do respeito ao princí-
pio da proporcionalidade, temos 
o que Robert Alexy denominou de 
Máximas Parciais: adequação, ne-
cessidade e proporcionalidade em 
sentido estrito.

Por adequação, entende-se a ap-
tidão da medida adotada para pro-
dução dos efeitos desejados.  Trans-
portando tal premissa para o campo 
das sanções emanadas dos tribunais 
de contas, deve-se vislumbrar se a 
sanção imputada tem condão de 

promover a reparação e a exem-
plariedade para o ocorrido.

Ou seja, se é capaz de restau-
rar o status quo ante do ato ilegal 
e promover inibição, tanto ao pu-
nido como aos demais gestores, 
para o cometimento de condutas 
da espécie.

Ainda a medida sancionatória 
deve ser necessária, ou seja, deve 
ser regulamentada a ponto de não 
gerar desnecessário sacrifício (nes-
te caso a ótica é notadamente volta-
da à vedação ao excesso).

E, a sanção deve ser propor-
cional em sentido estrito (pon-
deração): deve possuir relação de 
custo-benefício, tanto aos direi-
tos fundamentais do sancionado 
como à administração pública e 
toda gama de princípios que lhe 
são agregados (legalidade, impes-
soalidade, moralidade, eficiência, 
publicidade, probidade, economi-
cidade etc.)

Entrementes, nota-se que as 
medidas repressivas em sua maio-
ria apresentam carga coativa insu-
ficiente para o alcance das finali-
dades supra referidas. Desta feita, 
a aplicação de penas irrisórias ou 
mesmo simbólicas deixam a admi-
nistração pública a mercê de ventos 
eleitoreiros e partidaristas – o que 
não se admite.

Nas palavras do Prof. Marcelo 
Novelino: “A proibição de insufici-
ência (Untermassverbot) impõe ao 
Estado, portanto, a adoção de me-
didas adequadas e suficientes para 
garantir a proteção dos direitos fun-
damentais, ainda que nem sempre 
seja simples estabelecer os termos 
exatos desta proteção.”22

18  LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 12.ed. rev., atual. eampl. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 73.
19  NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 6. ed. São Paulo: Método, 2012.p. 444.
20  MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo.5. ed. Niteró:Impetus,  2011.p. 53.
21  BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Teoria do direito e decisão racional: temas da teoria da argumentação jurídica. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2008, p. 73-96.
22  Idem, p. 449.
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sO ato administrativo não se 
considera adequado caso não pro-
teja os direitos fundamentais. Não 
será necessário se outros mecanis-
mos puderem ser utilizados para 
favorecer a realização dos direi-
tos fundamentais e não atenderá 
a proporcionalidade em sentido 
estrito (ponderação) se a satisfação 
do fim legislativo não atinge um 
grau de satisfação para proteção do 
direito fundamental.

Neste aspecto, pode-se dizer que, 
em casos tais, haverá inegável refle-
xo negativo na máquina pública e 
paulatina atrofiação e desprestígio 
dos tribunais de contas em vista do 
não desempenho da missão consti-
tucional que lhe fora confiada.

Impende registrar que o Tribu-
nal de Contas do Estado de Mato 
Grosso do Sul mostra-se concate-
nado com tais premissas, inclusive 
com indicação de critérios obje-
tivos, considerando, entre outros 
fatores, as condições de exercício 
de cargo ou função, a relevância da 
falta, o grau de instrução e a qualifi-
cação do servidor, bem como o dolo 
e a culpa com que possa ter agido.23

Tais fatores mostram-se como 
verdadeiras medidas de pondera-

ção na atuação do julgador, coi-
bindo decisões desproporcionais 
ou desarrazoadas, protegendo, ao 
mesmo tempo, a res pública e os 
direitos fundamentais do cidadão. 

Analisando os critérios supra-
citados, que se mostram autoex-
plicativos, destaca-se a análise da 
relevância da falta, aqui entendida 
como o discernimento entre a falta 
meramente formal, que não com-
promete a lisura do ato nem causa 
dano ao erário, daquela que incide 
em questões materiais, a exemplo 
de manobras para frustrar a con-
corrência no certame licitatório, 
ou ainda, inexatidão de documen-
tos contábeis na execução finan-
ceira. Destaca-se, ainda, o critério 
de grau de instrução e qualificação 
do servidor. Neste caso, deve-se in-
terpretar, conforme o caso, como 
fator majorante ou minorante do 
quantum a ser aplicado. 

Na constante preocupação em 
cumprir com sua missão constitu-
cional, de forma a aplicar seu po-
der sancionatório visando coibir a 
malversação do dinheiro público, 
sumulou esta corte de contas:

SÚMULA TC/MS Nº. 64 - Na 
fixação da multa como punição 

por infringência ou inobser-
vância às normas legais ou re-
gimentais, o tribunal deve levar 
em conta a relevância da falta e 
o grau de culpa ou dolo do res-
ponsável, independentemente 
do fato ter ou não causado pre-
juízo ao erário.

Nota-se que a jurisprudência 
consolidada pela Corte de Contas 
do Estado de Mato Grosso do Sul 
mostra-se alinhada às demais legis-
lações federais que regem a maté-
ria, em especial, à Lei de Improbi-
dade Administrativa, não servindo 
de escusa ao mal gestor da verba 
pública o fato de não ter gerado 
prejuízo ao erário, porquanto, não 
raras vezes, a ação do administra-
dor não causa lesão aos cofres pú-
blicos diretamente, mas fica com-
prometida a eficiência do seu ato, 
restando prejudicado o interesse 
público, bem maior que deve ser 
alcançado pelo administrador.

Ademais, a Lei Complementar 
n. 160/2012 traz em seu bojo im-
portantes parâmetros para fixação 
do valor da multa, estabelecendo 
limites em seu artigo 4524 e tratan-
do de um critério importantíssimo 

23  CONTRATO ADMINSTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR. VIOLAÇÃO DAS DISPO-
SIÇÕES DO ARTIGO 38, INCISOS IV E V DA LEI N.º 8.666/93. IRREGULARIDADE. MULTA.
(...)Assim, tendo como parâmetro casos assemelhados já julgados nesta Corte, o conjunto de elementos de convencimento demonstrados, em observância à 
proporcionalidade entre a sanção ora aplicada, que prevê multa de até 1.800 (mil e oitocentas) UFERMS, e o grau de reprovabilidade da conduta praticada contra 
a norma legal – infração de grau moderado (artigo 43, da LC n.º 160/2012) –, bem como a ausência de prejuízos ao erário e demais circunstâncias descritas 
no artigo 170, §5.º, incisos I e II da Resolução Normativa n.º 76/2013; proponho sua fixação em valor correspondente a 150 (cento e cinquenta) UFERMS, o 
que considero suficiente a dar o devido tratamento isonômico ao gestor submetido à jurisdição deste Tribunal de Contas, através da exata quantificação da sanção.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA APLICADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO RECOR-
RIDA. CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO.
(...)
Como se não bastasse, a sanção pecuniária imposta à recorrente – 30 (trinta) UFERMS – foi fixada dentro dos parâmetros estabelecidos no § 2.º do citado 
artigo 197 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, através da quantificação da multa, feita de modo proporcional à gravidade da infração cometida e 
tendo em conta casos assemelhados já julgados nesta Corte, o conjunto de elementos de convencimento demonstrados; mas principalmente, dentre outras 
condições, o exercício da função da autoridade responsável, que à época ocupava o relevante cargo de Secretária Municipal de Educação de Campo Grande/
MS; seu elevado grau de instrução, porquanto professora do ensino médio; e, bem assim, o elemento subjetivo do tipo, eis que se acreditou ter agido com mera 
culpa, ao invés de dolo.

24 Art. 45. As multas decorrentes de infrações apuradas pelo tribunal devem observar, como limites máximos, os valores correspondentes a:
I - mil e oitocentas Unidades Fiscais Estaduais de Referência de Mato Grosso do Sul (UFERMS), relativamente à infração que não resulte dano ao erário;
II - cem por cento do valor do dano, relativamente à infração que resulte dano ao erário.
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s a ser apreciado objetivamente pelo 
julgador: a reincidência25.

Da análise conjunta dos crité-
rios e parâmetros para fixação da 
multa, pode-se traçar uma analogia 
ao método trifásico de aplicação da 
pena, previsto no art. 68, caput do 
Código Penal brasileiro, que deter-
mina o seguinte: “a pena-base será 
fixada atendendo-se ao critério do 
art. 59 deste Código26; em seguida 
serão consideradas as circunstân-
cias atenuantes e agravantes; por 
último, as causas de diminuição e 
de aumento.” Segundo Guilherme 
de Souza Nucci: 

Esse sistema é elogiado, pois 
possibilita uma melhor explici-
tação da pena que foi aplicada 
e, assim, ao condenado é dada 
a oportunidade de saber, exata-
mente, por quais condições e cir-
cunstâncias (em sentido amplo) 
foram consideradas pelo magis-
trado na concretização da pena, 
conferindo-lhe ampla defesa.27

Em um paralelo entre os cri-
térios para a fixação da pena no 
método trifásico e os elementos 
ofertados pelos diplomas legais que 
regem e orientam a atuação dos 
conselheiros do Tribunal de Contas 
do Estado do Mato Grosso do Sul, 
é possível aferir a compatibilidade 
nas fases de apreciação para fixação 
do quantum da pena, quais sejam: 
limites da pena (no caso, temos o 
valor máximo como parâmetro); 
análise da culpabilidade e dos an-
tecedentes (se agiu com culpa/dolo 
e reincidência), aos motivos, às 

circunstâncias e consequências da 
conduta (relevância da falta/dano 
ao erário etc.) e, por último, cir-
cunstâncias atenuantes e agravan-
tes (condições de exercício de cargo 
ou função e o grau de instrução e a 
qualificação do servidor).

Assim se espelha a atuação dos 
ministros do Tribunal de Contas 
da União, conforme explica Benja-
min Zymler:

O Tribunal de Contas da União 
da União, em síntese, ao extrair 
dos atos que examinam as con-
sequências de natureza civil ou 
administrativa, pondera o ele-
mento subjetivo da conduta do 
responsável. Ao desempenhar 
esta tarefa, busca dosar suas de-
cisões levando em consideração 
o referencial do “administra-
dor médio”. Avalia, também, as 
condições concretas que circun-
davam a realidade vivenciada 
pelo agente que tem suas contas 
examinadas e indaga se ele teria 
atuado de forma satisfatória ou 
se seria razoável exigir-lhe que 
houvesse adotado providências 
distintas da que adotou.28

Na oportunidade, traz-se à bai-
la resenha de jurisprudência do 
TCU elaborada pela Secretaria das 
Sessões29:

Resenha de Jurisprudência 
TCU: Na aplicação de multa ao 
responsável julgado em débito, 
o tribunal deverá utilizar-se de 
casos assemelhados para aplica-
ção da pena, bem como do con-
junto de elementos de conven-

cimento afigurador da natureza 
de cada caso, observando-se o 
princípio da proporcionalida-
de entre a sanção e o grau de 
reprovabilidade da conduta do 
mesmo, de maneira a dar tra-
tamento isonômico a quem se 
encontre submetido a sua juris-
dição através da exata quantifi-
cação da sanção.

Em evidência, portanto, o dever 
do julgador em considerar e pon-
derar os fatos e as normas aplicá-
veis, dentre outros fatores, quando 
da aplicação da sanção. A contrario 
sensu, vale dizer que o mesmo não 
pode fixar o quantum da multa de 
acordo com a sua vontade pesso-
al. Segundo os cânones do Direito 
Administrativo, sua atuação deve 
pautar-se pelo princípio da legali-
dade, entre outros.  Portanto, não 
prevalece na atuação do julgador, 
a discricionariedade irrestrita, po-

25  Art. 45 (...) § 1º Constatada a reincidência do infrator, os limites estabelecidos nas disposições do caput podem ser majorados até cinquenta por cento.
§ 2º É considerado reincidente o jurisdicionado que cometa infração da mesma natureza de outra que lhe tenha sido imputada pelo tribunal, em decisão definitiva 
proferida nos últimos cinco anos contados da data em que ela se tornou irrecorrível.

26  Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do 
crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)

27  NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. 1 ed. São Paulo: RT, 2005. p. 183.
28  ZYMLER, Benjamin. Direito Administrativo e Controle. 3. ed. Belo Horizonte: Editora Forum, 2012. p. 207.
29  Disponível em: https://contas.tcu.gov.br

Em evidência, portanto, 
o dever do julgador em 
considerar e ponderar 
os fatos e as normas 
aplicáveis, dentre outros 
fatores, quando da 
aplicação da sanção.

“

”
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sdendo-se falar, sim, em discricio-
nariedade mitigada pelo princípio 
da legalidade.

Explica-se: entre os diversos 
atos administrativos, que podem 
variar quanto ao conteúdo e forma, 
estão os que se distinguem pela dis-
cricionariedade e vinculação. Os 
discricionários revestem-se de uma 
certa liberdade concedida à admi-
nistração pública de, segundo seus 
critérios de escolha, realizar a op-
ção legítima quanto ao momento, 
ao motivo e ao conteúdo do ato.30

No entanto, a “fonte da discri-
cionariedade é a própria lei”31 e, em 
assim sendo, o seu âmbito de apli-
cação é limitado. Uma das formas 
legais de limitação desta discricio-
nariedade é a correta adequação 
dos atos administrativos às leis que 
disciplinam, por exemplo, matérias 
de conteúdo licitatório, de controle 
de orçamentos e balanços, como as 
Leis n. 8.666/1993 e 10.520/2002, 
e a observância dos regimentos 

internos dos tribunais de contas 
que regulam a forma como são do-
cumentados e levados a estes para 
apreciação, análise e julgamento.

Repise-se: como princípio ba-
silar da administração pública, a 
legalidade alcança, inclusive, a atu-
ação daqueles investidos do poder 
jurisdicional, como bem elucida a 
doutrina de Diógenes Gasparini:

Por fim, observe-se que o prin-
cípio da legalidade não incide 
só sobre a atividade administra-
tiva. É extensivo às demais ativi-
dades do Estado. (...) Aplica-se 
ainda à atividade jurisdicional. 
Assim, não pode o Judiciário 
comportar-se com inobservân-
cia da lei. Seu comportamento 
também se restringe aos seus 
mandamentos. Daí a afirmação 
de Carlos Alberto Ortiz, segun-
do o qual: “Nem o judiciário 
em sua prestação jurisdicional 
prescinde da bitola legal, que lhe 
impõe as regras gerais, como as 

de competência e as processu-
ais, v. g., o art. 126, do Código 
de Processo Civil”. O mesmo se 
pode dizer das cortes de contas. 
Em suma, ninguém está acima 
da lei.  Grifou-se.
Entretanto, em que pese a in-

cansável busca das cortes de contas 
em utilizar-se do poder sancio-
natório pautado no princípio da 
proporcionalidade, e ainda, com 
o escopo de demonstrar o caráter 
pedagógico da medida, rotineira-
mente nos deparamos com aplica-
ção de multa em valores irrisórios, 
incapazes de corrigir o ato passível 
da aplicação.

Para que isto não ocorra, além 
da aplicação escorreita das respec-
tivas atribuições, sugere-se a cria-
ção de um repositório de decisões 
que sirva de parâmetro para aplica-
ção das medidas sancionatórias em 
cada caso concreto que guardem 
similitude entre os seus motivos de-
terminantes.

30  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 215-217.
31  Idem, p. 213.
32  GASPARINI. Diógenes. Direito Administrativo. 15.ed. São Paulo: Saraiva, 2010.p. 62.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A função dos tribu-
nais de contas pos-
sui inegável caráter 
orgânico no Estado 
Democrático de Di-

reito, vez que diferentemente do 
idealizado por Montesquieu, a fun-
ção fiscalizatória apesar de agrega-
da, em parte, ao Poder Legislativo, 
possui inegável autonomia con-
temporânea ante o robustecimento 
dos estados e aperfeiçoamento da 
máquina administrativa.

Nesse aspecto, é importante 
lembrar que as funções básicas 
do tribunal de contas podem ser 
agrupadas da seguinte forma: fis-

calizadora, consultiva, informati-
va, judicante, sancionadora, cor-
retiva, normativa e de ouvidoria. 
Ou seja, o tribunal de contas pos-
sui atuação preventiva (assumin-
do, por vezes, caráter educativo) 
e repressiva. Entretanto, diante da 
constatação de atos irregulares e 
ilegais do administrador público, 
não há mais como se falar em pre-
venção, estando incumbida a corte 
de contas de aplicar a sanção, cuja 
atuação não se pode optar, pois é 
vinculada, conforme se depreende 
do rol de funções elencadas no ar-
tigo 71 da CF/88 (reproduzida nas 
Constituições Estaduais dos entes 

da federação por força do princí-
pio da simetria).

Com efeito, o poder sanciona-
tório dos tribunais de contas no 
exercício do controle externo da 
administração deve ser exercido 
em afinidade com o princípio da 
proporcionalidade, sob risco de 
não o fazendo, desequilibrar ma-
croestruturalmente o país, afetar 
os direitos fundamentais individu-
ais do cidadão e gerar o descrédito 
institucional.

 Devem, portanto, exercer suas 
missões constitucionais com con-
gruência entre os fatos e normas 
aplicáveis a cada caso concreto, 
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s sensível aos destinos que confe-
re ao Estado brasileiro, sob pena 
de malferir a res pública, e ain-
da, de fazer com que as sanções 
aplicadas aquém dos padrões e 
dos critérios estabelecidos sirvam 
de incentivo ao mau gestor, caso 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 
Direito administrativo. 22. ed. 
São Paulo: Atlas, 2009. 

GASPARINI. Diógenes. Direito 
Administrativo. 15. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010. 

LENZA, Pedro. Direito Constitu-
cional Esquematizado. 12. ed. 
rev., atual. E ampl. São Paulo: 
Saraiva, 2008. 

MARINELA, Fernanda. Direito 
administrativo. 5. ed. Niterói: 
Impetus,  2011.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 
administrativo brasileiro. 37. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2010.

MORAES, Alexandre de. Direito 
constitucional administrati-
vo. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

suas condutas não sejam propor-
cionalmente sancionadas.

Para tanto, deverá se valer das 
máximas parciais de Robert Ale-
xy para aplicação das medidas 
cabíveis: adequação, necessidade 
e proporcionalidade em sentido 

estrito, bem como criar reposi-
tório de decisões e instaurar sis-
temas de precedentes – common 
law, o qual por certo prestigia a 
maturidade, estabilidade, previsi-
bilidade e segurança dos julgados 
das cortes de contas.
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O Decreto n. 8243, recentemente assinado pela 
presidência da República e que cria a política 
nacional de participação social, tem sido obje-
to de acaloradas críticas e arraigadas defesas. 
De um lado, há o entendimento no sentido de 

que a norma visa a substituir a representação legítima exer-
cida pelo Legislativo pela participação direta da sociedade na  
gestão pública, daí sua inconstitucionalidade. 

De outro, o reconhecimento do direito à ingerência dos 
cidadãos na definição e condução de políticas públicas como 
método de governo em busca da democracia real.

Confira os pontos de vista antagônicos nos textos a seguir, 
do jurista Ives Gandra da Silva Martins e do ouvidor-geral da 
União, José Eduardo Romão:

Controvérsias cercam participação
social em políticas públicas

Câmara Municipal do Rio,
em foto de Ivan Gorito Maurity
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Ives Gandra da Silva Martins 
Professor emérito das Universidades Mackenzie, UNIP, UNIFIEO, UNIFMU, 
do CIEE/o estado de São Paulo, das Escolas de Comando e Estado-Maior 
do Exército - ECEME, Superior de Guerra - ESG e da Magistratura do 
Tribunal Regional Federal – 1ª Região; professor honorário das Universida-
des Austral (Argentina), San Martin de Porres (Peru) e Vasili Goldis (Romê-
nia); Doutor Honoris Causa das Universidades de Craiova (Romênia) e da 
PUC-Paraná, e catedrático da Universidade do Minho (Portugal); presi-
dente do Conselho Superior de Direito da FECOMERCIO - SP; fundador e 
presidente honorário do Centro de Extensão Universitária – CEU-Escola de 
Direito/Instituto Internacional de Ciências Sociais - IICS.

O decreto que institui a participação da sociedade civil organizada na definição e condução das políticas 
públicas é considerado inconstitucional, no que tange à cláusula pétrea da Constituição, da autonomia e 
independência dos poderes. Nas palavras do professor, pretende o decreto que a autêntica representação 
popular de milhões de brasileiros seja substituída por um punhado de pessoas, que passará a definir a 
política social de todos os ministérios, indicando ao Executivo como deve agir.

Li, com particular preo-
cupação, o Decreto nº 
8243/14, que transfere 
toda a política social do 
país para alguns organis-

mos que serão controlados pelos 
atuais detentores do poder, visto 
que criados e com escolhas progra-
madas ainda para 2014.

A Política Nacional de Parti-
cipação Social – PNPS, tal como 
descrita no Decreto 8243/14, tende 

a substituir o Congresso Nacional 
na representação popular, para 
“fortalecer e articular mecanismos 
e instâncias democráticas de diá-
logo” e em “atuação conjunta com 
a administração pública federal” 
da “sociedade civil” (art. 1º)1, criar 
conselhos e comissões de políticas 
públicas e sociais (artigos 10 e 11)2 
eleitos pelo povo, objetivando au-
xiliar a Secretaria-Geral da Presi-
dência da República (artigo 9º)3 a 

“monitorar e implementar as po-
líticas sociais” por eles definidas, 
com atuação junto às diversas ins-
tâncias governamentais. 

Para um breve artigo, é impos-
sível descrever e analisar o nível de 
força que se pretende atribuir a ins-
trumentos “populares”, na promo-
ção com  o governo, das políticas que 
desejarem, sem a participação dos le-
gítimos representantes do povo, que 
são os senadores e deputados.

1  “Art. 1º  Fica instituída a Política Nacional de Participação Social - PNPS, com o objetivo de fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de 
diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública federal e a sociedade civil. (grifos meus)
Parágrafo único.  Na formulação, na execução, no monitoramento e na avaliação de programas e políticas públicas e no aprimoramento da gestão pública serão 
considerados os objetivos e as diretrizes da PNPS.”

2  “Art.10.  Ressalvado o disposto em lei, na constituição de novos conselhos de políticas públicas e na reorganização dos já constituídos devem ser observadas, no 
mínimo, as seguintes diretrizes:
I - presença de representantes eleitos ou indicados pela sociedade civil, preferencialmente de forma paritária em relação aos representantes governamentais, 
quando a natureza da representação o recomendar;
II - definição, com consulta prévia à sociedade civil, de suas atribuições, competências e natureza;
III - garantia da diversidade entre os representantes da sociedade civil;
IV - estabelecimento de critérios transparentes de escolha de seus membros;
V - rotatividade dos representantes da sociedade civil;
VI - compromisso com o acompanhamento dos processos conferenciais relativos ao tema de sua competência; e
VII - publicidade de seus atos.
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missões serão eleitos pelo “povo”, 
mas a eleição não é obrigatória e o 
“povo” dificilmente terá condições 
de dedicar-se em tempo integral, 
deixando trabalho ou ocupações 
diversas para estar presente nestas 
“eleições”, serão os “amigos do rei” 
os beneficiados pelas indicações, 
que lá estarão presentes, num ver-
dadeiro aparelhamento do Execu-
tivo e redução do Congresso Na-
cional  à sua expressão nenhuma. 
Reproduz o decreto o mesmo estilo 
dos “soviets” da fracassada União 
Soviética que lhes deu, todavia, 
um poder ditatorial sobre parcela 
considerável da Europa de 1917 a 
19894. Reproduzem o pensamen-
to da famosa economista marxista 
Rosa de Luxemburgo (A acumula-
ção do capital).

Por pior que seja, o Legislativo é 
eleito pelo povo. Nele está contida 
100% da representação popular (si-
tuação e oposição). No atual Exe-
cutivo, nem 50% do povo brasileiro 
está representado, pois a atual pre-
sidente teve que ir ao 2º turno para 
ganhar as eleições.

Em outras palavras, pretende o 
decreto que a autêntica represen-
tação popular de 140 milhões de 
brasileiros seja substituída por um 
punhado de pessoas, que passará a 
DEFINIR A POLÍTICA SOCIAL 
DE TODOS OS MINISTÉRIOS, 
INDICANDO AO EXECUTIVO 
COMO DEVE AGIR! A leitura da 
vintena de artigos do diploma le-
gislativo demonstra que não será 
consultivo, mas instrumento para 
que o governo imponha o que qui-

ser, dizendo ter ouvido o “clamor 
da sociedade”.

A linha da proposta é tornar 
o Congresso Nacional uma Casa 
de tertúlias acadêmicas, pois os 
conselhos e comissões eleitos 
pelo “povo” serão aqueles que 
dirigirão o país. Por exemplo, a 
comissão encarregada da Comu-
nicação Social poderá determinar 
que o ministério correspondente 
imponha restrição de conteúdo 
à imprensa, a pretexto de que 
é esta a “vontade do povo”, que 
será “obrigado” a atender aos 
apelos populares. Há forte cor-
rente no partido dos governantes 
favorável a tal controle, que será 
legitimada se disserem, como na 
Argentina, Equador, Bolívia e 
Venezuela, que  a melhor demo-
cracia é aquela que não permite 
que cidadãos controlem os meios 
de comunicação, mas apenas os 
protegidos pelo poder.

As políticas públicas e sociais 
não mais serão definidas pelo Po-
der Legislativo, mas, por este grupo 
limitado de cidadãos enquistados 
nestes organismos.

§ 1º  A participação dos membros no conselho é considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.
§ 2º  A publicação das resoluções de caráter normativo dos conselhos de natureza deliberativa vincula-se à análise de legalidade do ato pelo órgão jurídico com-
petente, em acordo com o disposto na Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.
§ 3º  A rotatividade das entidades e de seus representantes nos conselhos de políticas públicas deve ser assegurada mediante a recondução limitada a lapso 
temporal determinado na forma dos seus regimentos internos, sendo vedadas três reconduções consecutivas.
§ 4º  A participação de dirigente ou membro de organização da sociedade civil que atue em conselho de política pública não configura impedimento à celebração 
de parceria com a administração pública.
§ 5º  Na hipótese de parceira que envolva transferência de recursos financeiros de dotações consignadas no fundo do respectivo conselho, o conselheiro ligado 
à organização que pleiteia o acesso ao recurso fica impedido de votar nos itens de pauta que tenham referência com o processo de seleção, monitoramento e 
avaliação da parceria.
Art. 11.  Nas comissões de políticas públicas devem ser observadas, no mínimo, as seguintes diretrizes:
I - presença de representantes eleitos ou indicados pela sociedade civil;
II - definição de prazo, tema e objetivo a ser atingido;
III - garantia da diversidade entre os representantes da sociedade civil;
IV - estabelecimento de critérios transparentes de escolha de seus membros; e
V - publicidade de seus atos.”

3 “Art. 9º  Fica instituído o Comitê Governamental de Participação Social - CGPS, para assessorar a Secretaria-Geral da Presidência da República no monitoramento 
e na implementação da PNPS e na coordenação do SNPS. (grifos meus)
§ 1º  O CGPS será coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, que dará o suporte técnico-administrativo para seu funcionamento.
§ 2º  Ato do Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República disporá sobre seu funcionamento.”

4  Em meu livro “Uma breve teoria do poder” (Ed. RT) examino de que forma, a serviço dos ditadores da época, o governo controla o povo através destas peças.

Estamos perante uma 
autêntica ressurreição, 
da forma mais insidiosa 
e sorrateira, do PNH-3, 
que recebeu o repúdio 
nacional e, por isto, não 
tem sido aplicado.

“

”
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ressurreição, da forma mais insi-
diosa e sorrateira, do PNH-3, que 
recebeu o repúdio nacional e, por 
isto, não tem sido aplicado. Nem se 
deve confundir tais organismos a 
serem criados com aqueles conse-
lhos, hoje existentes, cuja função é 
mais técnica, sem qualquer intuito 
de aparelhamento.

Às vezes, tenho a impressão, 
com todo o respeito que tenho 
pela figura da presidente da Re-
pública, que ela tem recaídas 
“guerrilheiras”5. Talvez, a “de-
voção cívica” que demonstrou 
nutrir pelo sangrento ditador Fi-
del Castro – tão nítida no retra-
to exibido por todos os jornais, 
de sua recente visita a Cuba – a 
tenha levado a conceber e edi-
tar esta larga estrada para um 
regime antidemocrático. É que 
o decreto suprime as funções 

constitucionais do Parlamento 
e pretende introduzir entre nós 
o estilo bolivariano das Consti-
tuições da Venezuela, Bolívia ou 
Equador. Nelas, o Executivo e o 
“povo” são os verdadeiros pode-
res, sendo –é o que está naque-
las leis maiores— o Legislativo, 
Judiciário e Ministério Público, 
poderes acólitos, vicários, se-
cundários e sem maior expres-
são. Assim é que, ao contrário da 
Constituição brasileira, em que 
referendos e plebiscitos são con-
vocados pelos representantes, 
nestas nações é o Executivo que 
o faz, podendo governar, como 
na Venezuela, por leis habili-
tantes, dando férias coletivas ao 
parlamento, podendo inclusive 
dissolvê-lo, o mesmo podendo o 
presidente do Equador promo-
ver. Nesta Constituição, todavia, 
se o presidente dissolver o Con-

gresso continuará na presidên-
cia, mas se o Congresso destituir 
o presidente, o Congresso se dis-
solverá automaticamente, con-
vocando-se eleições gerais. Na 
Bolívia, a Suprema Corte é eleita, 
com eleições muito semelhantes 
a dos políticos, hoje sob controle 
total do governo.

Por ter densidade normativa 
própria, o referido decreto é dire-
tamente inconstitucional, ferindo 
cláusula pétrea da Constituição, 
que é a autonomia e independên-
cia dos Poderes (artigos 2º6 e 60 § 
4º, inciso III7). Nem por Emenda 
Constitucional poderia haver al-
teração desta clara separação de 
competência.

Espero que o Congresso Nacio-
nal repila o espúrio diploma, com 
base no artigo 49, inciso XI, da 
Carta Maior, zelando, como deve, 
por sua competência legislativa.

5  Em diversos artigos tenho insistido nestas características da presidente, características que respeito,  mas que objetivam claramente a implantação de um governo 
de cunho marxista, com sabores latino americanos:
1) AS MENTIRAS VERDADEIRAS (O ESTADO DE SÃO PAULO , A2 Espaço Aberto, 19 de abril de 2014); 
2) O NEOESCRAVAGISMO CUBANO (Folha de São Paulo – 17/02/2014); 
3) LATIFÚNDIOS INDÍGENAS E O MOVIMENTO DOS SEM TERRA 
( Diário do Comércio, 29/04/2014, Opinião Pg. 3 );
4) LIBERDADE DE IMPRENSA E  LIBERDADE DO INTÉRPRETE DO DIREITO (Revista CONSELHOS, da FCOMÉRCIO, Ed. 22);
5) 25 ANOS DA CONSTITUIÇÃO NO CONTEXTO LATINOAMERICANO (Revista THE WINNERS – GCSM – Dezembro/2013);
6) LIBERDADE DE IMPRENSA (Jornal da Imprensa – Ed. 913);
7) O PRINCÍPIO DA IGUALDADE E A NÃO DISCRIMINAÇÃO ( Revista AFIRMATIVA PLURAL , nº 45, da AFROBRÁS);
8) NA TRILHA BOLIVARIANA ( Diário do Comércio, 30/07/2013);
9) RUY E A PROCURA DE UM ESTADISTA (Diário do Comércio – 11/06/2013);
10) A CONSTITUIÇÃO VENEZUELANA EM FRANGALHOS ( O Estado de São Paulo , 20/03/2013);
11) HONDURAS, PARAGUAI E VENEZUELA, (O ESTADO DE S.PAULO, P.2, 24/01/2013);
12) PNDH-3, EM FACE DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA E DAS CONSTITUIÇÕES BOLIVARIANAS (Revista Justiça e Cidadania – 05/04/2010).  Todos podem 
ser acessados no site www.gandramartins.adv.br

6  Está o artigo assim disposto:
“Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”;

7   Reza o comando supremo que:
“Art. 60. .......
§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
................
III - a separação dos Poderes; ....”.
O artigo está assim disposto:
“Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
..................
XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes;  ................”.
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Desde a promulgação da Constituição Federal em 1988, a participação 
social é muito mais do que uma exigência difusa dirigida às instituições 
republicanas: constitui-se verdadeiro método de realização do Estado De-
mocrático de Direito. Isto é, pode-se asseverar que sem processos de par-
ticipação não há como realizar democraticamente direitos e deveres. Tal 
correlação indissociável entre direito e democracia, que deve conformar as 
tensões sociais neste país, está estabelecida especialmente no texto do 
parágrafo único do artigo 1º da Constituição: não só “Todo o poder emana 
do povo” como por este mesmo povo pode ser exercido diretamente.

(F
ot

o:
 A

sc
om

/C
G

U
)

A participação social como 
método de realização do
Estado Democrático de Direito

José Eduardo Romão 
Doutor em Direito Público pela UnB e ouvidor-geral da União

“Uma flor nasceu na rua!”
Carlos Drummond de Andrade

Não obstante, ainda 
que Constituição te-
nha consagrado as 
condições normati-
vas para a democra-

tização do Estado — atribuindo va-
lidade jurídica à participação direta 
dos cidadãos — sabe-se que a con-
solidação democrática, ou seja, que 
a institucionalização da participação 
dos cidadãos como forma efetiva de 
governo depende da participação 
dos próprios cidadãos. É isso mes-
mo: a participação da população só 
pode ser instituída (constantemente) 
se a população participar de sua ins-
titucionalização. Do mesmo modo 
que só é possível instituir democrati-
camente os mecanismos democráti-
cos de consolidação da Democracia. 
Portanto, parece correto afirmar que 

se trata fundamentalmente de uma 
questão de método, de promover a 
correlação de procedimentos e ins-
tâncias públicas que permitam o de-
senvolver de processos de participa-
ção da sociedade.

Não à toa e à luz da Constitui-
ção, a edição do Decreto nº 8.243, 
de 23 de maio de 2014, instituin-
do a Política Nacional de Partici-
pação Social – PNPS e o Sistema 
Nacional de Participação Social 
– SNPS, fixou (art. 4º) como obje-
tivos do Poder Executivo federal a 
consolidação da “participação so-
cial como método de governo” e 
a instituição de “mecanismos” e o 
“desenvolvimento de metodologias 
que incorporem múltiplas formas 
de expressão e linguagens de par-
ticipação social”. E ao fazê-lo de 

modo algum reduz a importância 
dos procedimentos tradicionais de 
formação da opinião e da vonta-
de popular como, por exemplo, o 
processo legislativo; apenas incre-
menta e qualifica as possibilidades 
disponíveis.

Desta forma, com fundamento 
no artigo 84 da Constituição e na 
Lei nº 10.683/2003, a Presidente 
da República ofereceu consistente 
amparo para a plena consecução 
do Estado Democrático de Direi-
to. Pois, organiza a administração 
com base em metodologia partici-
pativa, de acordo com o artigo 5º 
do referido decreto: os órgãos e 
entidades da administração públi-
ca federal direta e indireta deverão, 
respeitadas as especificidades de 
cada caso, considerar as instâncias 
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Muito embora o 
decreto em questão 
venha suscitando 
intensa discussão, o 
que realmente é muito 
bom, parte considerável 
das críticas padece de 
consistência jurídica, 
revelando pretensões 
meramente eleitorais...

“

”

e os mecanismos de participação 
social para a formulação, a execu-
ção, o monitoramento e a avaliação 
de seus programas e políticas pú-
blicas. Aprimorando, com efeito, o 
próprio funcionamento do Estado. 
É o cerne do regulamento.

Nessa perspectiva, não deve 
haver dúvidas de que o Decreto nº 
8.243/14 tão somente: a) organiza 
as instâncias de participação social 
já existentes no Executivo federal 
e estabelece diretrizes para o seu 
funcionamento; b) estimula os ór-
gãos e entidades da administração 
pública federal direta e indireta a 
considerarem – na gestão das po-
líticas públicas – as instâncias e os 
mecanismos de participação social 
já existentes; e, c) amplia os meca-
nismos de participação para toda a 
sociedade por meio de plataformas 
virtuais na internet, nas quais todo 
cidadão pode se manifestar sobre 
políticas públicas.

De boa-fé, mesmo a leitura de-
liberadamente enviesada do tex-
to normativo pode verificar que o 
presente regulamento: 1) Não cria 
novos conselhos e comissões, nem 
instala novos órgãos na adminis-
tração pública federal; 2) Não obri-
ga a criação de conselhos ou de ou-
tras instâncias de participação por 
nenhum órgão da administração 
pública federal; 3) Não retira atri-
buições do Congresso Nacional, 
nem interfere nos outros poderes 
ou nos outros entes federativos; 4) 
E tampouco restringe o conceito 
de sociedade civil, que inclui todos 
os cidadãos, organizações da so-
ciedade civil, entidades patronais 
e de trabalhadores, e movimentos 
sociais. Ou seja, inclui toda a socie-
dade brasileira.

Sublinhe-se que a este quarto 
e último ponto oferece garantia as 
mais de 285 ouvidorias públicas 
federais, coordenadas pela Ouvi-

doria-Geral da União da Contro-
ladoria-Geral da União. Pois, em 
primeiro lugar, o decreto sacra-
menta, em seu art. 2º, as ouvido-
rias públicas do Poder Executivo 
federal como “instância de contro-
le e participação social responsável 
pelo tratamento das reclamações, 
solicitações, denúncias, sugestões 
e elogios relativos às políticas e 
aos serviços públicos, prestados 
sob qualquer forma ou regime, 
com vistas ao aprimoramento da 
gestão pública”, para em seguida, 
nos termos do art. 7º, considerá
-las parte integrante do Sistema 
Nacional de Participação Social. 
Ora, se as ouvidorias públicas fe-
derais têm garantido, ao longo dos 
últimos anos, o acolhimento e o 
tratamento das demandas formu-
ladas por toda e qualquer pessoa, 
independentemente de sua cor ou 
filiação partidária, por que não po-
deriam, neste momento, assegurar 
que a participação social elevada à 
condição de método estará ao al-
cance de todos? Estudo recente do 
Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA – disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/
images/stories/PDFs/livros/livro_
dialogosdesenvol07.pdf) distingue 
a ouvidoria das demais instâncias 
de participação justamente em ra-
zão de sua propensão à individu-
alização da demanda ou ao aten-
dimento individualizado, e não a 
grupos organizados em torno de 
interesses coletivos. Se se compa-
ra o número de conselhos nacio-
nais existentes — são 40, segundo 
o Guia dos Conselhos Nacionais 
(disponível em: http://www.ipea.
gov.br/participacao/images/pdfs/
participacao/guiaconselhosnacio-
nais2013_abril_web.pdf) — com 
o número de ouvidorias federais, é 
lícito considerar que não se presta 
pouca garantia ao cidadão. Ade-
mais, o decreto confere à Ouvi-
doria-Geral da União (OGU) da 
CGU o estabelecimento das dire-
trizes que nortearão o trabalho das 
ouvidorias do país.

Muito embora o decreto em 
questão venha suscitando intensa 
discussão, o que realmente é muito 
bom, parte considerável das críti-
cas padece de consistência jurídica, 
revelando pretensões meramente 
eleitorais, como é o caso da Ação 
Popular (Processo nº 0009507-
25.2014.4.02.5101). Na mesma linha 
encontram-se diversos Projetos de 
Decreto Legislativo (PDC 1491, PDC 
1492 e PDC 1494 na Câmara e PDC 
117 Senado) propostos com a finali-
dade de sustar os efeitos do regula-
mento e, quiçá, “derrotar o Governo 
[em campanha]”. Vale reproduzir 
longo trecho de artigo recentemen-
te publicado sobre o tema pelo Mi-
nistro Gilson Dipp (disponível em: 
http://www.conjur.com.br/2014-
jul-11/gilson-dipp-sistema-partici-
pacao-social-respeita-prerrogativas):

Um dos argumentos veiculados 
nesses projetos é o de que arre-
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O aspecto mais 
sintomático de uma 
ofensiva ideológica 
está em dizer que 
o Executivo busca 
perpetuar sua influência 
política junto aos 
movimentos sociais, 
imunizando-os de 
possíveis alterações 
institucionais ou 
eleitorais.

“

”

gimentar a sociedade civil em 
favor da administração subtrai-
ria a base de representação do 
Parlamento. Essa sustentação 
escorrega em dois pontos: em 
primeiro lugar, na insegurança 
quanto à representatividade real 
dos parlamentares. Em segundo 
lugar, na concepção equivocada 
de uma democracia ainda presa 
à pura formalidade de escolha 
dos representantes.
A arguição de que o decreto 
visa implodir a democracia re-
presentativa não tem qualquer 
fundamento formal, limitando-
se a mera crítica defensiva de 
alguns parlamentares diante da 
fragilidade de suas bases políti-
cas ou eleitorais. O decreto não 
impede nem erige obstáculos à 
participação eleitoral nem tolhe 
a propaganda ou a mobilização 
dos partidos. Também não pre-
judica as demais formas de par-
ticipação do eleitor pela via do 
plebiscito, referendo ou inicia-
tiva popular, mecanismos que 
permanecem inalterados.
Que o decreto não cria órgão 
ou cargos públicos ou eleve a 
despesa pública, a simples lei-
tura desarmada de seus termos 
desmente a afirmação dos par-
lamentares que contra ele se 
insurgiram.
O aspecto mais sintomático de 
uma ofensiva ideológica está 
em dizer que o Executivo busca 
perpetuar sua influência política 
junto aos movimentos sociais, 
imunizando-os de possíveis al-
terações institucionais ou elei-
torais. O argumento pode até 
ser considerado, mas não tem 
força para imputar ao decreto a 
pecha de inconstitucionalidade, 
já que não é vedado ao titular de 
poder cercar-se de sustentação 
política bastante a lhe garantir 

a continuidade do seu exercício. 
Essa cooptação, própria da ati-
vidade politico-ideológica, não 
viola regra ou normativo al-
gum. Afinal, mesmo em termos 
formais, representa uma inicia-
tiva legitima do Executivo, que 
recebeu o mandato da maioria 
dos eleitores.
As fundamentações expos-
tas nos projetos também não 
vão além do discurso retórico 
quando alegam que o decreto 
inviabiliza a participação dos 
cidadãos que não se incluem 
nos mecanismos de participa-
ção social. Pode o Poder Exe-
cutivo arregimentar seus elei-
tores, em legítima sustentação 
de suas ações e nos limites da 
legalidade, sem qualquer lesão 
aos poderes do Legislativo ou 
do Judiciário.
Em complemento, convém re-

produzir a ponderação prudente 
extraída de artigo de Pedro Abra-
movay (disponível em: http://www.
brasilpost.com.br/pedro-abramo-
vay/deus-decreto-participacao-so-
cial_b_5479388.html): “E o decre-
to toma o cuidado de não afirmar, 
em nenhum momento, que essas 
novas formas de participação vão 
gerar obrigação para as pessoas ou 
para os poderes. Ele deixa claro que 
os órgãos do Poder Executivo vão 
ter que ‘considerar’ (é essa a ex-
pressão utilizada) as instâncias de 
participação social. Ou seja, vão ter 
que dialogar, ouvir, responder pu-
blicamente as razões de se aceitar 
ou não recomendações feitas por 
essas instâncias”.

Por fim, faz-se necessário e 
oportuno salientar que o Decreto 
nº 8.243/14 foi elaborado a muitas 
mãos, num processo democrático 
de reconhecimento e consolidação 
de expectativas, o que, por si só, o 
torna um ato legítimo, além de in-

discutivelmente legal. Nos termos 
desse regulamento, não só o “Go-
verno” e as ouvidorias públicas fe-
derais assumem, definitivamente, 
enorme responsabilidade na con-
secução do Estado Democrático 
de Direito, mas também todas as 
instituições brasileiras que devem 
prestar contas à sociedade sobre 
suas decisões e escolhas. Tanto o 
PNPS quanto o SNPS trazem desa-
fios e, certamente, riscos, nos limi-
tes estabelecidos pela Constituição. 
Não há como impor censuras pré-
vias à participação social e muito 
menos revogar procedimentos de 
expressão da opinião e da vontade 
popular. Como um dia ensinou o 
poeta, se necessário for, a flor há de 
nascer na rua e furar “o asfalto, o 
tédio, o nojo e o ódio”. Eis a lição 
repetida em junho de 2013. Com 
responsabilidade, alguma humil-
dade e um pouco de coragem, é 
chegada a hora de aprender.



Fora de campo,
foi uma goleada
de vitórias
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Afinal, deu tudo certo. Ou quase. 
Não fomos campeões em cam-
po, mas vencemos os vários 

desafios impostos pela organização da 
Copa do Mundo de 2014. Os depoi-
mentos e os números oficiais contam as 
vitórias que o Rio de Janeiro alcançou.
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Copacabana, local onde foi instalado o Fifa Fan Fest, virou palco para as mais 
variadas demonstrações de criatividade por parte dos torcedores que vivencia-
ram com emoção a Copa do Mundo de 2014. Durante os 32 dias de duração do 
megaevento, o bairro, especialmente, recebeu a alegria da maioria dos 471 mil 
estrangeiros e 415 mil turistas nacionais que visitaram a cidade neste período. 
Um colorido a mais tomou conta das ruas.

A Copa em Copa
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Foto: Pedro Kirilos

Rio de Janeiro:
o coração da Copa
Secretário Especial de Turismo, Antonio Pedro Figuei-
ra de Mello traduz, em números, o que foi a Copa do 

Mundo 2014, no Rio de Janeiro. Acompanhe:

Palco de seis partidas e da 
grande final, quartel-ge-
neral da Fifa durante o 
torneio,  sede do centro 
de mídia, da vila de trei-

namento de árbitros e das seleções 
da Holanda e da Inglaterra, além do 
Centro Aberto de Mídia e de uma 
arena FIFA Fan Fest: o Rio de Ja-
neiro definitivamente teve papel de 
protagonista na Copa do Mundo. 
É claro que esse sucesso também 
seria traduzido em números – e 
as cifras foram tão bem sucedidas 
quanto o evento em si. Naquela que 
foi considerada a Copa das Copas, 
o Rio de Janeiro bateu um bolão ao 
receber 471 mil estrangeiros e 415 
mil turistas nacionais ao longo do 
evento, segundo estudo realizado 
pelo Observatório de Turismo da 
UFF e a ESPM em parceria com 
a Riotur e o Sebrae/RJ. Estipulada 
inicialmente em R$ 1 bilhão pelo 
Ministério do Turismo, a renda 

proveniente da movimentação de 
turistas chegou ao fim do evento 
quadruplicada: foram arrecadados 
R$ 4,4 bilhões ao longo do torneio. 
Entre os estrangeiros, destaque 
para os “hermanos” sulamerica-
nos: argentinos, chilenos e colom-
bianos foram a maioria entre os 
visitantes. Já no ranking nacional, 
como sempre, os paulistas ficaram 
na frente, seguidos pelos mineiros 
e capixabas. O gasto médio diário 
apurado foi de R$ 639,52 e o tem-
po de permanência na cidade ficou 
em torno de nove dias. A pesquisa 
apurou ainda que 58% dos entre-
vistados têm a intenção de voltar 
daqui a dois anos para acompanhar 
as Olimpíadas de 2016. 

Durante a transmissão da final, 
assistida por mais de três bilhões de 
pessoas ao redor do mundo, foram 
exibidas lindas imagens do Cris-
to Redentor, às vezes com o sol se 
pondo ao fundo, outras vezes com 

o estádio do Maracanã, ou ainda 
da arena do Fifa Fan Fest lotada 
nas areias de Copacabana. Mostra-
mos nossa beleza e hospitalidade 
para o mundo inteiro. Recebemos 
elogios dos jornalistas presentes e 
fomos aprovados pelos turistas em 
pesquisa que avaliou nossa presta-
ção de serviços e reconheceu nos-
so carisma como anfitriões. Nosso 
maior legado é este, e ele é intan-
gível. Mas os números que conse-
guimos contabilizar revelam que a 
cidade ganhou muitíssimo em ter-
mos econômicos também.

Desde o anúncio da realização 
da Copa no Brasil, o foco do pre-
feito Eduardo Paes sempre foi di-
ferente dos demais dirigentes de 
cidades sede. Enquanto todos bri-
gavam para sediar um jogo do Bra-
sil, a luta no Rio era pelo Centro de 
Mídia e pela final. Se a cidade foi o 
coração da Copa no Brasil, deve-se, 
e muito, ao fato de ter recebido aqui 
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O receptivo preparado 

para a imprensa foi 
um capítulo à parte 
em toda a prepara-
ção para o evento. A 

estratégia foi aproveitar a presença 
maciça de jornalistas nacionais e 
internacionais no Rio de Janeiro 
para vender a imagem da cidade e 
os projetos municipais de desen-
volvimento, facilitando o trabalho 
das equipes de mídia na obtenção 
de informações, entrevistas e nas 
gravações. O coração deste plane-
jamento foi o IBC (International 

o IBC e o Centro Aberto de Mídia, 
que juntos somaram quase 22 mil 
jornalistas. Ter a grande final rea-
lizada no Maracanã também foi de 
suma importância para este suces-
so, uma vez que a final da Copa é 
praticamente um grande evento 
dentro de outro grande evento, 
sendo assistido por bilhões de pes-
soas em todo o planeta.

A hotelaria também comemora 
os números alcançados. Segundo 
a Associação Brasileira da Indús-
tria de Hotéis (ABIH/RJ), a taxa 
média de ocupação dos hotéis da 
cidade ficou em 93,8%, chegando a 
97,66% na final, no Maracanã. Os 
hotéis cinco estrelas foram os mais 
procurados, alcançando uma ocu-
pação média de 98,15%, chegando 
a 99,75% na final. Nos estabele-
cimentos três e quatro estrelas, a 
média ficou em 93,22%, com ápice 
de 97,42% na partida final. A taxa 
de ocupação média dos albergues 
foi de 86% no período, sendo que 
a semana da final alcançou 100%, 
segundo a Associação de Cama & 
Café e Albergues do Estado do Rio 
de Janeiro (ACCARJ).

Nossos principais cartões pos-
tais viveram dias de intensa pro-

cura. O Cristo Redentor recebeu 
295.917 pessoas durante o Mun-
dial, sendo que a segunda semana 
do evento quase bateu o recorde de 
visitação da JMJ, evento de imenso 
apelo católico que também ocorreu 
em julho do ano passado durante 
uma semana: foram 73.716 visitan-
tes entre 16 e 22 de junho, segun-
da semana da Copa, enquanto o 
evento religioso levou um público 

de 74.021 pessoas ao monumento 
no Parque Nacional da Tijuca. O 
balanço anual do Corcovado tem 
uma média de cinco mil visitantes 
por dia, mas, durante a Copa, fo-
ram registrados picos de até 12 mil. 
O Pão de Açúcar, que costuma re-
ceber normalmente três mil pesso-
as por dia, teve picos de até oito mil 
passageiros diários no bondinho, 
tendo recebido 174.830 turistas no 
período da Copa.

Outro ponto de suma impor-
tância para o sucesso do mundial 
na cidade foi o  Fifa Fan Fest, que 
recebeu um total de 814.666 pes-
soas no interior da arena monta-
da na Praia de Copacabana – sem 
falar nas outras milhares que as-
sistiram as partidas no telão mon-
tado na área externa para os dias 
de jogo do Brasil e da final, que 
reuniram mais de 100 mil pessoas 
ao longo do evento. O recorde de 
público na área interna do even-
to foi aferido no dia 5 de julho, 
quando 55.533 pessoas passaram 
pelo local. Ao todo, 72 atrações 
musicais se apresentaram no pal-
co montado na arena, somando 
76 horas de shows e 300 horas de 
entretenimento. 

Broadcast Centre), localizado no 
Riocentro, e que abrigou, por dia, 
mais de três mil profissionais que 
trabalharam na transmissão das 
imagens da Copa para seus países. 
Foram 18 mil jornalistas creden-
ciados. Logo em seguida, desta-
cou-se o Centro Aberto de Mídia, 
instalado no Forte de Copacabana, 
voltado para jornalistas nacionais e 
estrangeiros, credenciados ou não 
pela FIFA. O local oferecia estações 
de trabalho, internet de banda lar-
ga, coletivas de imprensa com por-
ta-vozes de diferentes instâncias, 

press tours e programação cultural. 
Cerca de 3.500 jornalistas de mais 
de 80 países utilizaram os servi-
ços e as instalações. Os press tours 
também agradaram os jornalistas 
e tiveram grande procura: 583 
profissionais de imprensa pude-
ram conhecer um pouco mais da 
Cidade Maravilhosa por meio dos 
passeios ou das oficinas esportivas 
oferecidos pela Riotur desde o co-
meço da competição. 

A praia de Copacabana serviu 
de cenário para 10 estúdios de di-
ferentes televisões de todo o mun-

Outro ponto de suma 
importância para o 
sucesso do mundial 
na cidade foi o  Fifa 
Fan Fest, que recebeu 
um total de 814.666 
pessoas no interior da 
arena montada na Praia 
de Copacabana.

“

”

Imprensa, um hóspede mais que ilustre
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mais belos cartões postais da cida-
de como pano de fundo para suas 
transmissões feitas no Presentation 
Studios, montado no final da praia, 
próximo ao Sofitel. Também foram 
demarcados treze espaços em pon-
tos estratégicos da cidade para fa-
cilitar transmissões ao vivo e maté-
rias pré-gravadas com fundo livre e 

O formato de atendi-
mento ao turista que 
utilizamos foi testa-
do e aprovado ante-
riormente - segundo 

pesquisa do MTur, com 80% de 
avaliações positivas - durante a Jor-
nada Mundial da Juventude e em 
outros eventos como a Copa das 
Confederações e a Rio+20. O time 
que entrou em campo para atender 
ao turista na Copa já era vitorioso, 
e por isto tínhamos plena convic-
ção que a estrutura montada para 
este fim seria plenamente bem-su-
cedida ao longo do evento.

Os 14 postos de informação fi-
xos da Riotur ganharam o reforço 
de 17 postos temporários, mon-
tados em locais que atendiam es-
pecificidades do evento. Nos pos-
tos fixos , foram atendidas 71.553 
pessoas durante o Mundial, sendo 
84,8% estrangeiros; e os postos da 
orla de Copacabana, da rodoviá-
ria e dos aeroportos foram os que 
receberam maior público. Já nos 
postos temporários, foram 87.615 
atendimentos, com destaque para 
os postos do metrô, do Galeão e 
do Maracanã. Os agentes de infor-
mações turísticas, que distribuíram 
material informativo em pontos es-
tratégicos ou de grande movimen-
tação de pessoas, atenderam 53.554 
pessoas desde o início do evento. 
Somando o trabalho realizado nos 

visual privilegiado. As Press Areas, 
como eram chamadas, foram uti-
lizadas em 443 ocasiões, somando 
cerca de 221 horas de transmissões 
ao vivo. No total, 41 emissoras de 
19 países usaram os espaços ofere-
cidos pela Prefeitura num período 
de 40 dias.

Além disso, as equipes de traba-
lho receberam exemplares do Ma-

nual do Jornalista (guia que explica 
o funcionamento da infraestrutura, 
onde e como filmar na cidade e prin-
cipais contatos no Rio) e um Manu-
al de Procedimentos para Grandes 
Eventos (com informações de trans-
porte, mudanças viárias, orienta-
ções sobre deslocamentos e descri-
ção de ações e responsabilidades dos 
órgãos envolvidos).

Atendimento ao turista: informação em primeiro lugar

postos fixos, nos temporários e pe-
los agentes volantes, foram 212.722 
atendimentos de informações tu-
rísticas em todo o período da Copa. 

A distribuição de material in-
formativo seguiu o ritmo da imensa 
demanda: foram entregues 390 mil 
Guias do Rio, 1,7 milhão de mapas 
da cidade, 500 mil folders Guia do 
Espectador e 10,3 mil press kits. O 
material informativo preparado 
especificamente para o evento era 
todo em português, inglês e espa-
nhol e podia ser encontrado, além 
dos postos de informação, em pon-
tos de interesse turístico, como ho-
téis, albergues, museus, centro cul-
turais e até em bares e restaurantes. 

O projeto Rio Amigo, da ONG 
Before Babel Brigade KOREA (bbb
-Korea) realizou 600 atendimentos 
durante a Copa via telefone. As li-
gações, ao custo de uma chamada 
local, funcionavam 24 horas por 
dia com 150 voluntários atendendo 
em inglês, espanhol, francês, corea-
no, italiano, alemão e russo. A Rio-
tur foi parceira da iniciativa divul-
gando o serviço em seus postos de 
informação.

No mundo virtual, o hotsite 
Copa do Mundo dentro do site Rio 
Guia Oficial e dois aplicativos (o da 
cidade e um especial para a Copa, 
ambos disponíveis para smartpho-
nes de sistema operacional iOS e 
Android em inglês, espanhol e por-

tuguês) também foram de grande 
utilidade para quem circulou por 
aqui. Nele, estavam reunidas infor-
mações de jogos e locais de exibição 
pública, com opções de trajetos por 
meio de transporte público, deta-
lhes de destinos e serviços na cidade 
como pontos turísticos, hotéis, res-
taurantes, bancos e hospitais. 

O projeto Rio Walking Tour, de 
visitas guiadas, gratuitas, a pé pelo 
Centro, Ipanema e Copacabana, foi 
o nosso presente para os visitantes. 
O tour agradou: foi utilizado por 
689 pessoas de 35 países diferentes, 
com destaque para Israel, Singa-
pura, Bolívia, Suécia, Cazaquistão, 
Ucrânia, Áustria, Escócia, Emira-
dos Árabes, Peru, Porto Rico e Ni-
carágua, países que sequer tinham 
seleções disputando o Mundial.

Os estacionamentos abertos pela 
Prefeitura para receber os turistas 
sulamericanos (em sua maioria ar-
gentinos) que vieram acompanhar 
a competição em motor homes, trai-
lers e veículos de passeio funciona-
ram até três dias após o término do 
evento. No domingo, dia da grande 
final, estavam estacionados cerca 
de 900 veículos distribuídos entre 
Apoteose, Feira de São Cristóvão e 
Terreirão do Samba. 

Para criar um clima festivo em 
torno do evento, uma ambientação 
especial foi distribuída pela cidade, 
tanto nos pontos turísticos tradi-
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Uma de nossas maiores pre-
ocupações em cada evento é ter a 
percepção do turista sobre o que 
está sendo realizado. Para a Copa, 
encomendamos uma pesquisa à 
GMR Inteligência de Mercado para 
medir a satisfação do turista e suas 
impressões sobre a cidade. O le-
vantamento apurou que, entre os 
turistas estrangeiros, 98,8% dos en-
trevistados tiveram as expectativas 
atingidas ou superadas e 98,3% re-
comendariam o destino a parentes 
e amigos. A hospitalidade do cario-
ca foi destaque, recebendo o índice 
de 97,1%  de conceitos ótimo/bom.

Na hora de dar notas aos servi-
ços da cidade,  o visitante estran-
geiro julgou o quesito Informações 
Turísticas com 89% de avaliações 
positivas, seguido de perto pela 
Sinalização Turística, com 82,6% 
de aprovação. Os itens Segurança 
Pública e Limpeza Pública também 

cionais quanto nas rotas que leva-
vam visitantes e atletas ao estádio. 
As placas davam boas-vindas em 
português, inglês e espanhol. Às 
vésperas da final, mensagens di-
ziam O Rio Ama Vocês nos mais di-
versos idiomas, deixando claro que 
a cidade tem muito orgulho de ter 
recebido cada um dos turistas e que 
deseja vê-los de volta em breve.

Um amplo projeto de sina-
lização foi colocado em prática 
para auxiliar na mobilidade dos 
turistas, também baseado em es-
tudos realizados ao longo de ou-
tros grandes eventos que a cidade 
recebeu recentemente. Ao todo, 
3.700 peças de sinalização foram 
instaladas na cidade, entre blimps, 
mobiliário urbano, torres, adesi-
vos e sentinelas.

Placas e adesivos foram instala-
dos em locais previamente selecio-

nados nas principais vias da cidade 
e na região do Maracanã, para au-
xiliar na circulação dos visitantes, 
com orientações a respeito das ro-
tas até o estádio e sobre pontos de 
interdição. Para o pedestre, a sina-
lização também teve informações 
de cunho educativo, que listavam 
os dias e horários de jogos, interdi-
ções, uso preferencial do transpor-
te público e alterações dos pontos e 
linhas de ônibus. Elas foram insta-
ladas em postes, pontos de ônibus, 
metrô e trem. As placas de sinaliza-
ção se dividiam em dois tipos: edu-
cativas e de sinalização de rotas. Na 
sinalização de rotas, placas e ade-
sivos foram distribuídos pela cida-
de, alguns dias antes do início dos 
jogos, para orientar o visitante na 
chegada ao estádio e sobre as mo-
dificações que foram realizadas nos 
dias de competição. A maior parte 

deste tipo de sinalização ficou con-
centrada na região do estádio do 
Maracanã, nas estações de metrô e 
rotas sugeridas para trajeto a pé. 

Às vésperas da final, 
mensagens diziam O 
Rio Ama Vocês nos 
mais diversos idiomas, 
deixando claro que a 
cidade tem muito orgulho 
de ter recebido cada um 
dos turistas e que deseja 
vê-los de volta em breve.

“

”
Destino e estruturas aprovados em pesquisa de satisfação

foram bem conceituados, com mais 
de 76% considerando o serviço 
prestado ótimo ou bom. 

O turista nacional também vol-
tou para casa com uma excelente 
imagem do carioca e de sua cida-
de, segundo o levantamento: 98,4% 
tiveram as expectativas com a via-
gem atendidas ou superadas, 98,2% 
recomendariam a viagem para cá 
e 96% ratificaram como verdadei-
ra a boa fama da hospitalidade do 
povo carioca. Os serviços da cida-
de também receberam boas notas 
dos brasileiros, sendo considerados 
ótimos ou bons a Segurança Públi-
ca (84,7%), a Limpeza (83,1%), a 
Informação Turística (80,2%) e a 
Sinalização Turística (78,2%).

A cidade é vocacionada para os 
grandes eventos. O carioca gosta 
de receber; é um ativo e um dife-
rencial que não podemos deixar 
de considerar na hora de planejar 

nossas ações. Organizamos o Ré-
veillon para dois milhões, todos os 
anos, em Copacabana; temos cin-
co milhões brincando o carnaval 
nas ruas da cidade - e sempre sem 
problemas ou graves ocorrências. A 
Copa foi um imenso sucesso e dei-
xou saudade, mas já estamos com o 
foco na nossa próxima missão, que 
é sediar o primeiro TED Global da 
América Latina, em outubro deste 
ano. Trata-se de um dos principais 
eventos de tecnologia e inovação, 
que vai celebrar aqui seus 30 anos 
de existência. O ano de 2015 será 
inteiramente dedicado à carioqui-
ce, quando celebraremos os 450 
anos da cidade. Mas não se deixem 
enganar: as turbinas já estão sen-
do aquecidas para a nosso princi-
pal desafio, que está há exatos dois 
anos de acontecer. Podem ter certe-
za: vamos realizar aqui a Olimpíada 
das Olimpíadas!
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A Copa do Mundo 
Fifa foi realizada de 
12 de junho a 13 de 
julho de 2014 com 
sete partidas na ci-

dade do Rio de Janeiro, incluin-
do o jogo final. Além dos jogos 
no Estádio do Maracanã, diversos 
eventos ocorreram paralelamente 
na Cidade, como o Fifa Fan Fest, 
em Copacabana, o Alzirão, evento 
tradicional com exibição pública 
do jogo em telão no bairro da Ti-
juca, e o FIFA For Hope, compe-
tição esportiva de jovens na Vila 
Olímpica do Caju.

O balanço da Copa

Mobilidade: o grande desafio
A equipe da Diretoria de Operações da CET-Rio apresentou um balanço sobre o esquema estabelecido, 
os desafios e as medidas adotadas para gerenciar a demanda da mobilidade no Rio de Janeiro durante a 
Copa do Mundo de 2014. Para a equipe, “o sucesso da realização do evento credencia o Rio de Janeiro a 
enfrentar um desafio maior: Olimpíadas 2016”.

O Centro Internacional de Im-
prensa (IBC) de toda a Copa ficou 
localizado no Riocentro, Barra da 
Tijuca, abrigando jornalistas cre-
denciados e de onde eram trans-
mitidas as imagens para todo o 
mundo.  Em Copacabana estava o 
“Quartel General” da Fifa; as sele-
ções da Holanda e Inglaterra fica-
ram hospedadas na Cidade, assim 
como todos os árbitros.

Em 2013, o Rio de Janeiro se-
diou três jogos da Copa das Con-
federações, evento teste da Fifa, 
tendo sido testado o esquema de 
mobilidade para o Maracanã, per-

mitindo efetuar ajustes para a Copa 
do Mundo.

A Fifa, entidade organizadora 
do Mundial, estabelece um perí-
metro de isolamento no entorno 
do Estádio de cerca de 500 metros, 
visando maior conforto e seguran-
ça dos torcedores.  Desta forma, as 
ruas do entorno deveriam ser blo-
queadas ao trânsito 6 horas antes 
do início dos jogos.  Desde a Copa 
das Confederações, no entanto, o 
Rio de Janeiro alterou essa prer-
rogativa, dividindo os fechamen-
tos em duas etapas: 6 horas antes, 
vias de menor impacto no sistema 

Joaquim Dinís Amorim dos Santos, M. Sc. - Diretor de Operações da CET-Rio
Luiz Gustavo Mendonça de Oliveira - Assessor da Diretoria de Operações da CET-Rio
Marina Leite de Barros Baltar, M. Sc - Engenheira da Diretoria de Operações da CET-Rio
Rafael Ferreira Santos - Assessor da Diretoria de Operações da CET-Rio
Rafaela Dias Romero, M. Sc. - Assessora da Diretoria de Operações da CET-Rio
Sergio Luiz Machado Soares - Arquiteto da Diretoria de Operações da CET-Rio
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total.  Ressalte-se que, além de exi-
gência da Fifa, o isolamento do en-
torno do Maracanã para veículos 
era consenso entre todos os téc-
nicos da Prefeitura envolvidos no 
planejamento.

O Estádio do Maracanã fica lo-
calizado na Zona Norte da cidade e 
é atendido por três estações de me-
trô - São Cristóvão, Maracanã e São 
Francisco Xavier - e duas estações 
de trem - São Cristóvão e Maracanã.  
Esta oferta de transporte público de 
alta capacidade no entorno do Está-
dio, somada à interdição das vias no 
entorno, orientou a decisão de defi-
nir-se o transporte público como a 
principal forma de acesso ao Mara-
canã para os espectadores em geral.  

Dentro dessa lógica, o metrô assu-
miu posição mais relevante, pois 
atende a Zona Sul da cidade, área de 
maior concentração hoteleira.

O BRT Transcarioca, sistema de 
transporte coletivo de passageiros 
por ônibus circulando em corredo-
res exclusivos e segregados, que liga 
a Barra da Tijuca ao Aeroporto In-
ternacional Tom Jobim (Galeão), foi 
inaugurado no início de junho de 
2014.  Dessa forma, os deslocamen-
tos para o Maracanã a partir da Barra 
da Tijuca, segunda maior concen-
tração de hotéis, e o aeroporto inter-
nacional foram atendidos pelo BRT 
Transcarioca, através de integração 
com o metrô na estação Vicente de 
Carvalho.  A Figura 1 demostra as 
principais origens de espectadores e 

a rede de transportes, com conexões 
para atendimento ao Estádio.

O Plano de Mobilidade para a 
Copa descartou a criação de qual-
quer tipo de bolsão de estaciona-
mento no entorno do Estádio e 
proibiu o estacionamento em 19 
vias próximas da região (supressão 
de cerca de 1.000 vagas), restrin-
gindo ao máximo o acesso através 
de veículo particular, assim como 
não estimulou o uso de táxis e ôni-
bus como forma de transporte.  Os 
portadores de ingresso tinham gra-
tuidade tanto no metrô como nos 
trens, a partir de quatro horas antes 
dos jogos e na saída do Estádio.

A Figura 2 demonstra a utilização 
do metrô, com a distribuição pelas 
três estações próximas ao Maracanã.

Figura 1 - Rede de Transportes para Atendimento ao Maracanã
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O desafio de compati-
bilizar a realização 
dos sete jogos da 
Copa do Mundo no 
Rio de Janeiro, sen-

do três deles em dias úteis, manten-
do a rotina da cidade e permitindo 
o acesso ao Estádio de forma con-
fortável e no horário programado, 
obrigou a prefeitura a adotar algu-
mas medidas de maior impacto.

Devido à necessidade de redu-
zir o fluxo de veículos na cidade 
nos dias 18 e 25 de junho (duas 
quartas-feiras) e 04 de julho de 
2014 (sexta-feira), foi decretado 
feriado parcial, a partir de 12h, 
nos dias 18 e 25 de junho, e fe-
riado total no dia 04 de julho de 
2014, excluídos desta previsão os 
serviços públicos que não admi-
tiam paralisação, estabelecimen-
tos comerciais, culturais e pontos 
turísticos. Estas exclusões visaram 
atender o público que chegava na 

cidade sem onerar desnecessaria-
mente esses setores.

A partir do terceiro jogo, as 
forças de segurança solicitaram 
antecipação dos fechamentos no 
entorno do Estádio para maior 
controle e segurança do evento. 
Com esta antecipação, decretou-
se feriado total no dia 25 de junho, 
o que trouxe impactos positivos 
para o trânsito também. A redu-
ção de fluxo de tráfego nas princi-

pais vias da cidade no feriado par-
cial foi de 15% (dia 18/06), já com 
o feriado total, foi de 26% (dia 
25/06), como demonstrado na Fi-
gura 3.  Na Radial Oeste sentido 
Méier, a redução, se comparada 
a uma quarta-feira útil, foi ainda 
maior. No feriado parcial, foi de 
30%, e no feriado total, de 50%. 

Outra medida foi a não autori-
zação de eventos na cidade do Rio 
de Janeiro paralelos a Copa.

Figura 2 - Carregamento do metrô nos dias de jogos (Fonte: Metrô Rio)

Gerenciamento da demanda

Figura 3- Fluxo de tráfego nas principais vias (Fonte: CET-Rio)
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Pela localização do está-
dio, próximo à princi-
pal entrada da cidade, à 
Av. Francisco Bicalho, 
o bloqueio das vias po-

deria gerar retenções no trânsito 
que afetassem o Centro, o acesso 
à Zona Sul pelos túneis Rebouças 
e Santa Bárbara, e a chegada em 
toda a Zona Norte.  Além disso, 
eventuais retenções no trânsito 
prejudicariam a chegada ao está-
dio das delegações, autoridades e 
convidados especiais.

Para minimizar a possibilidade 
de congestionamentos foram ado-
tadas as seguintes medidas:

• A Av. Radial Oeste (Pres. 
Castelo Branco) só foi fechada na 
sua pista junto ao estádio, sentido 
Centro, sendo mantida aberta a 
pista sentido Méier para garantir a 
fluidez do trânsito nas rotas de che-
gada.  Todo o canteiro central re-
cebeu grades (Figura 5) no intuito 
de impedir a travessia de pedestres 

Esquema de tráfego para o Maracanã

que eventualmente desembarcas-
sem na pista aberta. 

• O Viaduto Oduvaldo Coz-
zi, que faz a ligação da Av. Radial 
Oeste com a Av. Maracanã, foi 
utilizado como via exclusiva para 
pedestres, conectando as estações 

de trem e metrô São Cristóvão com 
o estádio (Figura 5).  Essa medida 
apresentou duas substanciais van-
tagens: o viaduto substituiria a pas-
sarela existente nas estações, que 
não teria largura para absorver a 
travessia do público; e não existiria 
conflito veículos x pedestres, uma 
vez que não seria necessária tra-
vessia em nível da pista aberta da 
Radial Oeste;

• A Rua São Francisco Xavier, 
principal rota de desvio no senti-
do Centro e que teve várias ruas 
transversais fechadas, recebeu 
um tratamento diferenciado nos 
pontos de bloqueio.  Foram utili-
zadas barreiras plásticas idênticas 
às usadas no fechamento do Odu-
valdo Cozzi (Figura 5).  Este tipo 
de bloqueio reduzia retenções ge-
radas pela tentativa de acesso por 
veículos, por se apresenta como 
uma “parede” e dispensar a pre-
sença de agentes de trânsito

• Intensa divulgação dos fecha-
mentos para o público em geral 
através da imprensa e painéis de 
mensagens variáveis, com intenção 

Figura 4 - Esquema de fechamento de vias no entorno do Estádio do Maracanã

Figura 5 - Viaduto operando como passarela; grades na Radial Oeste e barrei-
ras plásticas
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Podem-se destacar duas 
alterações principais en-
tre a Copa das Confede-
rações (2013) e a Copa 
do Mundo (2014), que 

influenciaram o planejamento da 
mobilidade: mudanças no perfil do 
público e seu comportamento de 
deslocamento.

Ao contrário da Copa das Con-
federações que teve público basi-
camente constituído por morado-
res do Rio de Janeiro, na Copa do 
Mundo foi observada a acentuada 
presença de estrangeiros, especial-
mente em partidas envolvendo 
seleções da América do Sul, assim 
como espectadores oriundos de 
outros estados. Desta forma, então, 
existiu uma maior adesão ao trans-
porte público, nos deslocamentos 
para o Maracanã, do que no even-
to teste, visto que os moradores do 
Rio de Janeiro possuem cultura de 
seguir de carro até região da Tijuca, 
estacionando e depois deslocando-
se a pé para o estádio.

Segundo o Ministério dos Es-
portes, a maioria do público que 
comprou ingresso para o Maracanã 
era estrangeiro (56%), enquanto na 
Copa das Confederações, os es-
trangeiros representaram cerca de 
3% do total de ingressos, 

A média da ocupação hoteleira, 
considerando todas as partidas, fi-

de reduzir o volume de tráfego na 
região e reforçar a recomendação 
do uso de transporte público.  

• Planos semafóricos especiais 
em todas as rotas de desvio e posicio-
namento de operadores e reboques 
para aumentar a fluidez e imediata 
desobstrução das vias em caso de aci-
dentes ou enguiços mecânicos;

• Feriados e pontos facultativos, 
como já descrito.

Além da fluidez no trânsito em 
geral e da necessidade de garantir 
o acesso do público aos jogos da 
Copa, os moradores da região blo-
queada no entorno do Maracanã 
receberam atenção diferenciada.  
Aqueles que possuíam vaga de 
garagem puderam acessar a área 
bloqueada com uso de credencial 
distribuída pela Subprefeitura da 
Grande Tijuca. 

No jogo da final, dia 13 de julho, 
a área de bloqueio foi ampliada, as-
sim como o período de interdição.  
Além dos fechamentos dos jogos 
anteriores, a Radial Oeste sentido 
Méier também foi bloqueada, as-
sim como o entorno da Quinta da 
Boa Vista, a partir das 10h de do-
mingo. Mesmo com a expansão da 
área e do período, o trânsito não 
sofreu impactos significativos.

Ajustes entre o evento teste e a Copa

cou em 93,8%, chegando a 97.66% 
na final, realizada no Maracanã. Os 
bairros com maior ocupação fo-
ram Ipanema e Leblon (94,76%), 
Copacabana e Leme (93,37%), e 
Barra e São Conrado (91, 06%). Do 
turismo interno, o maior número 
de visitante veio do próprio Su-
deste: durante o período da Copa 
o Rio de Janeiro recebeu 166 mil 
paulistas e 50 mil mineiros. Já dos 
turistas estrangeiros, a maioria foi 
sul-americano, com destaque para 
os argentinos, 77 mil, e chilenos, 45 
mil. (Fonte: Riotur)

Em função da participação de 
seleções da América do Sul, havia 
a possibilidade de deslocamento de 
torcedores estrangeiros utilizando 

veículos próprios ou fretados, ôni-
bus e vans, para chegar à cidade 
e se deslocar para o estádio, com-
prometendo a estratégia baseada 
no transporte público.  Para estes 
veículos, foi indicado o estaciona-
mento na Ilha do Fundão (área da 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro).  Além disso, percebeu-se 
uma movimentação de agências de 
turismo buscando levar clientes ao 
Maracanã em ônibus e vans.  Para 
limitar esta demanda, foi publica-
do Decreto Municipal criando uma 
área de restrição de acesso no entor-
no do Maracanã em dias de jogos.  
A medida foi executada com êxito, 
não tendo sido verificado o desem-
barque de ônibus e vans nas ruas 

Figura 6 - Bloqueio de fretados



O grande desafio da 
Copa do Mundo 
para a mobilidade 
no Rio de Janeiro 
era compatibilizar 

uma grande quantidade de vias 
interditadas no entorno do Mara-
canã com os deslocamentos de es-
pectadores para os jogos, gerando 
mínimos reflexos para o cotidiano 
da Cidade.  Deve ser levado em 
consideração, também, que duran-
te a Copa a região portuária passa-
va por obras de revitalização, com 
várias vias fechadas impactando a 
chegada à cidade e também à re-
gião do Maracanã.

A estratégia adotada, priori-
zando o transporte público, de-
monstrou sucesso comprovado 

Conclusões

que permaneceram liberadas no en-
torno do Maracanã (Figura 6). 

A delimitação deste polígono 
de restrição foi definida consi-
derando também eventual ne-
cessidade de fechamento de área 
maior do que inicialmente previs-
ta, em função de manifestações 
que ocupassem as vias (conforme 
plano de contingência desenvol-

vido após as inúmeras manifesta-
ções em 2013).

No primeiro jogo realizado no 
Rio, Argentina e Bósnia, já foi ve-
rificado que um grande número 
de veículos provenientes da Ar-
gentina, incluindo trailers e mo-
tor homes, estacionou no bairro 
de Copacabana.  Especificamente 
para os motor homes foi designado 

o Terreirão do Samba, área com 
infraestrutura de banheiros e ali-
mentação, como local de estadia.  
No jogo final, mais uma vez com a 
presença da seleção argentina, esta 
prática cresceu de forma acentu-
ada, tendo sido acrescentadas as 
áreas do Sambódromo e Campo de 
São Cristóvão para estacionamento 
e acampamento de torcedores.   

através dos relatórios de utilização 
do Metrô-Rio, onde verifica-se 
que a maioria dos torcedores uti-
lizou este meio de transporte.  Da 
mesma forma, a inexistência de 
congestionamento no entorno do 
Maracanã em todos os jogos per-
mitiu que a chegada ao Estádio se 
desse de forma rápida e confortá-
vel para as delegações, árbitros e 
autoridades, que tiveram seus des-
locamentos realizados dentro do 
tempo programado.  Nos dias de 
semana, situação mais crítica sob 
o ponto de vista da mobilidade, 
os feriados decretados cumpriram 
sua função de reduzir a quantida-
de de veículos em circulação. 

A possibilidade de sediar a 
Copa das Confederações 2013 

como evento teste foi fundamen-
tal para avaliar o planejamento 
proposto e promover ajustes ope-
racionais.  Desta forma, a Copa do 
Mundo foi realizada com plano de 
mobilidade e operação já testados 
e ajustados.

Outro ponto a destacar foi a 
intensa colaboração da população, 
evitando o uso do carro particular, 
em especial nos arredores do Ma-
racanã, e dos espectadores, que se-
guiram a recomendação de uso de 
transporte público.  Neste sentido 
a estratégia de divulgação se mos-
trou adequada.

O sucesso da realização da Copa 
do Mundo 2014 credencia o Rio 
de Janeiro a enfrentar um desafio 
maior: Olimpíadas 2016.
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REVISTA DO TCMRJ: Como a Polícia Civil 
atuou na Copa do Mundo?

A Polícia Civil atuou mediante 
a intensificação das investigações 
relacionadas com o evento, a saber: 
crimes contra a propriedade ima-
terial, cambismo e relacionados ao 
Código de Defesa do Consumidor, 
além do Estatuto do Torcedor.

Houve a instauração de vários 
inquéritos para a apuração do cri-
me de cambismo, onde se identifi-
cou associações criminosas e obte-
ve-se os respectivos mandados de 
prisão, o que denota a maturidade 
no cumprimento das atribuições 
constitucionais no tocante à inves-
tigação criminal.  

Houve incremento das inves-
tigações em face das manifesta-
ções ilícitas, com a identificação e 
o monitoramento dos autores e o 
posterior cumprimento de man-

O balanço da Copa

Um legado de segurança
Em entrevista à Revista TCMRJ, o coordenador estratégico para a Fifa Word Cup - FWC 2014, delegado 
Tarcisio Andreas Jansen, falou da atuação da Polícia Civil durante a Copa do Mundo, da integração das 
agências envolvidas nos níveis federal, estadual e municipal, e do legado que o evento deixa para a popu-
lação. Confira:

dados de prisão expedidos pelo 
Poder Judiciário. 

Nos inquéritos policiais, foram 
utilizados métodos de investigação 
avançados e previstos nas leis de 
lavagem de capitais, crime organi-
zado e interceptações telefônicas, 
com grande êxito.

Atuamos também em estabe-
lecer elementos de ligação entre 
as delegacias distritais, centros 
de treinamento e locais de hos-
pedagem das delegações, que se 
mostrou útil na rápida solução de 
ocorrências que poderiam impac-
tar o evento.

Houve também atuação proa-
tiva na melhora do atendimento 
ao turista nacional e estrangeiro, 
visto que foram lotados policiais 
proficientes em línguas estrangei-
ras em todas as unidades policiais 
impactadas pelo evento, capila-
rizando o atendimento da DEAT 
(Delegacia Especial de Atendi-
mento ao Turista).

A Policia Civil atuou nas Cen-
trais de Vistoria Antibomba, me-
diante a designação de policiais 
especializados e componentes do 
Esquadrão Antibomba com atuação 
destacada, tendo em vista seu eleva-
do grau de competência e preparo.

Houve atuação junto ao Minis-
tério das Relações Exteriores no 
sentido de informar ocorrências 
relacionadas a turista estrangeiro 
e ainda relacionamento direto com 

os consulados, possibilitando a co-
municação de forma eficiente das 
prisões de cidadãos estrangeiros e 
possibilitar o correto atendimento.

Atuamos dentro do estádio 
através de uma projeção de de-
legacia de Polícia Judiciária, or-
ganizada com policiais, peritos e 
delegados e integrada com o Po-
der Judiciário, para apreciação de 
todos os crimes cometidos dentro 
do estádio.

No entorno do estádio, atuamos 
mediante o atendimento em uma 
delegacia móvel de grande porte liga-
da a uma unidade móvel da perícia 
criminal que atendeu as ocorrências 
relacionadas ao público do evento.

Foi montado para o evento, 
com o apoio da Infraero, uma Pro-

Houve a instauração de 
vários inquéritos para 
a apuração do crime 
de cambismo, onde se 
identificou associações 
criminosas e obteve-se 
os respectivos mandados 
de prisão...

“

”
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tos Dumont para o atendimento 
às ocorrências de menor potencial 
ofensivo relacionadas com turistas 
no terminal e entorno.

Além disso, considerando o au-
mento na demanda por Registros 
de Ocorrências na Zona Sul, foi 
organizado um sistema eficiente de 
transporte de vítimas e ocorrências 
entre as delegacias vizinhas para 
um atendimento mais célere e efi-
ciente, além do reforço no efetivo 
com policiais bilíngues.

Prevendo a hipótese de ocor-
rências criminais mutitudinárias, 
que poderiam impactar o atendi-
mento em uma delegacia distrital, 
foi designada  na Cidade da Polícia 
Civil uma Delegacia Especializada 
para as respectivas autuações.

A Polícia Civil trabalhou de for-
ma integrada com outras agências 
no Centro Integrado de Comando 
e Controle Regional, Móvel (entor-
no do estádio) e Local (dentro do 
estádio), onde foram tomadas as 
decisões estratégicas e fomentadas 
ações conjuntas.

 
REVISTA DO TCMRJ: A integração dos 
órgãos ligados à segurança pública fun-
cionou de modo efetivo?

Entendemos que a integração 
das Agências envolvidas nos ní-
veis federal , estadual e municipal, 
além das concessionárias de ser-
viço público, funcionou perfeita-
mente, destacando-se o espírito 
colaborativo dos servidores e fun-
cionários designados para os refe-
ridos postos na solução rápida e 
eficiente dos problemas que foram 
se apresentando.

 
REVISTA DO TCMRJ: O custo/benefício 
atingiu a meta?

No que pertine ao planejamen-
to estratégico e operacional da Po-
lícia Civil, entendemos que o custo 

foi devidamente equalizado com os 
benefícios aos jurisdicionados no 
cumprimento de nossa atribuição 
constitucional.

 
REVISTA DO TCMRJ: Qual foi e efetivo 
empregado na segurança da Copa?

A Polícia Civil, em todas as uni-
dades impactadas com o evento, 
seja em áreas turísticas, do entorno 
do estádio, relacionadas com cen-
tros de treinamento, hotéis, fanfest, 
aplicou um aumento em seu efeti-
vo normal em cinquenta por cento, 
considerando que as férias e licen-
ças especiais foram suspensas para 
o período. Assim, trabalhamos 
com nosso efetivo máximo além do 
efetivo extraordinário.

 
REVISTA DO TCMRJ: Quais as dificulda-
des encontradas? Houve algum imprevis-
to? De que maneira foi solucionado?

Houve dificuldades na quanti-
dade excessiva de turistas que vi-
sitaram a cidade sem ingressos e 
hospedagem, se locomovendo por 
trailers, vans, microônibus e carros 
particulares; além da enorme quan-
tidade de ingressos sendo vendi-
dos ilicitamente por empresas não 
autorizadas e cambistas. Diante da 
demanda, a prefeitura municipal 
atuou prontamente na tentativa de 
organizar os visitantes, e a Polícia 
Civil atuou proativamente na inves-
tigação de associações criminosas 
especializadas no crime de  cambis-
mo. Além disto, houve um excesso 
de ocorrências suspeitas de furto 
para os fins de recebimento ilícito 
de seguro no país estrangeiro, obter 
ingressos reimpressos da organiza-
ção do evento e ajuda financeira de 
consulados; tais ocorrências estão 
sendo devidamente depuradas pe-
los órgãos de investigação.

REVISTA DO TCMRJ:  A segurança expe-
rimentada pela população durante o perí-

odo da Copa poderá constituir uma nova 
fase para o Rio?

Acreditamos que pela experi-
ência acumulada na operação e 
pela análise posterior, mediante 
reuniões de debriefing, de todos os 
aspectos relacionados ao evento, 
consolida-se o conhecimento na 
identificação de falhas e aponta-
mento de melhorias, que podem 
representar um expressivo aumen-
to na especialização de segurança 
para os próximos eventos.

 
REVISTA DO TCMRJ: Que legado a Copa 
do Mundo deixa para a área de segurança 
do Rio de Janeiro? 

As estruturas físicas monta-
das para o comando e controle da 
operação, além das estruturas mó-
veis, tanto para as áreas operacio-
nais quanto para a instalação de 
delegacias itinerantes. Além disto, 
houve uma grande integração en-
tre agências participantes, em to-
dos os níveis, que já repercute no 
fluxo do apoio colaborativo no dia 
a dia da cidade.

Diante da demanda, 
a prefeitura municipal 
atuou prontamente na 
tentativa de organizar 
os visitantes, e a Polícia 
Civil atuou proativamente 
na investigação de 
associações criminosas 
especializadas no crime 
de  cambismo.

“

”
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REVISTA DO TCMRJ: O Museu Imperial 
reservou programação especial para o pe-
ríodo da Copa do Mundo?

Estamos experimentando uma 
conjuntura de reconhecimento da 
importância dos museus no atual ce-
nário de acesso à cultura. Em 2010, o 
Museu Imperial alcançou o melhor 
público dos últimos 27 anos, rece-
bendo 331.347 visitantes ao longo do 
ano. O número engloba visitantes em 
geral, grupos escolares e o público 
dos espetáculos Um Sarau Imperial  e  
Som e Luz. O número recorde é um 
reflexo da  comunicação do museu 
mais visitado, dentre as unidades mu-
seológicas vinculadas ao Ministério 

O balanço da Copa

No país do futebol,
História também atrai
interesse de estrangeiros
O Museu Imperial, localizado na cidade serrana de Petrópolis, abriga precioso conjunto de fotografias que 
recupera parte da história visual do Brasil, do estado do Rio de Janeiro, encerrando, assim, valiosa contri-
buição para a memória do país. Frequentado por estudantes, historiadores e pesquisadores, o arquivo do 
museu reúne, ainda, uma coleção que alcança cerca de 200 mil documentos originais que vão desde o sé-
culo XII até o início do XX. Diretor do Museu, Maurício Vicente Ferreira Júnior comentou o aumento de visitas 
de estrangeiros, durante a Copa do Mundo, em busca de informações sobre a história do país do futebol.

da Cultura por meio do Instituto Bra-
sileiro de Museus, com seu público. 
Seja no âmbito local, com as medidas 
de aproximação com os  moradores 
da cidade de Petrópolis, seja no âm-
bito nacional, com o intenso fluxo de 
visitação ao portal do Museu e parti-
cipação nas redes sociais, além da fi-
delização de público que se apropria, 
cada vez mais, das programações 
da Semana dos Museus, do Festival 
de Inverno de Petrópolis, do Festi-
val de Cultura Japonesa BunkaSai, 
da Primavera dos Museus, da Mos-
tra de Cinema e História do Museu 
Imperial, do Festival de Canto Co-
ral do Museu Imperial, da Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia e 
outras ações sazonais  já  conhecidas 
do público local, regional e nacional. 
Já para a Copa do Mundo, o procedi-
mento adotado foi o da melhoria do 
quesito hospitalidade, uma vez que a 
expectativa era o recebimento de pú-
blico oriundo de diferentes cidades, 
estados, países.

  
REVISTA DO TCMRJ: A greve dos servi-
dores da cultura prejudicou a programa-
ção do Museu?

Qualquer interrupção do aces-
so físico dos visitantes às coleções 

dispostas nas áreas expositivas gera 
descontinuidade das atividades vol-
tadas exclusivamente para o aten-
dimento ao público; mas as demais 
ações e projetos desenvolvidos no 
âmbito da unidade Museu Imperial 
não sofreram com a greve. Assim, 
foi possível retomar todas as ativi-
dades em tempo bastante rápido. 
Da mesma forma que os indicado-
res apontam para uma rápida reto-
mada do fluxo de visitação no perí-
odo pós-greve.

REVISTA DO TCMRJ: O Museu foi muito 
visitado durante a Copa, inclusive por tu-
ristas estrangeiros?

Durante o feriado de Corpus 
Christi, mais de 7.000 pessoas co-
nheceram a residência de verão de 
D. Pedro II e, dentre elas, turistas 
de 16 nacionalidades diferentes.  
Levantamento feito pela equipe 
do Setor de Educação do Museu 
Imperial aponta norte-america-
nos, chilenos e mexicanos como os 
mais expressivos grupos de turistas 
no período.  Mas as pesquisadoras 
identificaram cidadãos da Austrá-
lia, Venezuela, Bélgica, Holanda, 
Peru, Canadá, Rússia, Panamá, 
Inglaterra, Irlanda, Jamaica, Togo 
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Imperial, a maioria deles por conta 
da Copa do Mundo. A assessoria 
de imprensa do Museu captou o 
depoimento do colombiano Fer-
nando Aranguren: “Viemos (ele, 
esposa e dois filhos) para o Rio, 
fomos ao Maracanã, mas, como 
não encontramos hotel vago, de-
cidimos conhecer Petrópolis, que, 
aliás, é uma cidade linda”.  E a pes-
quisa de público mostra que mui-
tos dos turistas estrangeiros decidi-
ram visitar o Museu Imperial por 
indicação de amigos, de agências 
de turismo e hotel em que estavam 
hospedados, e até mesmo, a curio-
sidade em conhecer a história e a 
beleza da residência de verão do 
último imperador do Brasil.

REVISTA DO TCMRJ: Que legado a Copa 
do Mundo deixa para o patrimônio cultural 
da cidade?

A ampliação da missão institu-
cional do Museu Imperial a partir 
do apoio da autarquia que faz seu 
vínculo com o Ministério da Cul-
tura. Sensível a esta demanda, o 
Instituto Brasileiro de Museus ar-
ticulou o apoio financeiro da Pe-
trobras, cujo patrocínio permitirá 
a instalação de mobiliário e equi-
pamentos museográficos de alta 
tecnologia, consolidando o lugar 
de destaque que o Museu Imperial 
ocupa na comunidade museológi-
ca internacional, seja na melhoria 
da qualidade do display e guarda 
do acervo histórico e artístico sob 
sua responsabilidade, seja na ga-

rantia do conforto e satisfação dos 
visitantes do Palácio Imperial de 
Petrópolis.  Como legado desse es-
forço interinstitucional, o Museu 
Imperial pretende, ainda, aprimo-
rar sua condição de espaço de me-
mória de/para todos os brasileiros, 
contribuindo de maneira efetiva 
para a formação de valores identitá-
rios e de cidadania. Assim, o projeto 
O império brasileiro no século XXI: 
memória e história pretende aper-
feiçoar a comunicação do acervo do 
Museu Imperial com seu público, 
especialmente no momento em que 
a instituição projeta uma expectati-
va de aumento do número de visi-
tantes da ordem de 20% no perío-
do compreendido entre a Copa do 
Mundo e as Olimpíadas de 2016.

Museu Imperial em Petrópolis
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O Museu da República, 
importante pólo cul-
tural do país, sediou 
a exposição Futebol 
para a Igualdade, du-

rante o período da Copa do Mun-
do, organizado e promovido pelas 
ONG’s Streetfootballworld e Redeh 
(Rede de Desenvolvimento Huma-
no), que teve como objetivo maior 
mostrar que o futebol é um esporte 
capaz de transformar vidas e ajudar 
no desenvolvimento da sociedade, 
além de propiciar aos participantes 
e visitantes uma experiência única 
de vivenciar o esporte. De acordo 
com Mirella Domenich, gerente 
geral da ONG Streetfootballword, 
a ideia de debater o futebol como 
plataforma de superação de precon-
ceitos de gênero, raça e condição 
social, traz à luz a discussão sobre 
a prática esportiva como direito 
humano fundamental.

Três salas internas do Museu da 
República foram ocupadas com a 
mostra “Mulheres em Campo Dri-
blando Preconceitos”, história do fu-
tebol no Brasil contada sob a ótica 
das mulheres e de forma inédita, por 
meio de fotos, vídeos e uma linha do 
tempo mostrando os contextos so-
ciais e políticos, além das principais 
personagens que escreveram quase 
um século da história do futebol fe-
minino no país.  A exposição regis-
trou a primeira partida de futebol 
feminino no país, há 93 anos, em São 
Paulo. Outra curiosidade está rela-
cionada ao termo “torcedor”, que 
surgiu a partir das jovens que iam 
aos estádios e ficavam torcendo seus 
paninhos durante os jogos de futebol. 

Quem desejou se aprofundar nos 
debates sobre o esporte, buscou o 
Espaço Trocando Ideias, onde espe-

Museu da República se transforma 
em templo do futebol

cialistas participaram de discussões 
e oficinas para troca de experiências. 
O Espaço se destinou, ainda, a exibi-
ções de filmes e histórias de projetos 
sociais que utilizam o futebol como 
ferramenta para a transformação.

A parte externa do Museu foi 
destinada à Praça Futebol Para Um 
Mundo Melhor, com imagens atuais 
do futebol feminino no Brasil, além 
de mesas de totó, de touch, e pontos 
gratuitos de wi-fi. O público teve à 
disposição três mini-quadras, onde 
aprenderam e praticaram, gratuita-
mente, o Futebol 3, uma metodolo-
gia educacional na qual meninos e 
meninas, de seis a 18 anos, jogam 
juntos uma partida de futebol divi-
dida em três tempos e sem árbitro.

O Espaço Futebol para a Igual-
dade tem como madrinha a brasilei-
ra Marta, escolhida cinco vezes con-
secutivas como a melhor jogadora 
de futebol do mundo. Marta, que 
também atua como embaixadora 
da Boa Vontade do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvol-
vimento, ressaltou a importância 
dessa iniciativa, no resgate da his-
tória das mulheres no futebol, para 
que todos conheçam a trajetória de 
lutas e desafios que elas enfrentam 
no cotidiano do esporte no Brasil. 
Segundo Marta, o objetivo também 
é mostrar o lado social do futebol, 
divulgando para a sociedade como é 
possível transformar vidas por meio 
da grande paixão nacional. 

Segundo a coordenadora execu-
tiva da Ong Redeh, Schuma Schu-
maher, o evento reuniu cerca de 56 
mil visitantes, entre eles, o secretá-
rio Nacional de Futebol e Defesa 
dos Direitos do Torcedor – Mi-
nistério do Esporte -, Toninho Nas-
cimento; a atual goleira da seleção, 
Thais Picarte; os ex-jogadores Petko-
vic (na foto), Jorginho e Raí; a ex-ca-
pitã da seleção brasileira dos anos 90, 
Juliana Cabral; a árbitra Ana Paula 
Oliveira; além das pioneiras do fu-
tebol feminino no Brasil.
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Bate-papo carioca,
com Andréa Pachá

A
o longo dos séculos, o dilema de como 
aplicar a norma jurídica com justiça este-
ve presente em todas as sociedades. Se-
ria o Direito uma simples compilação de 
normas ou sua correta aplicação envol-

veria necessariamente o sentido de “fazer justiça”? 
No mundo contemporâneo, ganha força a ideia 

de que a noção de direito, por emanar das lutas e 
dos anseios sociais, deve necessariamente incor-
porar as circunstâncias das sociedades onde seus 
parâmetros irão ser aplicados. Nasce deste enten-
dimento a teoria do chamado “direito compreen-
sivo” que toma como base a necessidade de que, 
tanto na formulação quanto na aplicação da norma 
jurídica, a ação humana deve ser considerada em 
todas as suas variáveis Em tais circunstâncias, o 
papel do juiz ganha um enorme protagonismo por 
ser ele o agente responsável pela correta interpre-
tação e aplicação da lei, levando em conta, sem-
pre, o bem comum. 

Andréa Pachá é uma juíza que incorporou ao seu 
cotidiano profissional os princípios mais gerais do 
“direito compreensivo”. Sua passagem pela área 
cultural teve e continua tendo uma enorme relevân-
cia na escolha dos caminhos que vem percorren-

Fotos: Luciano Clemente

do no exercício da magistratura. Suas experiências 
com consagrados profissionais de teatro como Al-
cione Araujo e Aderbal Freire Filho jogaram um pa-
pel decisivo em sua formação profissional a ponto 
de, ainda hoje, atribuir a este período de sua vida 
uma decisiva importância. Talvez a possibilidade de 
olhar o teatro da vida real a partir de uma perspecti-
va mais humanista. 

O fato é que Andrea vem conseguindo inserir 
em suas decisões, variáveis que vão além da fria 
interpretação da lei. As ricas experiências vividas 
na qualidade de juíza de Vara de Família foram re-
gistradas em um livro- “A vida não é justa”- onde 
revela as dores e as angústias daqueles que, em 
situação de extrema vulnerabilidade psicológica, 
são obrigados a expor as mazelas de suas vidas 
privadas no frio e burocrático ambiente do poder 
judiciário . Fragilidades, amores e ódios incontidos 
que explodem diante da figura do juiz, de quem 
esperam alguma solução salvadora. Segundo An-
dréa, um de seus maiores desafios é o de fazer 
ver os limites da atuação do magistrado. Por mais 
absoluto e imperial que seja o poder de um juiz, ele 
não será capaz de sanar as feridas emocionais das 
partes em litígio. (H.S.)
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“Creio que exista hoje 
uma transformação do 
Judiciário, no sentido 

de humanizá-lo, mas eu tenho uma 
experiência de vida que talvez ex-
plique um pouco porque é mais fácil 
para mim transitar nesta tendência. 
Me formei muito cedo, com 21 anos, 
pela Uerj e advoguei pouco tempo. 
Naquela época, comecei a me in-
teressar por outras áreas que eram 
completamente distintas do Direito. 
Resolvi fazer um curso de roteiro, 
coordenado pelo dramaturgo Al-
cione Araújo, com um grupo que 
permaneceu unido por cinco anos. 
Brinco que minha formação acadê-
mica veio desta experiência com o 
Alcione Araújo. Naquela época, es-
crevi o roteiro de um longa-metra-
gem com a cineasta Maria do Rosá-
rio Nascimento e Silva. Foi ela que 
me apresentou à Cristina Oiticica, 
casada com o Paulo Coelho, e com 
quem abri uma casa em Botafogo, 
meio centro cultural, meio esotéri-
ca, chamada Avatar Cultura e Me-
tafisíca e era uma galeria de arte. 
No primeiro andar, havia uma li-
vraria e um bar, que cabiam a mim 
cuidar. Era um espaço muito diver-
tido! Isto foi no final dos anos 80. 
Depois, comecei a trabalhar com te-
atro, produzindo as peças do Alcio-
ne (Araújo), como por exemplo "Em 
nome do pai", com Rubens Corrêa. 
Trabalhei também com Amir Ha-
ddad, em 'A esfinge do Engenho de 
Dentro'. Era muito instável traba-
lhar com cultura, não existia ainda 
a Lei Rouanet".

 

A dramaturgia
da vida real

“Depois do meu casamen-
to, resolvi que queria 
ter filhos. Pensei: 'vou 

voltar a estudar e fazer um concur-
so'. Embora eu tivesse parado de tra-
balhar com o Direito, nunca perdi o 
vínculo, porque eu gosto da possibili-
dade de trabalhar com o justo.  En-
tão, fiz o concurso e passei para a De-
fensoria e para a Magistratura, em 
1994. No começo da carreira, viaja-
va muito, pelo interior. Era meio 
que ser clínico geral. Depois, fiquei 
mais de 15 anos como titular de 
uma Vara de Família em Petrópo-
lis e foi uma experiência das mais 
ricas da minha vida porque lidava 
ali com o que há de mais huma-
no. Nesse espaço, acabava criando 
uma identificação com a drama-
turgia, porque tudo estava ali em 
carne viva, ao vivo. Foi então que 
comecei a selecionar algumas his-
tórias que se repetiam e a criar fic-
ção com base nestas experiências. 
Por sugestão do Alcione, escrevi 
estas estórias na primeira pessoa 
e publiquei no Facebook. As estó-
rias circularam no espaço virtual e 
o jornalista Mauro Ventura, do O 
Globo, me convidou para escrever 
uma coluna com aquelas histó-
rias e, logo depois, publiquei, pela 
Editora Giro, o livro 'A vida não 
é justa' ".

Poder e o
deslocamento da
realidade

“Exercer uma função de 
poder é uma experi-
ência que demanda 

uma estrutura emocional. Sou ju-
íza desde 1994, passei dois anos 
no Conselho Nacional de Justiça, 
fui conselheira do CNJ, de 2007 a 
2009. Fui vice-presidente e presi-
dente interina da Associação de 
Magistrados Brasileiros. É um es-
paço muito propício para se perder 
foco da realidade. A minha pro-

cura, o tempo todo, é exatamente 
não perder o vínculo com o mun-
do real. Isto é fundamental, senão 
você acaba se blindando do que 
acontece no mundo e vivendo em 
um espaço paralelo do poder. Creio 
que muito dessa crise de represen-
tação vem daí, do descolamento do 
poder com o que acontece na vida 
da sociedade. Como eu tinha tido 
essa experiência muito 'pedestre' - e 
acho que a cultura educa mesmo a 
sensibilidade - minha rede valora-
tiva permaneceu mais próxima do 
que acontece na sociedade".

Judicialização
do cotidiano

“Para mim, esses últimos 
vinte anos foram mui-
to ricos para enxergar 

o próprio Judiciário. Quando en-
trei para a Magistratura, a nova 
Constituição era recente. Histori-
camente, o Judiciário sempre foi 
um poder extremamente fechado, 
não se comunicava com ninguém. 
O juiz só falava no processo; a dis-
tância entre ele e a sociedade era 
enorme. E, então, surge um mo-
vimento muito importante que o 
sociólogo Werneck Vianna retrata 
em ‘Corpo e alma da magistratura 
brasileira’ a partir das transforma-
ções provocadas pela Constituição, 
como o acesso à Justiça ampliado. 
Foi um momento de afirmação dos 
direitos constitucionais, direito à 
saúde, à moradia...e o Judiciário, 
que sempre viveu encastelado, com 
esta nova ordem constitucional 
precisou assumir o protagonismo 
de algumas ações. 

E falava-se do ativismo judicial 
criticamente, porque o juiz não 
tem que legislar, o juiz tem que 
julgar mesmo. Nosso desenho cons-
titucional não deixa o juiz fazer 
leis. Mas, por outro lado, precisava 
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que a sociedade anseia e garantir a 
efetividade dos seus direitos. A sen-
sação que tenho hoje é que já existe 
um terceiro movimento, no sentido 
de que estamos nos transforman-
do em vítimas da judicialização. 
É excessiva essa procura da Justiça 
para enfrentar questões que a so-
ciedade deveria enfrentar sozinha. 
É como se as pessoas abrissem mão 
do poder que têm de arbitrar suas 
próprias vidas. Por exemplo, no li-
vro, conto um caso que começou a 
acontecer com muita frequência, 
que é o dos pais procurarem a Jus-
tiça para decidir em que escola o 
filho estudaria". 

Consciência cidadã

“Adorei acompanhar es-
sas manifestações e 
tudo que aconteceu e 

vem acontecendo. Não podemos 
simplificar o olhar para o significa-
do disso tudo. O fenômeno é interes-
santíssimo, riquíssimo e precisamos 
entender porque ele é  diferente dos 
movimentos que já experimenta-
mos até aqui. E é surpreendente, 
porque uma sociedade de consu-
mo, de satisfação, de cada um por 
si, nunca imaginamos que fôssemos 
assistir um movimento coletivo, 
nesse ambiente social, com a força 
que aconteceu. O que vivemos é um 
momento de consciência cidadã so-
bre temas urbanos, porque é na ci-
dade que a vida política acontece. 
As pessoas querem ter direito a uma 
vida mais digna nas cidades. Se as 
instituições quiserem prevalecer, 
precisam ouvir e entender. Senão, 
serão atropeladas".

Vejo nessas manifestações uma 
negação das formas tradicionais 
de representação, mas não a nega-
ção da política. Porque isto tam-
bém é política". 

Conselho Nacional
de Justiça

“Quando o Conselho 
Nacional de Justiça 
foi criado, eu era vice-

presidente da Associação de Magis-
trados e o via com muita resistência 
porque acreditava que o próprio Ju-
diciário, por meio dos seus tribunais, 
tinha condição de exercer este con-
trole. Mas, depois eu percebi que o 
mais importante do CNJ não é o pa-
pel de fiscalização e disciplina, mas 
o de gestão do Judiciário. Só depois 
da instalação do conselho é que foi 
possível conhecer o número de pro-
cessos no Brasil; não tínhamos este 
dado. É importante para os tribunais 
saberem quantos processos têm para 
poderem desenhar uma administra-
ção. Por exemplo, em 1988, trami-
tavam na Justiça por volta de 350 
mil processos em todo o país; hoje, 
são 90 milhões, com praticamente o 
mesmo número de magistrados e um 
pouco mais de servidores. O que pre-
cisa mudar para enfrentarmos esta 
demanda que só cresce? Para isso o 
CNJ é fundamental, porque possui 
um perfil de órgão múltiplo, abar-
cando tribunais federais, estaduais, 
advogados, promotores".

A sociedade e
o Judiciário

“A relação da sociedade com 
o Judiciário tem que ser 
de parceria. A sociedade 

precisa identificar no Judiciário o po-
der que torna efetivo um direito que 
ela tem. Mas, de uma forma geral, é 
sempre a parte punitiva da Justiça o 
que as pessoas têm como referência. 
Quando o Estado não aparece para 
educar, para garantir a saúde, para 
garantir a igualdade, aparece para 
punir. O braço punitivo do Estado, 

este é muito conhecido pela socieda-
de. Temos no Tribunal de Justiça pro-
jetos de aproximação social, que não 
são atividades típicas, fundamentais 
e constitucionais, ressaltando o papel 
do Judiciário de servir como um es-
tabilizador de conflitos. Desde 2003 
existe um ônibus itinerante que vai 
aparelhado para as comunidades que 
não têm acesso à Justiça. Através dele, 
conflitos mais simples são resolvidos 
imediatamente. Há também o pro-
jeto para formação de lideranças co-
munitárias. Já estamos na 23ª turma, 
com 93 alunos. É um curso com  grade 
curricular, horas-aula, frequência, e é 
ministrado por juízes, desembarga-
dores e funcionários do Tribunal, que 
ensinam as noções básicas de Direito 
e de acesso à Justiça. Os alunos saem 
habilitados para multiplicar a infor-
mação na comunidade onde vivem. 
Dou aula na Justiça Cidadã desde a 
primeira turma".

Adorei acompanhar 
essas manifestações e 
tudo que aconteceu e 
vem acontecendo. Não 
podemos simplificar o 
olhar para o significado 
disso tudo. O fenômeno 
é interessantíssimo, 
riquíssimo e precisamos 
entender porque ele é  
diferente dos movimentos 
que já experimentamos 
até aqui.

“

”



Bairro do Rio

Maravilha
de Porto

Luísa Borges Pontes 
Jornalista, escritora e estudante de Direito
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Píer Oscar Weinschen-
ck. Já ouviu falar? Fica 
no coração da cidade 
do Rio de Janeiro. Pelo 
menos é o que cons-

ta no Decreto nº 22.544, de 31 de 
dezembro de 2002. Para quem não 
reconheceu logo de cara o lugar 
batizado com nome de pronún-
cia difícil, que faz alusão a um dos 
protagonistas do desenvolvimen-
to urbano fluminense no início 
do século XX, basta se lembrar do 
nosso Píer Mauá, na região portuá-
ria. Pois bem, esta última é apenas 
a denominação ‘vulgar’ do local 
onde, diariamente, atracam navios 
e cruzeiros de todas as nacionalida-
des, cujos passageiros, procedentes 
dos quatro cantos do globo, movi-
mentam o embarque e desembar-
que de seu terminal marítimo. O 
primeiro título, oficial, homenageia 
o engenheiro e político que coor-

denou, nos anos 40, a edificação 
e ampliação do Cais do Porto, na 
expectativa de receber os visitantes 
que acompanhariam os jogos da 
Copa do Mundo de 1950. Sessenta 
e quatro anos depois, o Brasil teve, 
outra vez, a oportunidade de sediar 
o Mundial de futebol mais badala-
do do planeta. Durante o campeo-
nato, os holofotes estavam focados 
nos gramados de estádios como o 
Maracanã, um dos cartões-postais 
mais prestigiados pelos cariocas. 
Enquanto isso, fora de lá, máquinas 
e operários trabalhavam a pleno 
vapor, tirando do papel as obras 
do Porto Maravilha, o maior proje-
to de reforma urbanística do país, 
cuja revitalização da parte mais an-
tiga da capital segue de vento em 
popa. Através de parcerias entre os 
setores público e privado, tais quais 
a Prefeitura do Rio, o Ministério 
das Cidades, e a Concessionária 

Porto Novo, a região tem recebido 
importantes investimentos, teste-
munhando o aquecimento do mer-
cado imobiliário e a restauração de 
edifícios históricos. Entre os em-
preendimentos previstos, estão a 
derrubada completa do Elevado da 
Perimetral, construído em meados 
do século XX sobre a Avenida Ro-
drigues Alves, e a inauguração do 
Museu do Amanhã (ou do Futuro), 
que prevê a instalação de ambientes 
com recursos audiovisuais e intera-
tivos, explorando temáticas futu-
rísticas e sustentáveis. Os números 
são expressivos: dos 30 mil m² dis-
poníveis para o museu, 15 mil m² 
serão de área construída – incluin-
do jardins, ciclovias e espaços de 
lazer –, cujas obras foram orçadas 
em R$ 215 milhões, e devem ser 
concluídas até março de 2015. 

Próxima ao Píer, a praça Mauá 
também faz referência a um dos 
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destaque na produção de café no 
Brasil Imperial (entre o final do 
século XIX e início do século XX): 
o Barão de Mauá, ou Irineu Evan-
gelista de Sousa, que mantinha 
negócios de importação e expor-
tação nos trapiches instalados na 
zona portuária. Sua contribuição 
para a expansão do local foi tama-
nha que, além de ter o nome atre-
lado ao Píer, ganhou uma estátua 
em plena praça homônima. Quem 
percorre as suas adjacências, 
como os bairros da Saúde, Gam-
boa, e Santo Cristo, se depara com 
a arquitetura eclética de casarios, 
prédios e igrejas. A maioria deles 
foi devidamente tombada pelo 
Patrimônio Histórico, tais quais o 
Terminal de Passageiros do Tou-
ring Club do Brasil (datado da pri-
meira metade do século passado, 
onde a elite carioca batia ponto, 
a fim de contemplar os suntuosos 
transatlânticos que ali ancora-

vam), o Ministério e o Arsenal da 
Marinha, a Sede da Polícia Federal 
do Rio de Janeiro, o Instituto da 
Propriedade Industrial (INPI), o 
edifício do Jornal “A Noite” (mar-
co da construção civil na década de 
30, que, com seus 22 andares, ser-
viu de bastidor aos tempos áureos 
da Rádio Nacional), dentre outros. 
Em contraste com o passado, a 
paisagem atual têm sido remode-
lada, como pode ser constatado 
nas linhas e traços modernistas 
do Museu de Arte do Rio (MAR), 
inaugurado no ano passado, que 
foi integrado ao Palacete Dom João 
VI. Outros cenários do “miolo” do 
Rio Antigo, dignos de visitação, 
incluem a Igreja de Nossa Senhora 
de Montserrat e o Mosteiro de São 
Bento, o Palácio Episcopal e a For-
taleza da Conceição (atual Serviço 
Geográfico e Cartográfico do Exér-
cito), e a Praça XV (antigo Largo 
do Paço). 

Margeando a Avenida Rodri-
gues Alves, enormes armazéns po-

dem ser avistados ao longe. 

Importados da Europa de navio, os 
seis galpões foram montados em 
1910, numa área de 40 mil m², ser-
vindo como depósitos de serviços 
náuticos e afins. Após a desativação 
do píer, no final do século passado, 
perderam a sua função primordial. 
Todavia, por conta da proposta de 
modernização da região, têm pas-
sado por reformas consideráveis, 
ganhando cara nova e sofisticada. 
Com capacidade para circulação 
de cerca de 10 mil pessoas, espaços 
como o Armazém da Utopia (o de 
número 6) estão aptos a receber 
eventos de grande porte, de alcance 
nacional e internacional. Nos últi-
mos tempos, foram palcos de des-
files de moda, como o Fashion Rio, 
festivais de cinema e música, como 
o Festival do Rio e o AXE Journey, 
além de mostras de arte, como o 
ArtRio, feiras diversas, como Rio 
Boat Show, e célebres congressos, 
como a Conferência das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável (Rio+20). Até 2016, 
ano em que o Rio será alçado ao 
status de cidade-sede dos Jogos 

Olímpicos, há planos 
para conclusão de 
um grande centro 
empresarial, am-
pliando o leque de 
possibilidades de 
negócios e lazer para 
o Píer Mauá. Mo-
radores, visitantes e 
admiradores da Cida-
de Maravilhosa agra-
decem toda a atenção 
que a região tem rece-
bido. Afinal, uma das 
vistas mais privilegiadas 
da Baía de Guanaba-
ra – cortada pela maior 
ponte do Hemisfério Sul, 
a Rio-Niterói, – merecia 
mesmo ser apreciada em 
grande estilo.
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Fala-se muito do desma-
tamento na Amazônia e 
no interior do país, ou de 
madeireiras que avançam 
com suas serras elétricas 

pela mata adentro aproveitando a 
falta de vigilância e a carência de 
contingente das polícias florestal 
e ambiental. Olhemos agora para 
o mesmo problema nas áreas ur-
banas das grandes cidades, como 
Rio, São Paulo e Belo Horizonte. 
Recente reportagem veiculada em 
grande jornal trouxe à tona o caso 
de uma grande e centenária árvore, 
cuja retirada  foi autorizada para a 
construção de um grande empreen-
dimento imobiliário na capital pau-
lista.  Na ocasião, a administradora 
Sara Santos, responsável pela de-
núncia, comentou: “Se basta plantar 
doze mudas para cortar uma árvore 
centenária que faz parte da história 
de uma cidade, fica muito fácil para 

Olho Vivo

De
olho na
poda e
corte de
árvores
Dulce Rodrigues,
Técnica de controle externo
do TCMRJ e bióloga

as construtoras derrubar em vez de 
buscar uma alternativa.” 

À parte os argumentos de que 
uma muda equivale a um único ga-
lho dos inúmeros e exuberantes que 
uma figueira contém; que a derruba-
da de uma árvore, que leva pelo me-
nos dez anos para formar seu porte 
implica na destruição de ninhos de 
pássaros silvestres, e desalojamento 
de espécies, como lagartos e lagar-
tixas, que contribuem para o equilí-
brio ecológico, como por exemplo, o 
controle de insetos como o mosquito 
da dengue; entre tantos outros aspec-
tos perturbadores, cabe aqui questio-
nar os valores que dimensionam a 
relação entre as crescentes demandas 
urbanas e o patrimônio ambiental de 
uma cidade.

É bem verdade que o desen-
volvimento traz consequências ir-
refreáveis, como a necessidade de 
mais espaços para moradia e alarga-

mento das vias para transporte, por 
exemplo. As redes aéreas de energia 
tornam-se ultrapassadas, bem como 
os encanamentos de água e esgoto, 
as galerias de águas pluviais e mui-
tas outras reformas que demandam 
interferências na natureza, que mui-
tas vezes “atrapalham” a manuten-
ção dos equipamentos urbanos.

Por isso, é primordial a execu-
ção de medidas que conciliem cres-
cimento urbano à preservação de 
nossas árvores, aproveitando seu 
grande potencial para a solução de 
grandes problemas que vimos en-
frentando, especialmente no Rio 
de Janeiro, em época de chuvas 
torrenciais. Se, por exemplo,  hou-
vesse um planejamento para a uti-
lização de árvores para a absorção 
do excesso pluviométrico, somada 
a uma nova forma de calçamen-
to, com parte da rua em asfalto e 
suas laterais com os velhos aliados 



Inverno de 2014 • Nº 58 • Revista TCMRJ64

Ri
o 

de
 J

an
ei

Ro paralelepípedos em faixa, acompa-
nhando o meio fio, o escoamento 
definitivamente seria melhor. 

A falta de conservação das cal-
çadas e a forma de contenção das 
raízes das árvores, para que estas 
não venham a interferir no mapea-
mento hidráulico e sanitário urba-
no, também interferem na manu-
tenção e equilíbrio do patrimônio 
florestal das cidades.

As podas frequentes, realizadas 
a pedido de pessoas que, por moti-
vos particulares, solicitam constan-
temente a urgência deste serviço, 
acarretam, em muitos casos, a poda 
drástica e desordenada. Por esta ra-
zão, as árvores ficam com seu tron-
co sem a devida proteção, vez que a 
selagem feita na área de corte, para 
que micro organismos não afetem e 
provoquem doenças, acaba por cau-
sar maiores transtornos ao vegetal, 
quando aplicada sem critérios. Isto 
porque a poda autorizada é, muitas 
vezes, realizada por pessoas que des-
conhecem as regras básicas de botâ-
nica ou que não levam em conta a 
possibilidade de realizar o trabalho 
de forma que dure por mais tempo. 

Deveriam chamar a atenção de 
todos algumas questões no sentido 
de haver maior cuidado nos proce-
dimentos de autorização para a poda 

de árvores no nosso espaço urbano. 
Quais são os critérios que levam a 
uma poda radical, ou o chamado 
corte drástico? Por outro lado, por 
que não são atendidos os reiterados 
pedidos para a simples retirada de 
galhos já secos? Quais são as medi-
das preventivas para evitar a queda 
de inúmeras árvores quando venta 
um pouco mais forte? Com que fre-
quência são realizadas as vistorias 
para identificar futuros problemas 
em relação aos nossos parques e 
jardins? São aspectos sobre os quais 
todos nós, cidadãos, eleitores e elei-
tos, devemos estar atentos e zelosos. 
A natureza é a riqueza mais cara que 
temos, mas não fala. 

Deve-se lembrar que, através das 
ouvidorias, solicitações e denúncias 
podem ser abertas para a devida ave-
riguação em relação a danos e crimes 
praticados contra nosso patrimônio 
ambiental. Por  tratar-se de uma pres-

tação de serviço público, o Tribunal 
de Contas pode conhecer denúncias 
a respeito de podas inadequadas e, 
através de sua 6ª Inspetoria Geral 
de Controle Externo, apurar junto à 
Companhia Municipal de Limpeza 
Urbana - responsável, desde 2008, 
pela execução destes serviços - se as 
razões que fundamentaram a referi-
da ação estão devidamente embasa-
das, no sentido de verificar se existiu 
um  parecer técnico, bem como se 
houve algum tipo de compensação 
ambiental em decorrência da derru-
bada. Cabe ressaltar que, no caso de 
podas cuja responsabilidade é difí-
cil identificar, por exemplo, podas 
executadas por concessionárias de 
serviços públicos (Light e Cedae, ou 
operadores de TV a cabo), que não 
fazem parte de nossa jurisdição, a 
auditoria operacional realizada pelo 
Tribunal pode cobrar uma ação fis-
calizadora mais efetiva, por parte da 
Fundação Parques e Jardins, que é o 
órgão competente por este controle.

Este exemplar da espécie Hura crepitans (Areeiro) situado na Rua 
Pompeu Loureiro, em Copacabana, iria ao chão não fosse a mobili-
zação dos moradores, e sobreviveu à especulação imobiliária. 

A derrubada de uma árvore implica na 
destruição de ninhos de pássaros sil-
vestres e no desalojamento de espécies 
importantes para o ecossistema, entre 
vários outros aspectos negativos.

A natureza é a riqueza 
mais cara que temos, 
mas não fala.

“
”



Revista TCMRJ • Inverno de 2014 • Nº 58 65

TC
M

RJ
 e

M
 A

çã
o

Os Simpósios Nacionais de Auditoria de 
Obras Públicas (Sinaop) são eventos de 
grande porte que se tornaram talvez a 
principal referência na produção téc-
nica e científica brasileira nesta área. 

Entre os dias 19 e 23 de maio deste ano, foi realizado 
em Florianópolis o XVI Sinaop, cujo tema central foi 
definido como “Desafios da infraestrutura: do planeja-
mento à execução”. O encontro teve como foco princi-
pal das discussões o planejamento, a transparência e o 

TCMRJ apresenta cases de
auditoria de obras públicas
em simpósio nacional

interesse público das obras de infraestrutura. Segundo 
os organizadores, a intenção foi disseminar a idéia de 
que as obras públicas precisam ter um tempo adequa-
do de planejamento para que se atinja o resultado final 
desejado, ou seja, uma obra com mais qualidade.

O TCMRJ apresentou dois dos apenas 11 artigos 
aprovados pela comissão organizadora do evento. Os 
temas expostos captaram grande interesse da audiên-
cia, tendo em vista seus procedimentos inovadores. 
Veja a seguir:



Inverno de 2014 • Nº 58 • Revista TCMRJ66

TC
M

RJ
 e

M
 A

çã
o Visitas técnicas de auditoria à

 Transolímpica e ao Parque Olímpico
no Rio de JaneirotC

M
rJ

 e
M

 a
çã

o

A 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo do Tri-
bunal de Contas do Município do Rio de Janei-
ro implantou um programa de visitas técnicas a 
algumas das obras públicas, acompanhando sua 
evolução e medições através de fotografias. Al-
guns objetivos desta modalidade de auditoria 
são: inibir a prática de medições incompatíveis 
com o realizado; verificar a afinidade dos projetos 
básico e executivo com a obra; detectar indícios 

de irregularidades; e acompanhar a evolução fí-
sica em conformidade com o cronograma. Dentro 
deste contexto, as obras de construção da ligação 
Transolímpica e do Parque Olímpico, de grande 
importância estratégica para a Cidade do Rio de 
Janeiro, foram incluídas no referido programa, 
denotando a relevância do papel desses empre-
endimentos na infra-estrutura prevista para as 
Olimpíadas de 2016.

José Renato M. S. Oliveira / TCMRJ / jrmso70@gmail.com
Maria Cláudia L. Garcia / TCMRJ / mclaulg@gmail.com
Carlos Roberto Milet C. Júnior / TCMRJ / crmcjunior@gmail.com
Auditores de controle externo do TCMRJ
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A via Transolímpica, 
projetada com 23 
km, se insere no 
contexto de melho-
rar a conexão entre 

a Zona Oeste e a Zona Norte do 
Município, por meio de uma via 
rápida entre a Barra da Tijuca e 
Magalhães Bastos.

A Transolímpica fará integração 
com o corredor Transcarioca, em 
Curicica, e com o corredor Transo-
este, no Recreio, conforme mostra 
a Figura 1. Durante as Olimpíadas, 
a via expressa permitirá a ligação 
entre a Vila dos Atletas e o Parque 
Olímpico, no Riocentro, e o Parque 
Radical do Rio, em Deodoro.

Dos 23 km de extensão da 
Transolímpica, apenas 13 km são 
objeto do contrato de concessão 
cuja auditoria é discutida no pre-
sente trabalho. O referido trecho 
se inicia na Avenida Brasil, em 

Magalhães Bastos, e se estende até 
a Estrada dos Bandeirantes, logo 
após o seu entroncamento com 
a Av. Salvador Allende, em Jaca-
repaguá, passando por Curicica, 
Taquara e Realengo. Os 10 km 
restantes são objeto de outra con-
tratação efetuada pela Prefeitura 
do Rio de Janeiro.

O sistema BRT será operado 
em praticamente toda a via, con-
tando inicialmente com 18 esta-
ções de embarque e desembarque, 
incluindo os 10 km que não foram 
considerados no atual contrato de 
concessão.

As obras de arte especiais en-
volvem um total de 26 pontes e 
viadutos, projetados para realizar 
os cruzamentos com outras vias de 
tráfego e cursos d’água existentes 
ao longo desse trecho da rodovia, 
bem como ainda a execução de 
dois túneis: Engenho Velho (2 ga-

lerias de 1.300 m cada) e Boiúna (2 
galerias de 200 m cada).

Informações Contratuais
A modalidade contratual uti-

lizada para a execução da ligação 
Transolímpica foi a da concessão 
comum, por se tratar de serviço 
tarifável, envolvendo uma fase ini-
cial de implantação (obra) e outra 
posterior de exploração (concessão 
propriamente dita). 

O instrumento legal adota-
do foi um contrato de concessão 
de serviço público, lavrado entre 
o município do Rio de Janeiro e 
a concessionária Via Rio, para 
implantação e exploração da in-
fraestrutura e da prestação do 
serviço público de operação, ma-
nutenção, monitoração e realiza-
ção de melhorias da ligação Tran-
solímpica.

O prazo para entrega do proje-
to executivo foi de 120 dias; o prazo 
para construção da obra é de 4 anos, 
e o prazo de concessão é de 35 anos, 
sendo que este último tem início 
com a assinatura do contrato.

A etapa de exploração da con-
cessão deverá iniciar-se ao término 
da etapa de implantação da ligação, 
ou seja, terá duração de 35 anos 
menos o período de implantação, 
com arrecadação de pedágio. Nesta 
etapa, também é prevista a possi-
bilidade, dependendo da demanda 
de tráfego, de ampliação da capaci-
dade da ligação.

O valor da concessão é de 
R$ 1.551.729.529,01, sendo R$ 
1.072.491.742,55 em subsídios a 
serem despendidos pela adminis-
tração municipal em parcelas pré
-estabelecidas em contrato, sujei-
tas a reajustes anuais pela variação 
do IPCA-E ao longo do período da 
implantação da ligação.

Projeto Transolímpica

Figura 1 – Corredor viário Transolímpica (Fonte: diariodotransportecoletivo.
files.worldpress.com)
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No que diz respeito 
à parte de obras, 
o projeto do Par-
que Olímpico pre-
vê a execução do 

Parque Olímpico propriamente 
dito, do Parque Carioca e da Vila 
dos Atletas.

No Parque Olímpico, está pre-
vista a execução da infraestrutu-
ra – abrangendo todos os espaços 
livres (vias, calçadas, ciclovias, 
praças, parques etc.), sendo os 
principais setores: via olímpica, 
vilas de espectadores, parque na 
beira da lagoa, live site olímpico, 
praça dos patrocinadores e esta-
cionamentos.

Serão construídos ainda equipa-
mentos permanentes como o centro 
principal de imprensa, centro Inter-
nacional de transmissão, hotel e três 
pavilhões do centro olímpico de trei-
namento (judô, lutas e handball), de 
uso múltiplo após os Jogos Olímpi-
cos (modo legado).

O Empreendimento Habitacio-
nal Parque Carioca será construído 
para atender à comunidade, que 
reside atualmente na denominada 
Vila do Autódromo, oferecendo 
habitação, área de lazer e infraes-
trutura aos moradores, localizada 
na Estrada dos Bandeirantes próxi-
mo à Lagoa de Jacarepaguá. Dentro 
desse contexto, os serviços previs-
tos no contrato do Parque Olímpi-
co compreendem apenas a parte de 
infraestrutura, ou seja,  terraplena-
gem, execução de redes de drena-
gem, água, esgoto, elétrica, ilumi-
nação pública e pavimentação.

A Vila dos Atletas será constru-
ída em uma área na av. Salvador 
Allende, e toda a parte de edifi-
cações está sob responsabilidade 
do Consórcio Ilha Pura e não tem 
qualquer relação direta com o con-

Projeto Parque Olímpico

trato do Parque Olímpico. O esco-
po do contrato prevê apenas a exe-
cução da infraestrutura do entorno 
da Vila dos Atletas (vias de acesso), 
compreendendo os serviços de ter-
raplenagem, execução de redes de 
drenagem, água, esgoto, elétrica, 
iluminação pública, pavimentação 
e paisagismo.

 O terreno da Vila dos Atletas e 
do seu entorno será aterrado para 
elevação de nível, com o objetivo 
de alinhar o lote com a Av. Salva-
dor Allende e a Estr. dos Bandei-
rantes, eliminando problemas de 
drenagem. A terraplenagem tam-
bém dará estabilidade ao terreno, 
onde serão construídos os prédios 
que abrigarão os atletas durante as 
Olimpíadas de 2016.

No que diz respeito à parte de 
serviços, estão previstos a limpeza, 
conservação, meio ambiente, ope-
ração das instalações, manutenção 
preventiva, preditiva, corretiva e de 
áreas verdes, segurança e o geren-
ciamento e coordenação.

Informações Contratuais
O instrumento legal adotado, 

por se tratar de serviço não tarifá-
vel, foi um contrato de parceria pú-
blico-privada na modalidade con-
cessão administrativa lavrado entre 
o município do Rio de Janeiro e a 
concessionária Rio Mais, dos servi-
ços de implementação, operação e 
manutenção do Parque Olímpico 
para realização dos Jogos Olímpi-
cos e Paraolímpicos de 2016 no Rio 
de Janeiro.

A contraprestação devida à con-
cessionária pelos serviços e obras 
realizados é de R$ 1.351.969.700,65, 
sendo composta por parcelas pe-
cuniárias mensais e de conclusão 
de etapas (R$ 501.969.701,00), 
bem como por parcelas imobili-
árias por conclusão de etapas (R$ 
850.000.000,00).

A contraprestação pecuniária 
mensal deve variar de acordo com o 
desempenho da concessionária no 
cumprimento do contrato. A fisca-
lização é responsável pela aferição 
periódica dos critérios de desem-
penho estabelecidos em contrato, 
emitindo um termo de verificação 
mensal, no qual é efetuada uma 
avaliação conjunta e proporcional 
dos termos de verificação mensais 
dos serviços prestados emitidos no 
quadrimestre correspondente e no 
qual constará a nota de desempe-
nho da concessionária.

O prazo da concessão é de 15 
anos, sendo três anos e oito meses 
para execução da obra.

O empreendimento 
habitacional Parque 
Carioca será construído 
para atender à 
comunidade, que 
reside atualmente na 
denominada Vila do 
Autódromo, oferecendo 
habitação, área de lazer 
e infraestrutura aos 
moradores, localizada na 
Estrada dos Bandeirantes 
próximo à Lagoa de 
Jacarepaguá.

“

”
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Das impropriedades 
verificadas durante a 
execução do contra-
to, citam-se a seguir 
algumas considera-

das relevantes do ponto de vista de 
retroavaliação de desempenho.

Mecanismos de controle 
contratual da fase de
implantação da obra
O contrato de concessão esta-

belece como obrigação da conces-
sionária a execução dos serviços 
necessários, com o integral atendi-
mento aos parâmetros de desem-
penho e às demais exigências esta-
belecidas no instrumento.

Por outro lado, entre as obriga-
ções da administração estão a fiel, 
integral e pontual transferência de 
todas as quantias devidas à con-
cessionária a título de subsídio, de 
acordo com o cronograma previsto 
no Anexo 8 do edital, a ser efetu-
ado mediante depósito pecuniário 
em conta corrente.

Cabe ressaltar que, tanto no edi-
tal quanto no contrato, não existe 
qualquer definição dos parâmetros 
de desempenho referentes à fase de 
implantação da ligação (fase de obra) 
a serem observados pela concessio-

Achados de Auditoria na Transolímpica

Achados de Auditoria no Parque Olímpico

nária, enquanto por outra vertente, 
o poder concedente está obrigado ao 
pagamento de subsídios de acordo 
com o previsto no Anexo 8.

Mesmo adotando-se como parâ-
metros de desempenho os próprios 
percentuais previstos de execução de 
obra, o contrato estabelece apenas 
uma verificação anual dos mesmos. 
Entende-se que o estabelecimento 
de parâmetros de desempenho deve 
ser mensal, preferencialmente base-
ado em planilhas de medição de ser-
viços realizados, como instrumento 
de controle contratual.

Desequilíbrio
físico-financeiro da obra

Durante as visitas técnicas, ob-
servou-se que o valor total pago 
até dezembro de 2012, correspon-
dente às parcelas 1 a 5 do crono-
grama de subsídios, não espelha 
os serviços executados. Dentre as 
atividades realizadas, destacam-se 
as fundações e pilares do viaduto 
sobre a Av. Marechal Fontenele, 
desenvolvimento de projetos e mo-
bilização do canteiro central, o que 
correspondia a cerca de 40% do to-
tal pago, evidenciando que a obra 
apresentava um significativo dese-
quilíbrio físico-financeiro.

Ocorreu que o cronograma de 
desembolso dos subsídios foi ela-
borado considerando-se uma evo-
lução de obra sem impedimentos. 
No entanto, o início da concessão, 
sem o devido licenciamento am-
biental, acarretou atrasos em seu 
desenvolvimento, tornando o de-
sembolso das referidas parcelas 
discrepante em relação aos serviços 
executados. Desta forma, não deve-
ria ter havido o início de desembol-
so dos subsídios sem que tivessem 
sido obtidas as licenças ambientais 
correspondentes.

O TCMRJ recomendou que não 
fossem mais efetuados quaisquer 
pagamentos até que o equilíbrio 
físico-financeiro da obra fosse res-
tabelecido, recomendação esta aca-
tada pela jurisdicionada.

Das impropriedades 
verificadas durante a 
execução do contra-
to, citam-se a seguir 
algumas considera–

das relevantes do ponto de vista 
de retroavaliação de desempenho, 
considerando-se que em futuros 
contratos tais aspectos devam ser 
levados em consideração no intuito 
de aperfeiçoar esta modalidade de 
instrumento formal.

Ausência de critério pré-
definido de avaliação de 
desempenho das obras

O item 18 do contrato de con-
cessão, que trata da performance da 
concessionária e qualidade dos ser-
viços e obras, estabelece que a con-
traprestação pecuniária mensal será 
paga em conformidade com o siste-
ma de avaliação mensal de desempe-
nho constante do Anexo 8 do edital.

No entanto, o Anexo 8 do edi-
tal apenas estabelece critérios de 
desempenho para os serviços de 
operação e manutenção, e não de 
obra. Quanto ao fato dos contra-
tos de PPP consistirem essencial-
mente da prestação de serviços 
públicos, e serem as obras a ele as-
sociadas consideradas como mero 
instrumento para a prestação des-
ses serviços, cabe ressaltar que, 
originalmente, no presente con-

Dentre as atividades 
realizadas, destacam-se 
as fundações e pilares 
do viaduto sobre a Av. 
Marechal Fontenele...

“

”
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trato do Parque Olímpico, do to-
tal de R$ 1.351.969.700,65, 81,65% 
são destinados para obra pública e 
apenas 18,35%, para prestação de 
serviços. Assim sendo, verifica-se 
a clara preponderância da execu-
ção da obra em relação à prestação 
de serviços. 

Ressalte-se também que, por se 
tratar das instalações onde ocorrerão 
os Jogos Olímpicos de 2016, a quali-
dade das obras afetará diretamente o 
nível de serviço, corroborando a im-
portância da atribuição de notas de 
desempenho para essa fase.

Acompanhamento
da evolução

físico-financeira
das obras

O contrato de PPP previu como 
instrumento de acompanhamen-

to da evolução físico-financeira da 
obra e dos serviços subsequentes o 
seu Anexo 8, cujo título é “Descriti-
vo das Etapas”. No entanto, o refe-
rido documento mostrou-se extre-
mamente resumido para permitir 
um acompanhamento pormenori-
zado, como um empreendimento 
deste porte exige.

Como exemplo, cita-se a exe-
cução da infraestrutura da vila dos 
atletas, cujos serviços correlatos fo-
ram resumidos em um único item 
de acompanhamento, dificultando 
a avaliação do percentual executa-
do, uma vez que engloba dezenas 
de subitens com pesos diferentes.

Entende-se que esse descritivo 
de etapas deveria contemplar to-
dos os serviços a serem executados, 
permitindo o acompanhamento 
detalhado e um quadro preciso da 
evolução da obra.

A jurisdicionada providenciou 
um desmembramento do referido 
anexo descritivo dos serviços que 
foi devidamente acordado com o 
Consórcio executor e está servindo 
para nortear o acompanhamento 
do empreendimento.

Definição prévia de
critérios técnicos de

admissibilidade
A questão ora apresentada está 

relacionada a um aspecto específico 
de engenharia da obra da Vila dos 

Sobrecarga de aterro Coluna de brita Aterro estaqueado

Figura 2 – Soluções para aterro sobre solo mole na Vila dos Atletas.

Atletas, no entanto, seu conceito 
pode e deve ser extrapolado para 
outras questões de natureza técnica.

O terreno sobre o qual foram 
executados os aterros da Vila dos 
Atletas é um depósito sedimentar 
quaternário de elevada compressi-
bilidade e baixa capacidade de su-
porte (ALMEIDA E MARQUES, 
2013), motivo pelo qual soluções 
especiais foram adotadas, tais como 
execução de aterro estaqueado, co-
luna de brita e aplicação de sobre-
carga temporária (Figura 2).

Entretanto, em parte destas so-
luções, recalques pós-construtivos 
serão comuns sem que tenham 
sido definidos parâmetros de ad-
missibilidade de deformações.

Cabe ressaltar que, no caso de de-
pósitos de solos compressíveis, as de-
formações verticais podem ocorrer 
por diversos anos, comprometendo 
em muitos casos a plena utilização 
das instalações. Nestas circunstân-
cias, a ausência de um critério pré
-estabelecido de admissibilidade de 
recalques pode gerar dificuldades 
na apuração de responsabilidades e 
definição de obrigações no caso da 
ocorrência de problemas futuros.

Novamente, a jurisdicionada, em 
acordo com os projetistas e a con-
cessionária, estabeleceu um critério 
específico para o caso, que já vem 
sendo utilizado como parâmetro in-
clusive de alteração de solução.

O terreno sobre o qual 
foram executados os 
aterros da Vila dos Atletas 
é um depósito sedimentar 
quaternário de elevada 
compressibilidade e baixa 
capacidade de suporte.

“

”
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O emprego do critério 
objetivo resultou, em 
sensível diminuição 
nos orçamentos dos 
certames, já que, 
anteriormente o critério 
residia na fixação 
praticamente aleatória 
de uma distância padrão 
(normalmente situada 
entre 30 km e 50 km) 
para fins orçamentários.

“

”
ALMEIDA, Márcio de Souza So-

ares de & MARQUES, Maria 
Esther Soares. Design and Per-
formance of Embankments on 
Very Soft Soils. 1. ed. Londres: 
CRC Press. v. 1. 199p, 2013.

MOTA, Jorge Luís Campinho P. 
da & GAVARRA, Marco Antô-

O presente trabalho 
apresentou as obras 
do corredor viário 
Transolímpica e de 
infraestrutura do 

Parque Olímpico em execução 
pela Prefeitura Municipal do Rio 
de Janeiro e inseridas dentro do 
programa de Visitas Técnicas da 2a 
Inspetoria de Controle Externo do 
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de obras públicas pode
ter custo previsto na
fase de licitação
Jorge Luís Campinho Pereira da Mota \ jorge.mota@rio.rj.gov.br
Auditor de controle externo do TCMRJ

Os itens de serviço ligados a transporte de material 
apresentam elevada relevância orçamentária, o que 
reforça a importância de se estimar a distância mé-
dia de transporte dos resíduos entre a obra e o local 
de destinação final dos mesmos, da maneira mais 
precisa possível, ainda na fase de licitação. Nesse 

sentido,o Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro, através de sua 7ª Inspetoria Geral de 
Controle Externo, criou um critério objetivo que vem 
propiciando uma melhor previsão orçamentária para 
os certames no que se refere ao item de transporte 
de cargas.

Jorge Luis Campinho (à esquerda), José Renato Oliveira e Carlos Roberto Milet apresentaram seus trabalhos no Sinaop de 
Florianópolis
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O Sistema de Custos 
Orçamentários do 
Município do Rio de 
Janeiro (SCO-Rio) 
apresenta uma série 

de itens para medição dos serviços 
de transporte de carga de qualquer 
natureza, variáveis em função do 
equipamento utilizado (ex. cami-
nhão basculante, camihão com 
carroceria fixa etc.), da velocidade 
média admitida (20, 30, 40 ou 50 
km/h) e da capacidade em peso de 
material a ser transportado por via-
gem (8, 12 e 17 tf). Cada um destes 
itens apresenta custo unitário dis-

Entre as diversas compe-
tências/atribuições do 
TCMRJ, na sua missão 
de exercer o controle 
externo da gestão dos 

recursos públicos municipais, en-
contra-se a análise dos editais de 
licitação na modalidade de con-
corrência pública, através de sua 7ª 
Inspetoria-Geral de Controle Ex-
terno – 7ª IGE, dos quais a parcela 
mais relevante, tanto em quantida-
de de editais como no que se refere 
aos custos envolvidos, versa sobre 
a execução de obras de engenharia.

O TCMRJ, neste caso, efetua es-
pécie de sistema de controle conco-
mitante ao procedimento adminis-
trativo, já que se inicia apenas após 
a publicação do aviso de licitação, 
mas com inegável caráter de contro-
le prévio, permitindo que eventuais 
imperfeições sejam sanadas antes 
da adjudicação e formalização do 
contrato. Este exame prévio/conco-
mitante dos editais de concorrência 
pública por parte do TCMRJ vem 
obtendo resultados expressivos no 
que tange à melhoria da qualidade 
dos procedimentos licitatórios.

A análise dos editais de con-
corrência que versam sobre obras 
e serviços de engenharia pode ser 
subdividida basicamente em dois 
aspectos: a análise do edital (formal 
e material) quanto ao atendimen-
to dos ditames legais que regem a 
matéria e a análise técnica de enge-
nharia, notadamente dos orçamen-
tos que instruem a estimativa de 
custos do empreendimento.

Quanto ao segundo aspecto 
(análise técnica de engenharia), um 
dos pontos que vêm sendo discu-
tidos com a jurisdicionada, visan-
do a aprimorar os procedimentos 
licitatórios e respectiva análise por 
parte desta Corte de Contas, reside 
em como estimar para fins de orça-
mento a Distância Média de Trans-
porte – DMT dos resíduos (terra, 
escombros, entulho etc.) entre a 
obra e o local de destinação final 
dos mesmos, via de regra somente 
definido após a futura contratação 
da empresa a ser responsável pela 
execução dos serviços.

Como Distância Média de 
Transporte – DMT pode ser en-
tendida a “Distância do centro de 

gravidade de massa de solo, rocha 
ou outro material inerte a ser trans-
portado até o centro de gravidade 
do local do seu destino” (DER-SP, 
2005), tal expressão, originalmen-
te vislumbrada no âmbito da en-
genharia rodoviária para balanço 
de materiais entre cortes e aterros, 
ficou consagrada também como 
a distância a ser considerada para 
efeito de medição e pagamento de 
serviços de transporte de materiais 
até o bota-fora.

O presente trabalho apresenta 
os efeitos concretos da atuação do 
TCMRJ especificamente neste as-
pecto, qual seja, a estimativa para fins 
de orçamento da DMT dos resíduos 
entre a obra e o local de destinação 
final dos mesmos, a partir da elabo-
ração de um critério objetivo para 
permitir a estimativa ora em questão 
de maneira a assegurar a observância 
do princípio da economicidade e, ao 
mesmo tempo, garantir a exequibili-
dade orçamentária, minimizando a 
possibilidade de eventual necessida-
de de futuras alterações a posteriori 
no orçamento para fins de ajustes 
nos itens correlatos.

Relevância orçamentária dos itens de transporte

tinto, calculado a partir da respec-
tiva composição de insumos, sendo 
medidos a partir da multiplicação 
do peso do material a ser transpor-
tado em toneladas pela distância a 
ser percorrida em quilômetros, ge-
rando a unidade “t.km”.

O SCO-Rio se subdivide em 
categorias (pavimentação, esqua-
drias, estruturas etc.), existindo 
uma específica para os serviços 
de transporte, carga e descarga de 
materiais (categoria “TC”), para 
a qual os serviços de transporte 
representam a parcela preponde-
rante. Assim, em cada orçamento 

torna-se fácil vislumbrar o per-
centual da categoria “TC” no va-
lor total da obra, tendo em vista 
que ao final da planilha orçamen-
tária há um resumo dos valores 
por categoria.

De maneira a visualizar a impor-
tância do tema, foram pesquisadas 
algumas das mais recentes concor-
rências públicas da Secretaria Mu-
nicipal de Obras – SMO do Muni-
cípio do Rio de Janeiro, visando a 
obtenção do percentual da catego-
ria “TC” sobre o valor orçamentário 
total. O resultado desta pesquisa é 
apresentado na Tabela 1.
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Concorrência nº
Valor do Orçamento

(R$ milhões)
Percentual da Categoria “TC”

(%)
Valor da Categoria “TC” 

(R$ milhões)

50/2013 7,6 16,03 1,22
51/2013 4,0   8,03 0,32
52/2013 11,1 19,36 2,15
53/2013 17,2 14,89 2,56
54/2013 8,1 12,75 1,03
55/2013 31,9 16,12 5,14
56/2013 9,1 13,24 1,20
57/2013 8,2 16,15 1,32
58/2013 4,9 17,27 0,85
59/2013 4,9 12,16 0,60
60/2013 112,2   4,53 5,08
62/2013 3,3 17,25 0,57
63/2013 12,3 16,00 1,97
64/2013 4,8 19,21 0,92
65/2013 2,8 15,61 0,44
01/2014 51,9 10,39 5,39

Tabela 1 – Percentual da categoria “TC” no valor orçamentário total

Constata-se que em apenas 16 
certames, que totalizam cerca de 
R$ 300 milhões, os valores orça-
mentários dos serviços de trans-
porte, carga e descarga atingem 
mais de R$ 30 milhões, ou seja, 
uma média de 10% do valor total 
das licitações correspondeu a es-
tes serviços. Tal amostragem per-
mite afirmar que, quando se tem 

em mente a quantidade anual de 
concorrências ligadas a obras pú-
blicas a cargo dos diversos órgãos 
da administração municipal do Rio 
de Janeiro correlatos (Secretaria 
Municipal de Obras – SMO, Em-
presa Municipal de Urbanização 
– RIOURBE, Secretaria Municipal 
de Habitação – SMH, Secretaria 
Municipal de Conservação – SE-

CONSERVA, Fundação Instituto 
de Geotécnica do Rio de Janeiro 
– GEORIO, entre outros), os ser-
viços e itens ligados a transporte 
de materiais atingem valores da 
ordem de centenas de milhões de 
reais, sendo de extrema relevância 
que a estimativa das respectivas 
quantidades seja efetuada da ma-
neira mais precisa possível.

Como já dito anterior-
mente, um dos pontos 
que vêm sendo objeto 
de discussões com a 
jurisdicionada no âm-

bito da análise orçamentária das li-
citações de obras públicas reside na 
estimativa, para fins de orçamento, 
da DMT dos resíduos entre a obra e 
o local de destinação final dos mes-
mos. Tal estimativa prévia por vezes 
se configura difícil, tendo em vista 
inclusive estar intimamente ligada 
com o modus operandi da empre-
sa que executará os serviços, ainda 

Critério objetivo para estimativa da DMT na fase de licitação

não contratada, bem como corre-
lacionada com aspectos que se mo-
dificam com o tempo (ocupação do 
depósito, volume de resíduos, licen-
ciamento ambiental dos vazadouros 
etc.). Assim, o problema reside na 
tentativa de se estimar da maneira 
mais precisa possível a DMT, ape-
sar do fato de que a distância real 
somente será definida a posteriori, 
durante a execução dos serviços, em 
conjunto com a fiscalização.

Na tentativa de se encontrar 
uma solução, verificou-se que a 
Secretaria Municipal do Meio Am-

biente do Rio de Janeiro – SMAC, 
órgão central do Sistema Munici-
pal de Gestão Ambiental que atua 
no licenciamento ambiental e na 
fiscalização das atividades poten-
cialmente poluidoras, publica uma 
relação de empresas licenciadas 
para a destinação ambiental de re-
síduos da construção civil (RCC), 
relação esta atualizada periodica-
mente pelo supracitado órgão e dis-
ponibilizada inclusive na Internet 
(última atualização, datada de 05 
de dezembro de 2013, encontra-se 
disponível no site da Prefeitura da 
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ser consultada através do endereço 
eletrônico <http://www.rio.rj.gov.
br/dlstatic/10112/148105/4113615/
Tabela_empresas_beneficiamen-
to_RCC_05_12_2013.pdf>).

A referida relação apresenta o 
nome da empresa, seu endereço e 
telefone de contato, o licenciamen-
to ambiental correlato e, ainda, o 
tipo de resíduo da construção civil 
por ela passível de ser recebido (A, 
B, C ou D), cabendo ressaltar que 
a distinção de classes de resíduos 
se encontra disciplinada pelo Con-
selho Nacional do Meio Ambiente 
– CONAMA, através do Art. 3º de 
sua Resolução de nº 307/2002.

A partir da listagem da SMAC 
e dos endereços nela disponibiliza-
dos, torna-se possível preparar um 
mapa que demonstra a distribuição 
espacial dos diferentes locais de po-
tencial destinação final de resíduos 
licenciados no município do Rio 
de Janeiro, com auxílio do software 
Google Earth. É o que se apresenta 
na Figura 1.

Faz-se mister, por oportuno, 
trazer à baila o princípio da eco-

nomicidade no âmbito das licita-
ções públicas, que exige do gestor 
a busca constante de alocação dos 
recursos de forma mais eficiente, 
com a consequente minimização 
dos custos dos recursos utilizados 
na consecução das atividades pú-
blicas, sem comprometimento dos 
padrões de qualidade.

Sobre o tema, é relevante trazer 
os ensinamentos de Viana (2012), 
que inclusive compila alguns enten-
dimentos de outros doutrinadores:

Para Justen Filho (2006:54), “a 
economicidade impõe adoção 
da solução mais conveniente e 
eficiente sob o ponto de vista da 
gestão dos recursos públicos. (...) 
envolve o enfoque custo-benefí-
cio.” Já para Bugarin (2004:114) 
a economicidade é a “obtenção 
do melhor resultado estratégi-
co possível de uma determinada 
alocação de recursos financeiros, 
econômicos e ou patrimoniais em 
um dado cenário econômico.”
Economizar nas compras públicas 
consiste em reduzir ao mínimo 
possível o custo dos recursos uti-
lizados para desempenhar uma 

atividade a um nível de qualidade 
apropriado. Assim, deve-se esco-
lher a melhor forma de empregar 
recursos que são sempre escassos 
com a finalidade de obter o máxi-
mo de benefícios.
A economicidade alcança a defi-
nição da teoria da maximização 
da eficiência econômica que in-
duz uma busca de alocação dos 
recursos de forma mais eficien-
te e se transforma num esforço 
constante de minimização dos 
custos dos recursos utilizados na 
consecução das atividades públi-
cas, sem comprometimento dos 
padrões de qualidade.

Em outras palavras, apesar do 
fato de que a escolha definitiva do 
local destinado ao bota-fora será 
feita pela empresa habilitada e con-
tratada futuramente (em conjunto 
com a fiscalização, por óbvio), cabe 
à jurisdicionada, em atendimento 
ao princípio da economicidade, isto 
é, imbuída do critério de sempre 
adotar o melhor “custo x benefício” 
à administração pública, limitar as 
possibilidades existentes: se deter-
minado serviço pode ser executado 
de maneira menos onerosa, não se 
pode permitir à contratada optar 
por executá-lo com maior custo. 
Tal entendimento deve ser segui-
do não apenas pela fiscalização da 
obra, no decorrer do contrato, mas 
também, na fase interna da licita-
ção, quando da elaboração do pro-
jeto e do orçamento.

Assim, uma primeira solução se-
ria exigir do gestor que fixasse, ainda 
na fase de licitação, a DMT a partir 
da distância entre a obra e o vaza-
douro mais próximo dentre os exis-
tentes na lista da SMAC. Tal solução 
seria talvez a que mais se identificas-
se com uma interpretação mais res-
trita do princípio da economicidade 
para o caso em questão.

Figura 1 – Empresas licenciadas para destinação dos resíduos em dez/2013 
(fonte: Google Earth)
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considerar diversos aspectos que 
podem impossibilitar a utilização 
de um vazadouro específico no fu-
turo, tais como o fechamento do 
local, o término de sua licença am-
biental previamente ao início dos 
serviços, o comprometido de sua 
capacidade com material oriundo 
de outra obra etc., sendo prudente 
considerar diversas possibilidades 
para local de disposição final dos 
resíduos para efeito de licitação, 
sob pena de potencial necessidade 
de aditivos muito elevados em caso 
de bota-fora real distante, quando 
da execução dos serviços, o que 
poderia comprometer a saúde fi-

nanceira do futuro contrato. Outro 
aspecto desabonador desta solução 
residia na implícita definição pré-
via de local particular de vazamen-
to de resíduos, o que poderia gerar 
inclusive discussões de ordem jurí-
dica no sentido de potencial favo-
recimento ilícito de particular por 
parte de administração pública.

Desta forma, passou-se à análise 
da possibilidade de se admitir para 
fins de orçamento balizador dos 
certames uma média aritmética de 
alguns locais de bota-fora existentes 
na lista da SMAC mais próximos ao 
local da obra. Tal hipótese permiti-
ria a fixação de um critério objetivo 
que atendesse ao princípio da eco-

nomicidade e, ao mesmo tempo, ga-
rantisse a exequibilidade financeira 
do futuro contrato.

A partir de discussões internas 
da equipe técnica do TCMRJ, ava-
liou-se que a fixação de 3(três) locais 
para a obtenção da média aritmética 
resultaria no balanço ideal do binô-
mio economicidade x exequibilida-
de, passando-se desta forma a ado-
tar como critério objetivo de fixação 
da Distância Média de Transporte 
– DMT dos resíduos, para fins de 
orçamento, a média aritmética da 
distância entre a obra e os 3(três) lo-
cais de bota-fora existentes na lista 
da SMAC mais próximos ao local de 
execução dos serviços.

O emprego do critério 
objetivo apresen-
tado no Item 3 do 
presente artigo re-
sultou, via de regra, 

em sensível diminuição nas DMT’s 
admitidas nos orçamentos dos cer-
tames, já que, anteriormente à defi-
nição do critério ora em tela, a es-
timativa da DMT residia na fixação 
praticamente aleatória de uma dis-
tância padrão (normalmente situa-
da entre 30 km e 50 km) para fins 
orçamentários. Apenas a título de 
exemplo, a Tabela 2 a seguir apre-
senta a redução na DMT admitida 
para fins orçamentários em algu-
mas licitações a cargo da Secretaria 

Resultados obtidos com a aplicação do critério

Municipal de Obras – SMO da Pre-
feitura do Rio de Janeiro:

Também apenas para exemplifi-
car a importância deste tema, discor-
re-se um pouco mais detalhadamen-
te sobre a discussão relativa à adoção 
da DMT no âmbito de um dos exem-
plos listados na Tabela 2, qual seja, a 
Concorrência SMO nº 05/2013, cujo 
objeto foi a “Revitalização com 
obras de urbanização, paisagismo e 
iluminação na Avenida Rio Branco 
entre a Avenida Presidente Wilson e 
Avenida Nilo Peçanha e outras - Cen-
tro - área da O/SUBOP/CGO/2ª GO 
- II RA - AP 1.1”.

Quando do ingresso do pro-
cesso no TCMRJ, constatou-se, a 

partir da análise da memória de 
cálculo dos quantitativos, que foi 
admitida uma DMT de 45 km para 
fins de estimativa da quantidade do 
item de transporte de carga até o 
bota-fora, não sendo especificado 
o local previsto para o descarte. Na 
1ª diligência baixada, dentre outros 
aspectos, indicou-se à jurisdiciona-
da a necessidade de se fixar a DMT 
para transporte dos resíduos a par-
tir da média aritmética da distância 
entre a obra e os três locais de bota-
fora mais próximos existentes na 
lista da SMAC.

Em sua resposta, a SMO apon-
tou que “A Administração não sabe 
quando da elaboração do orçamen-

Concorrência nº
DMT originalmente

admitida (km)
DMT modificada após aplicação

do critério objetivo (km)

RioÁguas 03/2013 40 29
RioÁguas 05/2013 26  9
SMO        05/2013 45 26
SMO       07/2013 40 20
SMO       10/2013 35  7

Tabela 2 – Exemplos de redução na estimativa da DMT a partir da aplicação do critério
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certame licitatório, nem a localiza-
ção do bota-fora. Isto só será aferido 
no decorrer da obra, quando irá se 
apurar a verdadeira DMT. Deter-
minar apenas três locais disponíveis 
mais próximos da obra na fase da 
licitação, certamente limita a com-
petição entre os interessados.”.

Como já afirmado, é verdade 
que a escolha definitiva do local des-
tinado ao bota-fora será feita pela 
empresa habilitada e contratada, em 
conjunto com a fiscalização, mas 
não se pode esquecer que cabe à 
jurisdicionada, em atendimento ao 
princípio da economicidade, execu-
tar o serviço de maneira menos one-
rosa, devendo tal entendimento ser 
seguido também na fase interna da 
licitação, quando da elaboração do 
projeto e do orçamento. 

Um projeto básico exige pla-
nejamento, no qual sejam consi-
deradas premissas reais e factíveis, 
visando a evitar que sejam geradas, 
tanto a maior quanto a menor, dis-
torções orçamentárias de grande 
soma. Esta ideia atribui credibili-
dade ao critério de se adotar a mé-
dia entre três opções consistentes, 
critério inclusive que, à época, já 

havia sido utilizado pela própria 
jurisdicionada em diversos outros 
certames, sem qualquer obstáculo 
à competitividade entre licitantes. 

Diante do exposto, este aspecto 
foi novamente baixado em diligên-
cia, para que a jurisdicionada pas-
sasse a adotar no certame em ques-
tão o critério objetivo proposto.

Em sua nova resposta, a juris-
dicionada indicou que recalculou 
a DMT a ser adotada com base em 
6 (seis) depósitos inseridos na re-
lação oficial da SMAC, chegando 
a um valor médio da ordem de 41 
km. Consultando a nova memória 
de cálculo, contudo, verificou-se 
que foi mantida a DMT original-
mente admitida de 45 km, apesar 
da afirmação textual de que “... re-
calculamos seis depósitos autoriza-
dos, com várias distâncias, seguin-
do as rotas permitidas, alterando o 
orçamento da obra, adotando-se no 
nível do orçamento 41 km”.

Analisando-se mais detalhada-
mente a estimativa efetuada pela 
SMO, constatou-se que para efeito 
do cálculo da média foram incluí-
dos vazadouros situados muito dis-
tante do local da obra, em detrimen-
to de outros mais próximos, como 
demonstrado na Figura 2 a seguir:

Assim, tendo em vista que nova-
mente a SMO não havia atendido ao 
solicitado, este aspecto foi mais uma 
vez baixado em diligência, para que 
a jurisdicionada passasse a adotar no 
certame em questão a média aritmé-
tica da distância entre a obra e os três 
locais de bota-fora mais próximos 
existentes na lista da SMAC.

Finalmente, em resposta a esta 
última diligência, a jurisdicionada 
passou a adotar o critério indicado, 
o que resultou na redução da DMT 
considerada de 45 km para 26 km. 
Apenas esta modificação na DMT 
propiciou uma redução orçamen-
tária da ordem de R$ 1,2 milhão, a 
partir da alteração do valor do item 
de transporte, medido em “t.km”.

Cabe ressaltar, ainda, que a rotina 
de análise dos editais pela 7ª Inspe-
toria-Geral de Controle Externo – 7ª 
IGE também ficou bastante facilita-
da, no que se refere a este aspecto, 
bastando verificar a DMT adotada e 
se a mesma se coaduna com o critério 
objetivo aqui exposto. Tal verifica-
ção fica extremamente simples com 
o auxílio do software Google Earth, 
bastando inserir o endereço da obra 
no arquivo já previamente prepara-
do contendo os locais de vazadouros 
licenciados constantes da lista da 
SMAC, consoante já demonstrado 
na Figura 1 supra. Em caso de dis-
cordância entre o valor adotado e o 
valor encontrado a partir da aplica-
ção do critério, a diligência se confi-
gura objetiva, evitando discussões de 
caráter subjetivo que normalmente 
tornam mais difícil a convergência 
de opiniões e a consequente resolu-
ção dos conflitos.

No caso de obras lineares, tais 
como eixos rodoviários etc., tendo 
em vista que o “local da obra” na 
realidade se estende por vezes por 
muitos quilômetros, a solução deve 
considerar o emprego do critério 
objetivo setorizado por trechos do 
empreendimento, de maneira a 
otimizar os serviços.

Figura 2 – Vazadouros admitidos pela Jurisdicionada em resposta à 2ª Diligência 
(fonte: Google)
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cedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil [In-
ternet]. Disponível em <http://
www.mma.gov.br/port/cona-
ma/legiabre.cfm?codlegi=307>. 
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MOTA, Jorge Luís Campinho Pe-
reira da; GAVARRA, Marco 
Antônio Ferreira. O Controle 
Concomitante de Licitações de 
Obras Públicas por Parte do 
TCMRJ – Principais Aspectos, 
Experiência Recente e Estrudo 

O presente texto visou 
apresentar um as-
pecto específico da 
atuação da 7ª Inspe-
toria-Geral de Con-

trole Externo – 7ª IGE do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de 
Janeiro – TCMRJ, responsável pela 
análise dos editais de concorrên-
cia ligados a projeto/execução de 
obras públicas, qual seja, a estima-
tiva para fins de orçamento, ainda 
na fase de licitação, da Distância 
Média de Transporte - DMT dos 
resíduos entre a obra e o local de 
destinação final dos mesmos.

Demonstrou-se a elevada rele-
vância orçamentária dessa ques-
tão, bem como as dificuldades ine-
rentes à estimativa da DMT ainda 
nesta fase, tendo em vista que via 
de regra tal definição somente 
ocorre de maneira mais precisa 
após a futura contratação da em-
presa a ser responsável pela execu-
ção dos serviços.

Foi apresentado um critério 
objetivo para permitir a estima-

Conclusões

tiva ora em questão de maneira a 
assegurar a observância do princí-
pio da economicidade e, ao mesmo 
tempo, garantir a exequibilidade 
orçamentária. O referido critério 
reside em fixar-se como Distância 
Média de Transporte – DMT dos 
resíduos, para fins de orçamento, 
a média aritmética da distância 
entre a obra e os três locais de bo-
ta-fora mais próximos ao local de 
execução dos serviços, dentre os 
existentes em relação de empresas 
licenciadas para a destinação am-
biental de resíduos da construção 
civil (RCC) da Secretaria Munici-
pal do Meio Ambiente do Rio de 
Janeiro – SMAC.

A experiência recente do TCMRJ 
demonstra que a fixação do crité-
rio objetivo aqui descrito, inserido 
dentro do princípio da razoabilida-
de, minimiza as discussões com a 
jurisdicionada e propicia uma me-
lhor previsão orçamentária para os 
certames no que se refere ao item 
de transporte de cargas. Assim, resta 
claro que a fixação de critérios ob-

jetivos nos trabalhos de auditoria, 
imunes à deturpação de seu enten-
dimento pelos auditores ou audita-
da, permite um melhor andamento 
dos trabalhos, devendo os auditores 
sempre buscar a criação de critérios 
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Se o grau de envolvimento 
da Prefeitura do Rio para 
a realização de sete das 
64 partidas de futebol da 
Copa do Mundo foi gran-

de, para as Olimpíadas de 2016, 
que se realizará exclusivamente 
na cidade, então, nem se fala. Por 
exemplo, as responsabilidades as-
sumidas para a concretização de 
obras públicas para mobilidade 
urbana, especialmente de expan-
são e modernização do sistema 
estrutural de transportes de alta 
capacidade, construção e reformas 
dos equipamentos esportivos e me-
lhoria de aspectos gerais da cidade 
representam profundas e inéditas 
intervenções.

Também são inovadores os te-
mas com os quais o TCMRJ vem 
lidando e que têm tornado o con-
trole das ações para a realização de 
megaeventos esportivos um grande 
desafio para o Tribunal de Contas 
carioca. Contratação de obras atra-
vés de parcerias público-privadas, 
realização de licitações com ob-
jetos diferenciados e contratos de 
concessão patrocinada demandam 
inovação das habituais ferramentas 
de controle. Para tanto, o Tribunal 
vem empregando múltiplos me-
canismos para obter informações 
com a maior rapidez possível e 
garantir efetividade, economicida-
de e eficiência nos gastos públicos. 
Além do controle concomitante 
(análise de editais de licitação) e 
posterior (verificação de contratos, 
convênios e relatórios de auditoria 
operacional), as visitas dos técnicos 

aos locais das obras vêm cumprin-
do o objetivo de identificar e cor-
rigir, em tempo real, quaisquer in-
congruências que possam ocorrer. 
Também a complexidade da parce-
ria público-privada para a constru-
ção do Parque Olímpico fez com 
que o TCMRJ criasse um grupo de 
trabalho específico para desenvol-
ver uma metodologia própria para 
mensuração da evolução da obra. 

A amostra do controle exercido 
está no relatório consolidado que 
o Tribunal divulgou integralmen-
te no portal www.fiscalizario2016.
gov.br sobre o acompanhamento 
das ações da Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro na execução dos 
projetos referentes  à Copa e aos 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 
de 2016. Nele, são apresentados 
os resumos de empreendimentos, 
tais como os de mobilidade ur-
bana, caracterizados pelas cons-
truções das vias expressas de BRT 
Transoeste, Transcarioca, Tran-
solímpica e Transbrasil, além de 
análises sucintas das obras do Par-
que Olímpico e de outros equipa-
mentos esportivos. 

Os dados do relatório foram 
obtidos nos sistemas internos do 
TCMRJ, alimentados pelos órgãos 
envolvidos no acompanhamento 
dos eventos e pelas visitas técni-
cas realizadas às obras em questão. 
Contribuíram também como fon-
tes de informação o Plano Estraté-
gico da Prefeitura para o quadriê-
nio 2013-2016 e o site da Empresa 
Olímpica Municipal. Quando foi 
concluído, a Matriz de Responsa-

bilidades para as Olimpíadas ainda 
não havia sido publicada. Seu con-
teúdo, no entanto, passará a cons-
tar nos próximos documentos. A 
consolidação do acompanhamento 
do que vem sendo executado pelo 
município do Rio para a realiza-
ção do megaevento constitui fonte 
de consulta para diversos interes-
sados, desde população em geral, 
como investidores, entidades in-
ternacionais e os próprios órgãos 
públicos. Alguns destaques:

- A concorrência referente à im-
plantação do BRT Transbrasil, que 
liga o centro do Rio ao bairro de 
Deodoro, com 23 km de extensão, 
foi estimada em R$ 1, 5 bilhão (da-
ta-base de abril de 2013);

-Serão duas as etapas para a im-
plementação do sistema de VLT 
que integrará os bairros portuários 
com o centro da cidade e deverão 
ser concluídas em até 60 meses 
após seu início, ao custo de mais de 
R$ 1,6 bilhão;

- As intervenções previstas na 
Operação Urbana Consorciada 
da Região do Porto do Rio de Ja-
neiro para revitalização daquela 
zona têm custo estimado de apro-
ximadamente R$ 8 bilhões, sendo 
43,71% provenientes da venda de 
certificados de potencial adicional 
de construção, e 56,29%, da venda 
de terrenos públicos;

- As modificações propostas pelo 
TCMRJ nos editais de concorrência 
dos BRT´s (Transolímpica, Transo-
este e Transcarioca) resultaram em  
economia orçamentária em valor 
superior a  R$ 56 milhões. 



Vale a pena
ler de novo

Instrumento que se tornou vital para 
o controle da gastança dos polí-
ticos, a Lei de Responsabilidade 

Fiscal entrou na adolescência (com-
pleta 15 anos) produzindo resultados 
positivos: desde sua criação, em 2000, 
obriga presidentes, governadores, pre-
feitos e quem mais tem poder de mane-
jar dinheiro públicos a frear o ímpeto 
gastador e adequar suas despesas às 
receitas. Apesar disso, é uma lei que 
segue incompleta, porque a estrutura 
de fiscalização dos gastos públicos não 
acompanhou a lei e continua com os 
mesmos vícios e distorções de antes, 
deixando o caminho livre para contas 
reprováveis de políticos serem apro-
vadas (às vezes com louvor) e para a 
prática de corrupção de agentes que 
deveriam fiscalizar e punir.

Essa estrutura é formada pelo Tri-
bunal de Contas da União (TCU) e 
mais 33 tribunais de contas de Estados 
(TCEs) e municípios (TCMs), respon-
sáveis por fiscalizar, aprovar ou rejei-
tas a prestação de contas de presiden-
tes, governadores, prefeitos, empresas 
estatais e órgãos sustentados com o 
dinheiro dos impostos. Quem não se 
lembra do ex-governador Paulo Maluf 
proclamando “minhas contas foram 
aprovadas com louvor pelo TCE de 
São Paulo”, quando questionado sobre 
o dinheiro dos contribuintes paulistas 

Opinião

Tribunais do faz de conta

*SUELY
CALDAS

que foi parar em 20 contas da família 
Maluf na Suíça e na Ilha Jersey? E os 
casos dos conselheiros Robson Mari-
nho (TCE-SP) e Domingos Lamoglia 
(TCE-DF), que respondem na Justi-
ça por crimes de corrupção? E tantos 
outros (para ficar só nos casos mais 
recentes) dos tribunais do Rio, Bahia, 
Mato Grosso, Espírito Santo, Rondô-
nia e mais sete (quase o pleno inteiro) 
do pobre Amapá, acusados de desviar 
R$ 100 milhões do tribunal?

Os erros já começam pela lei: eles 
são parte do Poder Legislativo, quan-
do deveriam pertencer ao Judiciário, 
já que sua função é fiscalizar e julgar 
a gestão financeira de deputados, se-
nadores e vereadores que se tornaram 
governadores e prefeitos. E o erro con-
tinua com os critérios para escolha de 
ministros do TCU e de conselheiros 
dos TCEs. Pela lei, 1/3 é escolhido 
pelo presidente da República ou por 
governadores e 2/3, pelo Congresso 
Nacional e Assembleias dos Estados.

Com esse modelo, obviamente, a 
escolha dos felizardos candidatos a 
ganhar, em média, R$ 37 mil (entre 
salário, auxílios alimentação e mora-
dia e abono de permanência) resulta 
de acordos político-partidários que, in-
variavelmente, indicam para as vagas 
parlamentares aposentados ou derro-
tados em eleições. E, o acordo, claro, 
contempla a regra “aprova as minhas 
contas que eu aprova as tuas”, já que 
eles fiscalizam a si próprios. O critério, 
escrito na lei, de possuir conhecimento 
jurídico e reputação ilibada vira mera 
formalidade na decisão da escolha, 
vistos os inúmeros casos em que con-

selheiros são acuados de receber pro-
pina em troca de decisões favoráveis 
a envolvidos em processos. Ah, e tem 
mais: os cargos são vitalícios.

A mesma equipe que concebeu a 
Lei Fiscal preparou, em 2000, uma 
proposta de emenda constitucional 
(PEC) propondo as seguintes mudan-
ças nos tribunais de contas: 1) como 
no Judiciário, os cargos de ministros 
e conselheiros seriam ocupados por 
técnicos de carreira concursados; 2) o 
mandato vitalício seria substituído por 
mandato fixo de seis anos; 3) criar um 
conselho nacional para controlar e fis-
calizar os tribunais de contas; 4) vedar 
nomeações de funcionários sem con-
curso públicos (hoje o apadrinhamento 
inflaciona os tribunais); 5) extinção 
dos tribunais de contas dos municípios 
do Rio de Janeiro e de São Paulo; e 6) 
definir com mais rigor os critérios de 
notório saber e reputação ilibada na es-
colha de conselheiros. Obviamente, o 
poder dos contrariados venceu e a PEC 
nem sequer tramitou no Congresso.

O presidente da Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas do 
Brasil (Atricon), Valdecir Pascoal, re-
conhece o problema: “Não ganhamos 
confiança da população se isso não 
mudar, mas não posso sair por aí chu-
tando feito um black bloc”, diz, refe-
rindo-se à resistência de parlamentares 
e de governadores. Recente encontro 
de Atricon recomendou mudanças, 
mas sem poder de implementá-las.

É JORNALISTA E PROFESSORA DA PUC-RIO
E-MAIL: SUCALDAS@TERRA.COM.BR

*

Jornal O Estado de S. Paulo, 17de agosto de 2014.
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Prezada Jornalista Suely Caldas:

Com meus cumprimentos, tomo a iniciativa de re-
portar-me ao conteúdo de sua coluna de domingo, 
17/08/2014, publicada no jornal O Estado de São Pau-
lo, cujo tema aborda os Tribunais de Contas, com o su-
gestivo título de “Tribunais do faz de conta”. 

O artigo menciona a Lei de Responsabilidade Fiscal 
como instrumento legal que impõe limites e sanções aos 
gestores públicos, exigindo a correta adequação de despe-
sas às receitas. Porém, segue argumentando a articulista 
sobre a imperfeição do sistema, os Tribunais de Contas, 
a quem cabe a fiscalização e o controle dos gastos públi-
cos, não estariam, na visão dela, aptos a cumprir suas 
atribuições constitucionais, por vícios e distorções que se 
perpetuam, deixando livre o caminho para a corrupção.

Permita-me, no entanto, destacar alguns pontos de 
sua análise dos quais discordo, e elucidar alguns outros, 
onde se evidencia desconhecimento acerca da realidade 
dos Tribunais de Contas. E se me incumbo de fazê-lo é 
tão somente por acreditar que não se pode desmerecer  
e macular toda a  instituição, que cumpre imprescindí-
vel papel republicano, pelas possíveis falhas, omissões e 
condutas transigentes de um ou outro de seus membros 
– casos isolados, portanto – com práticas que consti-
tuem ilegalidades na gestão pública.

Há evidente impropriedade e incorreção em sua afir-
mação de que os Tribunais de Contas “são parte do Poder 
Legislativo”. Tomo, portanto, a liberdade de esclarecer 
que os Tribunais de Contas não pertencem à estrutura 
de nenhum dos Poderes da República. Ao contrário, são 
órgãos que gozam de independência e autonomia, asse-
guradas pela Constituição da República de 1988, à seme-
lhança da estrutura autônoma e independente conferida 
ao Ministério Público. Assim sendo, a vinculação que se 
faz entre os Tribunais de Contas e o Poder Legislativo 
reside exclusivamente nas competências constitucionais 
dos Tribunais de Contas, que se encerram na prestação 
de auxílio eminentemente técnico ao Poder Legislativo, 
este sim titular do controle externo.

Quanto à composição e critério de escolha dos mem-
bros dos Tribunais de Contas, a determinação constitu-
cional é de que um terço seja de iniciativa do Presidente 
da República, com aprovação do Senado Federal, sendo 
que dois alternadamente dentre auditores e membros 
do Ministério Público junto ao Tribunal, e dois terços 
por escolha do Poder Legislativo, mas não necessaria-
mente provenientes do Parlamento, podendo estender-
se à área científica e acadêmica, aos órgãos de controle 
e a profissionais afins, sinal claro de que a Constituição 
contemplou o critério técnico para o preenchimento das 
vagas nos Corpos Deliberativos. Ressalte-se que o mes-
mo modelo é aplicado, pelo princípio da simetria, aos 
Tribunais dos Estados e Municípios. 

Os Tribunais de Contas, com um quadro técnico re-
conhecidamente de alto padrão de qualificação, propor-
cionam ao erário enorme economia ao atuar no exame 
da legalidade dos atos administrativos, nas inspeções e 
auditorias de natureza contábil, financeira, orçamen-
tária, operacional e patrimonial, além do acompanha-
mento das execuções contratuais.

 No caso específico da cidade do Rio de Janeiro, o 
exame vigilante do Tribunal de Contas do Município 
sobre editais de concorrência pública, entre 2013 e 2014, 
resultou numa economia de aproximadamente 500 mi-
lhões de reais, afora o fator inibitório que exerce sobre 
possíveis desvios de conduta com prejuízo ao erário.

Se lanço mão do meu direito de defender os Tribu-
nais de Contas, como conhecedor do sistema de con-
trole externo brasileiro, é porque o vejo permanente-
mente atacado e vilipendiado, muitas vezes por má-fé 
ou desconhecimento de sua formação orgânica. Resta 
saber a quem aproveita a campanha de desmoraliza-
ção da instituição, senão a pessoas ou grupos cujos in-
teresses são contrariados pelas decisões dos Tribunais 
de Contas.

Pela preocupação externada em seu artigo com a li-
sura da gestão pública, que revela sua inclinação repu-
blicana, convido-a a conhecer pessoalmente o trabalho 
realizado no Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro, cujos técnicos – e o afirmo sem medo de er-
rar – são do mais alto grau de qualificação e seriedade 
na prestação de suas atividades.

Reitero, portanto, meu convite para que venha con-
ferir o trabalho desenvolvido no Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, sem nenhuma pretensão 
de regozijo de minha parte, mas pelo sentimento de fa-
zer justiça a um órgão público que se dedica exemplar-
mente ao cumprimento de sua missão.

Se insisto para que conheça a rotina de ativida-
des deste Tribunal de Contas, não é apenas por seu 
trabalho jornalístico, mas sobretudo por sua atuação 
no magistério como professora universitária, que deve 
pautar-se pela conformidade e fidelidade aos fatos e à 
realidade, e não pelo senso comum que, quase sempre, 
transforma uma inverdade em fato real, o que seria 
inadmissível em se tratando de uma instituição de re-
levância republicana.

Por acreditar em sua formação democrática, exa-
tamente pelo seu viés acadêmico, e esperar que aceite 
com todas as minhas homenagens o contraditório, é que 
insisti em colocar-me à sua disposição na busca da ver-
dade real, o que só será conquistado por um processo 
dialético respeitoso.

Atenciosamente,

THIERS MONTEBELLO
Presidente

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2014
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Entre os dias 18 e 22 de 
agosto, o secretário-ge-
ral da Suprema Corte 
Americana, Scott Har-
ris, visitou o país para 

participar de eventos acadêmicos e 
visitas institucionais aos tribunais 
superiores brasileiros. A visita foi 
idealizada pela Harvard Law Scho-
ol Association of Brazil (HLSAB), 
com o apoio das Escolas de Direito 
da FGV (RJ e SP) e do Instituto Jus-
tiça & Cidadania, com o objetivo 
de aproximar o Poder Judiciário do 
Brasil e dos EUA.

No dia 18, foi realizado na FGV 
Direito SP o evento “Desafios Su-
premos: Diálogo entre o STF e a 
Suprema Corte americana”, que 
reuniu aproximadamente 250 par-
ticipantes, entre magistrados, ad-
vogados, professores e estudantes 
de direito, para um debate entre 
Harris e Peter Messitte, juiz federal 
americano e grande conhecedor do 
Direito brasileiro.

O debate contou com a parti-
cipação do diretor da FGV Direito 
SP, professor Oscar Vilhena, do re-
presentante da presidência do TJSP, 
Dr. Savio Viana e do presidente da 
HLSAB, o advogado Max Fontes.

Na abertura do evento, Max 
Fontes ressaltou a importância da 
iniciativa no atual contexto jurí-
dico do país, em que o STF busca 
reduzir seu acervo processual e en-
contrar soluções administrativas 
para tornar mais eficiente o funcio-
namento da súmula vinculante e 
da repercussão geral, institutos ju-
rídicos originados do direito ame-

Secretário-Geral da Suprema 
Corte americana visita
tribunais superiores brasileiros

ricano, que foram introduzidos no 
Brasil pela Emenda Constitucional 
45/04. “Na última década, a missão 
institucional da HLSAB tem sido a 
de ampliar a agenda política entre 
os EUA e o Brasil, para que não so-
mente o Executivo e o Legislativo, 
mas também o Judiciário dos dois 
países possam interagir de uma 
forma mais próxima e fecunda” 
afirmou Fontes.

Em seguida, o secretário-geral 
Scott Harris registrou que, apesar 
do grande número de litígios nos 
EUA, apenas oito mil recursos são 
protocolizados na Suprema Corte 
por ano, e somente 1% deste total 
são admitidos. Segundo ele, a mais 
alta corte americana não é vista 
como uma terceira instância recur-
sal, pois, ao longo de mais de um 
século, criou maneiras de desesti-
mular os recursos.

Durante o debate, o juiz Peter 
Messitte ressaltou que a “revisão 
discricionária” pelos Tribunais 
Superiores deveria ser implantada 
de forma mais abrangente no Bra-
sil, esclarecendo que, para chegar 
à Suprema Corte dos EUA, as cau-
sas devem apresentar “relevante 
questão constitucional”, que en-
volva matérias de alta importân-
cia nacional, como, o casamento, 
aborto, liberdade de expressão, 
entre outras.

O evento de SP encerrou com a 
participação do Prof. Oscar Vilhe-
na, que sintetizou que o desafio do 
Judiciário brasileiro envolve pro-
blemas de engenharia institucional 
e de cultura legal. Segundo ele, um 

dos grandes problemas é relacio-
nado às competências do STF que 
padecem de certo “defeito de fa-
bricação”, com uma quantidade de 
atribuições originárias que extra-
polam a de uma verdadeira corte 
constitucional. 

 Nos dias 20 e 21, o secretário-
geral Harris visitou o Distrito Fe-
deral, onde fez visitas institucionais 
aos presidentes do STF, STJ, TSE e 
TST, acompanhado de comitiva 
formada pela direção da Harvard 
Law Association e do Instituto Jus-
tiça & Cidadania.

Durante a visita à presidência 
do STF, o ministro Lewandowski 
falou sobre o funcionamento do 
Poder Judiciário no Brasil e so-
bre o instituto Repercussão Geral, 
enquanto o secretário-geral com-
partilhou as experiências e os pro-
cedimentos administrativos inter-
nos adotados pela Suprema Corte 
americana para julgar de forma 
mais célere os casos que chegam ao 
Tribunal. Em Brasília, a comitiva 
também esteve com os ministros 
Fux, Barroso, Dias Toffoli e Gilmar  
Mendes do STF, com o ex-conse-
lheiro do CNJ, Marcelo Nobre, o 
ex-ministro do TSE, Caputo Bastos 
e o ex-ministro do STF e membro 
honorário da HLSAB, Carlos Ma-
rio Velloso.

No TSE, Scott Harris foi re-
cebido pelo seu atual presidente, 
ministro Dias Toffoli, que apresen-
tou detalhes do processo eleitoral 
brasileiro. Durante o encontro, o 
Tribunal convidou o secretário-
geral a realizar uma simulação de 
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será adotada nas próximas eleições 
presidenciais, com identificação 
biométrica dos eleitores.

A visita ao TST contou com a 
participação do presidente da Cor-
te, ministro Barros Levanhagen 
e da desembargadora Federal do 
TRT-SP, Maria Cristina Mattioli, 
também diretora da HLSAB, que 
esclareceram sobre a estrutura e o 
funcionamento da Justiça Traba-
lhista brasileira.

No STJ, a comitiva foi recepcio-
nada pelo presidente da Corte, mi-
nistro Félix Fischer e também pelo 
ministro Luis Felipe Salomão.

No dia 22, foi realizado no RJ 
almoço-palestra com o ministro 
do STF, Luís Roberto Barroso, o 
diretor da FGV Direito Rio, Prof. 
Joaquim Falcão e diversos desem-
bargadores do TJRJ.

No evento de encerramento na 
presidência da FGV-RJ, o secretá-
rio-geral Scott Harris explicou de-
talhes sobre os procedimentos de 
deliberação, a organização interna, 
o calendário e a forma de interlo-
cução do tribunal com os advoga-
dos. Segundo Harris, “o tempo de 
tramitação de um caso na Suprema 
Corte americana é de geralmente 
um ano”, afirmou. 

O ministro Barroso registrou 
a importância do encontro e da 
necessidade de se resgatar o papel 
constitucional do STF. “O plenário 
do Supremo está completamen-
te congestionado”. Para reduzir o 
enorme acervo processual do STF 
e tornar mais célere o julgamento 
das teses de repercussão geral que 
hoje estão a sobrestar milhares de 
processos nos tribunais inferiores, 
Barroso compartilhou algumas 
ideias que serão apresentadas em 
breve como sugestões para melho-
rar a eficiência da prestação jurisdi-
cional no país.

Peter Messitte; ministro 
Felix Fischer, presidente 
do STJ; Scott Harris; Max 
Fontes; Marcus Fontes e 
Sergio Savi

Max Fontes; Joaquim 
Falcão, diretor da Fun-
dação Getúlio Vargas; 
ministro do STF, Luiz 

Roberto Barroso; Scott 
Harris e Marcus Fontes

Sergio Savi; Max Fontes; 
ministro do TSE, Dias 
Toffoli; Scott Harris e 
Marcus Fontes

Sergio Savi, Max Fontes, 
Scott Harris e

Marcus Fontes

Sergio Savi, Max Fontes, Cristina Matiolli, membros da Law School 
Association do Brasil;  o juiz federal Peter Messitte, Ricardo Lewandowski, 

presidente do STF; Scott Harris,  secretário-geral da Suprema Corte 
americana; Tiago Salles, presidente do Instituto Justiça & Cidadania e 

Marcus Fontes, vice-presidente da HLSAB
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O Tribunal de Con-
tas do Estado de 
São Paulo sediou, 
no último dia 12 de 
agosto, reunião en-

volvendo o Tribunal de Contas da 
União e a Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil, 
com representantes das Cortes de 
Contas das regiões Sudeste e Cen-
tro-Oeste, entre os quais, o presi-
dente do TCMRJ, Thiers Vianna 
Montebello (na foto menor). 

Na ocasião, o presidente do 
TCU, ministro Augusto Nardes, 
apresentou as fiscalizações em 
curso sobre temas relevantes para 
a atuação dos TCEs dessas áreas 

Ministro Augusto Nardes fala
a membros dos TCs do Sudeste
e Centro-Oeste

do Brasil: diagnós-
tico dos gargalos 
logísticos enfrenta-
dos pelas principais 
cargas exportadas 
pelos portos da re-
gião sudeste; ges-
tão dos recursos 
aplicados e avaliação da política 
de imunização; e aquisição de me-
dicamentos.

Marcaram presença também o 
presidente do TCESP, conselhei-
ro Edgard Camargo de Rodrigues; 
o vice-presidente do Tribunal de 
Contas de Minas Gerais e presiden-
te do Instituto Rui Barbosa (IRB), 
conselheiro Sebastião Helvécio; os 

conselheiros do TCESP, Antonio 
Roque Citadini, Cristiana de Cas-
tro Moraes, Dimas Eduardo Rama-
lho, Sidney Estanislau Beraldo; o 
conselheiro do TCMSP, Maurício 
Faria; e o auditor do TCESP, Ale-
xandre Manir Figueiredo Sarquis, 
representando a Atricon, entre ou-
tras personalidades.
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Opresidente do Tri-
bunal de Contas 
da União, ministro 
Augusto Nardes, 
defendeu, em Sal-

vador, que os tribunais de contas 
brasileiros se tornem  protagonis-
tas no processo de planejamento e 
de gestão pública, de modo a evitar 
o desperdício de recursos em obras 
e na execução de políticas públicas 
na educação, saúde e em outros se-
tores. Para ele, além de fiscalizar, é 
dever dos tribunais de contas, que 
dispõem de corpo técnico qualifi-
cado, contribuir para qualificar a 
governança pública para enfrentar 
os gargalos que impedem o desen-
volvimento nacional sustentável.

Em palestra para prefeitos, di-
rigentes estaduais e conselheiros 
de contas de tribunais de diversos 
estados, no dia 29 de agosto, sobre 
“Governança pública para o desen-
volvimento sustentável”, além de 
defender um novo “pacto federati-
vo e um novo pacto pela governan-
ça”, o ministro Nardes condenou a 
cultura da improvisação, da falta de 
planejamento na execução de obras 
e alertou para os prejuízos que cau-
sam às finanças do país. Citou como 
exemplos, a transposição do Rio São 

TCs deverão ser 
protagonistas na defesa 
do desenvolvimento
sustentável

Francisco, a Refinaria do Abreu de 
Lima, em Pernambuco e o polo pe-
troquímico do Rio de Janeiro, cujas 
obras tiveram custos multiplicados 
e que ainda não estão concluídas. 
“Isto porque, cuidados básicos não 
foram adotados, como por exem-
plo, um projeto executivo antes do 
início das obras”, explicou.

Ele anunciou que o TCU, junto 
com tribunais estaduais e dos mu-
nicípios de todo o país, estão elabo-
rando um diagnóstico sobre o Brasil, 

que ele pretende apresentar ao presi-
dente eleito nas eleições de novem-
bro, sugerindo correções nas políti-
cas públicas e na própria gestão, para 
tornar a administração mais eficiente 
e qualificar melhor o serviço presta-
do à população. Ao defender esta 
nova postura das cortes de contas 
– cuja tarefa principal é fiscalizar -, 
ele disse que “hoje os tribunais vêem 
árvores, não a floresta”. E explicou; 
“As cortes de contas puniram, este 
ano, cerca de 14 mil gestores, que fo-

Conselheiros Thiers Montebello, TCMRJ; Mário Negromonte, TCM/BA; Fran-
cisco de Souza Netto, TCM/BA; Sebastião Helvecio, TCE/MG; Inaldo Paixão, 
TCE/BA; e Raimundo Moreira, TCM/BA, durante o evento

Foto: Tiago Carapiá Souza
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Ficha Limpa. Mas o que mudou no 
retrato do Brasil?”

O presidente do Tribunal de 
Contas do Municipio do Rio de 
Janeiro, Thiers Montebello, ressal-
tou, no evento, a responsabilidade 
que o presidente do TCU assumiu 
neste processo. “Augusto Nardes 
é o nosso reitor neste processo e é 
elogiável a sua preocupação com o 
desenvolvimento, com as boas prá-
ticas administrativas” .

O presidente do Tribunal de 
Contas dos Municípios da Bahia, 
conselheiro Francisco Netto disse 
que este novo papel atribuído aos 
tribunais tem levado não somente 
à inovação dos processos de traba-
lho e à qualificação dos seus qua-
dros, mas, também, a agregar uma 
dimensão orientadora e de proxi-
midade com os juridiscionados, 
para evitar desperdícios e, conse-
quentemente, melhor prestação de 
serviço aos cidadãos.

Destacou ainda que o ministro 
Augusto Nardes, nesta peregrina-

ção pelo país tem disseminado um 
conjunto de mecanismos de lide-
rança, estratégia e controle “com o 
propósito de auxiliar as administra-
ções das diferentes esferas de gover-
no, a avaliar, direcionar, monitorar 
e incentivar as atuação da gestão, 
com vistas à condução de políticas 
públicas e à prestação de serviços de 
interesse da sociedade com melhor 
qualidade e com maior eficiência”.

O presidente do Insituto Ruy 
Barbosa, conselheiro Sebastião Hel-
vécio, que também participou do 
evento, disse que o presidente do 
TCU “é o grande menestrel do de-
senvolvimento” com esta campanha 
hoje no país em prol da boa gover-
nança. “É importante que os tribu-
nais desenvolvam o melhor trabalho 
técnico, no sentido da governança, 
para que aqueles que têm a legiti-
midade do voto possam adotar as 
melhores políticas para o desenvol-
vimento nacional, esta é a nossa res-
ponsabilidade”, frisou.

A conferência do presidente 
do TCU, Augusto Nardes, foi re-

alizada no Bahia Café, no Centro 
Administrativo de Salvador e reu-
niu além de dirigentes públicos, 
conselheiros de contas, centenas 
de prefeitos, que elogiaram a ini-
ciativa e se manifestaram dispos-
tos a contribuir na elaboração de 
informações que irão compor o 
diagnóstico que se pretende fazer 
sobre os investimentos em Saúde, 
Educação, Segurança e Infraestru-
tura no país.

O presidente do TCMRJ, Thiers Montebello (ao centro), participou da mesa de abertura do evento, em Salvador

É dever dos tribunais de 
contas contribuir para 
qualificar a governança 
pública para enfrentar os 
gargalos que impedem o 
desenvolvimento nacional 
sustentável.

“

”



O 8º Coninter, reali-
zado nos dias 8 e 9 
de maio, reuniu no 
Rio de Janeiro servi-
dores e gestores que 

atuam na área de controle, interno 
e externo, de todo país. Da mesa de 
abertura participaram o conselhei-
ro presidente do Tribunal de Con-
tas do Município do Rio de Janeiro, 
Thiers Montebello; o conselheiro 
também do TCMRJ, Antonio Car-
los Flores de Moraes, coordenador 
científico do evento; o presidente 
da Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil – 
Atricon, conselheiro Valdecir Pas-

Coninter carioca reúne 
profissionais de controle

coal; o controlador-geral do muni-
cípio do Rio de Janeiro, Antonio 
César Lins Cavalcanti; e o diretor 
da Jam Jurídica, André Araújo.

A palestra inicial, proferida pelo 
então conselheiro presidente do 
Tribunal de Contas do Estado de 
Santa Catarina, Salomão Ribas Ju-
nior, abordou o tema “Corrupção 
pública e privada”. “Este foi tam-
bém o tema”, explica o conselhei-
ro, “de minha tese de doutorado 
defendida na Universidade de Sala-
manca, na Espanha, e que está em-
basada em quatro aspectos: contra-
tos da administração pública, ética 
no serviço público, financiamento 

de campanha eleitoral, e controle”.
O conselheiro tratou, ainda, dos 

aspectos da Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013. “A Lei 12.846, ape-
lidada de ‘lei anticorrupção’, esta-
belece sanções administrativas e 
jurídicas para empresas que, de al-
guma forma, causem dano ao erá-
rio público. Mas esta lei não avan-
ça, ainda, na parte do dano causado 
ao próprio mercado, aos princípios 
da livre iniciativa, e ao funciona-
mento da economia em geral, que 
são os conceitos, em construção, de 
corrupção privada”.

Salomão Ribas encerrou sua 
participação apontando como fun-
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damental e urgente a criação do 
Conselho Nacional dos Tribunais 
de Contas.

A seguir, a assessora jurídica do 
Ministério dos Transportes, Lílian 
Regina G. M. Pires, falou sobre “Os 
tribunais de contas e a mobilidade 
urbana – Copa 2014”. Na opinião 
de Lílian, é importante reconhecer 
que a política urbana e a constru-
ção de cidades democráticas e in-
clusivas vêm sendo um dos gran-
des desafios no âmbito da gestão 
pública, seja pelo rompimento de 
uma lógica e modelo que contri-
buem para ampliar desigualdades 
nas cidades, ou pelo fortalecimento 
de um novo modelo institucional.

Com relação à Copa de 2014, 
Lílian informou que os tribunais de 
contas formaram parceria visando 
fortalecer o trabalho de fiscalização 
preventiva e oferecer, à sociedade, 
informações sobre o uso do dinhei-
ro público.

“O TCU”, comentou Lílian, 
“ficou com a responsabilidade de 
fiscalizar os órgãos e as entidades 
responsáveis pela coordenação do 
evento Copa 2014, bem como fisca-
lizar os financiamentos do BNDES 
e da Caixa Econômica Federal aos 
governos estaduais e municipais. Já 
os tribunais de contas dos estados 
e dos municípios ficaram incum-

bidos da fiscalização da execução 
das obras previstas na Matriz de 
Responsabilidades da Copa. Entre 
os compromissos firmados nesta 
Matriz, encontra-se o item ‘Mobi-
lidade Urbana’. Para mim, a falta 
de planejamento e o exercício da 
exclusão são as reais razões da imo-
bilidade de um modo geral”.

Lílian apresentou os princípios 
da Lei nº 12.587, de 2012, que trata 
da Política Nacional de Mobilida-
de, mas, afirmou “não ter dúvidas 
de que os contratos e convênios 
que estão e serão celebrados só vão 
ter resultado produtivo se houver 
um efetivo controle, não só da es-
trita legalidade, mas o controle 
também do resultado”.

Na sequência, o desembarga-
dor do Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro, Cláudio Brandão de 
Oliveira, discutiu “Os novos ru-
mos da Lei da Ficha Limpa”. Para o 
desembargador, a aprovação desta 
Lei veio reforçar os efeitos da Lei 
de Improbidade Administrativa na 
administração pública.

Cláudio Brandão, que conside-
ra a “ideia de inelegibilidade como 
sendo um mecanismo de proteção 
à sociedade”, abordou diversos 
pontos polêmicos da Lei da Ficha 
Limpa.“Um ponto importante, 
que tem produzido o maior núme-
ro de decisões de inelegibilidade 
no Brasil, é a questão da rejeição 
das contas. A lei prevê que aqueles 
que tiverem suas contas, relativas 
ao exercício de cargos ou funções 
públicas, rejeitadas por irregulari-
dade que configure ato doloso de 
improbidade administrativa serão 
considerados ficha suja e não po-
derão se candidatar. Outro ponto 
também polêmico é sobre a inele-
gibilidade de qualquer pessoa res-
ponsável por doação eleitoral tida 
por ilegal por decisão proferida 
por um Colegiado”.

De acordo com o desembarga-
dor, a ideia da Lei da Ficha Limpa 
tem de se propagar para vários ou-
tros segmentos do Estado porque, 
“só assim, vamos conseguir um 
país mais justo”, desabafou.

O tema “Como o planejamento 
estratégico pode garantir melhores 
resultados na busca da excelência 
nas ações de controle” foi defendi-
do por Deborah Arôxa, que é su-
perintendente de modernização da 
gestão e do atendimento ao cida-
dão da Seplag do estado de Sergipe.

Segundo Deborah, para que o 
fluxo de informações e o trabalho 
em si possam fluir de maneira mais 
eficiente e eficaz, é necessária uma 
análise detalhada dos pontos fra-
cos, das incongruências pontuais e 
dos demais aspectos que devem ser 
mudados ou melhorados. 

“Para que uma mudança seja 
colocada em ação, aponta Deborah, 
é preciso liderança, alinhamento, 
estratégia e processos. Uma ótima 
liderança conduz à excelência dos 
colaboradores, que gera a satisfa-
ção dos clientes e sólidos resulta-
dos financeiros. Quanto à estraté-
gia, depende muito da vontade, da 
intuição e do comprometimento 
dos envolvidos, pois, as ferramen-
tas de gestão atualmente existentes 
foram concebidas para gerenciar 
taticamente e não estrategicamen-
te. Somente 32% das organizações 
brasileiras possuem mecanismos 
eficazes de monitoramento e con-
trole de sua evolução - modelo de 
gestão estratégica - e a essência 
desta gestão é o planejamento e a 
execução de estratégias que ante-
cipem, enfrentem e alavanquem a 
mudança”.

A última palestra do dia, sobre 
“A gestão de resíduos sólidos e sua 
diversidade de contratos: a questão 
do controle”, foi ministrada por 
Daniela Libório, mestre e doutora 

Uma ótima liderança 
conduz à excelência dos 
colaboradores, que gera 
a satisfação dos clientes 
e sólidos resultados 
financeiros.

“

”



em Direito Urbanístico Ambiental 
pela PUC de São Paulo. 

Inicialmente, Daniela expôs a 
Lei federal nº 12.205, que instituiu 
a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. “Em rápidas palavras, esta 
lei criada em 2010 determina uma 
gestão integrada, atribui responsa-
bilidade aos geradores, e traz, para 
a exata compreensão do tema, a 
definição dos planos estaduais e 
locais. Entre os conceitos, encon-
tramos a definição de gestão inte-
grada de resíduos como sendo ‘o 
conjunto de ações voltadas para a 
busca de soluções para os resídu-
os sólidos, de forma a considerar 
as dimensões política, econômica, 
ambiental, cultural e social, com 
controle social e sob a premissa do 
desenvolvimento sustentável’”.

Daniela acredita que profundas 
mudanças no cenário dos resíduos 
estão por vir, e comenta: “Os fun-

damentos balizadores da política 
atual (equilíbrio ambiental e novo 
segmento econômico) oscilam en-
tre o dever público e as possibilida-
des de lucro na iniciativa privada. 
Nesta evolução, será fundamental 
o Poder Público se antecipar e fazer 
escolhas que definirão o modelo 
futuro, pois, o atual, apenas procu-
ra estabelecer critérios de compor-
tamentos setorializados, porém, 
incompatíveis entre si”.

No dia seguinte, Luiz Felipe 
Bezerra Almeida Simões, audi-
tor federal de Controle Externo 
do Tribunal de Contas da União, 
exercendo atualmente a função de 
assessor de ministro e que atuou 
como chefe de gabinete e assessor 
do procurador-geral do ministério 
público junto ao TCU, discorreu 
sobre o “Planejamento e fiscaliza-
ção: alicerces das contratações na 
administração pública”. A defini-

ção do objeto imprecisa ou com 
especificações técnicas que, por 
excessivas, irrelevantes ou desne-
cessárias, limitem a competição e 
exigências de habilitação não pre-
vistas em lei ou irrelevantes para 
a verificação da qualificação dos 
licitantes são, segundo Luiz Felipe, 
as principais irregularidades iden-
tificadas pelos órgãos de controle e 
estão relacionadas ao planejamen-
to da contratação.

Na continuidade  do tema, o 
palestrante apresentou, ainda, di-
versos aspectos do processo de 
contratação pública como, licitação 
como instrumento; caminhos para 
a contratação; objetivos da licitação; 
seleção da proposta mais vantajosa; 
indicação de marca ou de caracte-
rísticas restritivas; e termo de re-
ferência. Luiz Felipe encerrou sua 
apresentação falando como o gestor 
deve participar do planejamento 
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identificação e no dimensionamen-
to quantitativo da necessidade da 
Administração, contribuindo para a 
definição das especificações técnicas 
dos serviços e/ou da especificação 
dos bens, (...) e para a elaboração do 
projeto básico ou termo de referên-
cia”, concluiu.

Em seguida, Angélica Guima-
rães, doutoranda em Direito Ur-
banístico pela PUC/SP, advogada 
e procuradora do Município do 
Salvador/BA, falou sobre a “Efi-
cácia das contratações de serviços 
de consultoria por inexigibilida-
de de licitação: pressupostos, re-
quisitos e controle”, encerrando 
os temas da manhã. Os tópicos 
apresentados pela procuradora 
foram os seguintes: O construti-
vismo lógico - semântico e o con-
trole das opções administrativas 
na subsunção da contratação de 
serviços de consultoria por ine-
xigibilidade de licitação; inexi-
gibilidade de licitação: natureza 
jurídica e tipologia segundo a te-
oria das classes; chamamento pú-
blico; e pressupostos, requisitos e 
procedimento da contratação de 
serviços de consultoria por ine-
xigibilidade de licitação. Para a 
promotora, “a contratação direta 
é uma exceção ao dever de licitar. 
(...)Observando-se o objeto do 
contrato a ser formalizado e todo 
o procedimento percorrido, deve 
restar inconteste que os serviços 
a serem prestados exigem com-
provada e peculiar especialização, 
com notória expertise do presta-
dor e, em alguns casos, deverá 
restar provado, também, o ele-
mento confiabilidade, conforme 
o Acórdão do TCU 852/2010”, 
concluiu Angélica Guimarães. 

Na parte da tarde, Vinicius Ne-
jaim, administrador de empresas 
com especialização em gestão es-

tratégica em RH, mestre em Admi-
nistração, doutorando em Admi-
nistração e professor do curso de 
Administração da Faculdade de Ser-
gipe – FaSe, proferiu palestra sobre 
o “Sucesso organizacional através da 
utilização das ferramentas de contro-
le e gestão do serviço público”.

A apresentação de Vinicius Ne-
jaim, que também é professor de 
pós-graduação nas áreas de gestão 
empresarial (FANESE, FaSe e Fa-
culdade Amadeus), foi muito apre-
ciada pelos presentes. Aspectos 
como valores éticos esquecidos, a 
postura profissional, a importância 
do trabalho em equipe, o relacio-
namento interpessoal, o tratamen-
to de forma igualitária como forma 
de inclusão social foram destaca-
dos na palestra.

O ministro do Tribunal de 
Contas da União, Benjamin 
Zymler, abordou o tema “Lei An-
ticorrupção e seu impacto nas li-
citações e contratações públicas 
- Lei 12.846/2013”, encerrando o 
segundo dia do 8º Coninter Na-
cional. de acordo com o ministro, 
“segundo consta da exposição de 
motivos de seu projeto de lei (PL 
6.826/2010), a referida norma 
‘tem por objetivo suprir uma la-
cuna existente no sistema jurídico 
pátrio no que tange à responsabi-
lização de pessoas jurídicas pela 
prática de atos ilícitos contra a ad-
ministração pública, em especial, 
por atos de corrupção e fraude em 
licitações e contratos administra-
tivos’”, afirmou Zymler.

Segundo o ministro, “parte da 
doutrina vem sinalizando que o 
objetivo maior da Lei Anticorrup-
ção é o seu caráter preventivo, que 
visa estimular a criação de uma 
política interna de compliance nas 
pessoas jurídicas que se relacionam 
com o poder público, e não o seu 
caráter meramente sancionador.” 

O ministro Benjamin Zymler 
apresentou diversos tópicos re-
ferentes à lei, como abrangência 
territorial; atos lesivos à adminis-
tração pública; responsabilização 
civil ou administrativa; penali-
dades administrativas; responsa-
bilização judicial, e acordo de le-
niência.  Para Benjamin Zymler, 
“a matriz constitucional de com-
petências de controle indica que 
diversas atribuições da norma se 
encaixariam melhor no âmbito do 
TCU em razão de sua atuação com 
colorido quase jurisdicional como 
julgamentos de processos para 
aplicação de sanções e imputação 
de débitos, acordo de leniência e 
desconsideração da personalidade 
jurídica”, concluiu o ministro.

(...)Observando-se o 
objeto do contrato a ser 
formalizado e todo o 
procedimento percorrido, 
deve restar inconteste 
que os serviços a serem 
prestados exigem 
comprovada e peculiar 
especialização, com 
notória expertise do 
prestador e em alguns 
casos, deverá restar 
provado, também, o 
elemento confiabilidade 
conforme o Acórdão do 
TCU 852/2010.

“

”
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Diante de uma aten-
ta plateia formada 
por prefeitos, como 
os governantes de 
Campos dos Goyta-

cazes, Rosinha Garotinho; de Por-
ciúncula, Mirian Magda de Paula 
Porto; e Flávio Gomes de Sousa, de 
Aperibé; secretários municipais, e 
servidores de dezenas de prefeitu-
ras do estado, além de servidores 
de diversos órgãos, o presidente do 
Tribunal de Contas do Estado do 
Rio de Janeiro (TCE-RJ), Jonas Lo-
pes de Carvalho Junior, destacou 
na abertura do seminário sobre a 
transparência na gestão dos recur-
sos públicos, realizado no dia  02 de 
junho, na sede do Tribunal, a im-
portância deste tema para a socie-
dade. “Hoje é imperativo que todo 
governante, que todo chefe de po-
der, que todo gestor trabalhe com 
absoluta transparência. Vivemos 
um momento histórico. A socie-
dade amadureceu e começa a com-
preender o seu papel no controle 
social”, destacou o conselheiro. 

O evento foi organizado pela Es-
cola de Contas e Gestão (ECG) do 
TCE/RJ em parceria com o Tribunal 
de Contas do Município (TCMRJ), 
a Controladoria-Geral da União/
RJ e o Ministério Público do Rio de 
Janeiro, e foi precedido da assina-
tura da prorrogação da vigência da 

Seminário destaca a
importância da
transparência na
gestão pública

Rede de Controle Social. Criada em 
2009, a rede é integrada por mais 
de uma dezena de órgãos de fisca-
lização das três esferas de governo e 
tem por objetivo chamar a atenção 
dos cidadãos para a importância do 
trabalho de controle dos gastos pú-
blicos e da transparência na gestão 
dos mesmos. “Queremos sensibili-
zar a sociedade sobre a importân-
cia do controle dos gastos públicos 
no Estado do Rio de Janeiro”, disse 
Marcelo Paluma Ambrósio, coor-
denador do núcleo de ações de pre-
venção da CGU/RJ. 

O presidente do TCMRJ, Thiers 
Vianna Montebello, esteve presen-

te ao ato e na abertura do seminário 
e  reforçou a disposição dos órgãos 
integrantes da rede: “Nosso obje-
tivo é colaborar com o trabalho 
de controle das instituições, dar 
satisfação à sociedade”, afirmou 
Thiers, lembrando que é impor-
tante ter e difundir informações 
corretas para não ferir “a honra 
alheia”. Para o presidente do TCE
-RJ, o seminário, com a oferta de 
palestras e explicações, é  mais um 
investimento da Rede no controle 
preventivo, que resulta em aproxi-
mação com a sociedade. 

Para Jonas Lopes, “vivemos a era 
da informação e da globalização, e 

Fotos: Rosangela Tozzi - TCE/RJ
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fazer uso de parcerias é fundamen-
tal. A tecnologia disponibiliza infor-
mações em tempo real e isto permi-
te que a sociedade acompanhe os 
governos. Portanto, a transparência 
por parte dos governos é funda-
mental. A Lei de Acesso à Informa-
ção exige atendimento imediato e 
a sociedade começa a bater à porta 
dos gestores públicos”. 

Presente na abertura do semi-
nário, o chefe-adjunto da CGU/RJ, 
Valmir Alves Dias, chamou a aten-
ção para a diversidade dos municí-
pios do Brasil. “O País tem mais de 
cinco mil municípios e muitos não 
conseguiram aplicar a Lei de Aces-
so à Informação plenamente. Além 
da conscientização da lei, é impor-
tante uma reflexão para a forma de 
como utilizar este instrumento”, 
advertiu Valmir Dias. 

Após a abertura do evento, em 
palestra sobre o tema, Marcelo 
Paluma Ambrózio, coordenador 
do Núcleo de Prevenção da CGU

Mesa de abertura do evento: diretora-geral da ECG, Paula Alexandra Nazareth, 
conselheiros Thiers Montebello e  Jonas Lopes; o chefe-adjunto da CGU/RJ, 
Valmir Alves Dias; o  procurador-geral do TCE/RJ, Sergio Cavalieri Filho e o 
subprocurador-geral de Justiça de Administração do MPRJ, Eduardo Gussem

-Regional/RJ, ressaltou que, apesar 
dos dois anos de vigência da Lei 
de Acesso à Informação, muitos 
municípios brasileiros não estão 
obedecendo às normas de acesso 
à informação. “Precisamos sair do 
discurso para a prática. Não tem 
como fazer uma gestão transparen-

te sem portal de transparência, sem 
a regulamentação da lei e sua plena 
execução”, disse Paluma.

Durante sua exposição, Sergio 
Lino de Carvalho, assessor da Co-
ordenadoria de Auditoria e Desen-
volvimento (CAD/TCE-RJ), ressal-
tou que nenhum dos 91 municípios 
fluminenses fiscalizados pelo TCE
-RJ tem cumprido, integralmente, 
as normas de transparência. “Mais 
de 60% das prefeituras estão no ní-
vel inicial de implementação dessas 
leis e apenas 5,6% figuram no nível 
avançado”, afirmou Sergio Lino.

Na última palestra do dia, a pro-
motora Patrícia do Couto Villela, 
do Centro de Apoio à Promotoria 
de Justiça e Tutela Coletiva da Ci-
dadania, falou sobre “Atuação do 
MPRJ para o controle do atendi-
mento da legislação: TAC”, desta-
cando a importância do  Termo de 
Ajustamento de Conduta na admi-
nistração pública (TAC) como ins-
trumento efetivo de negociação de 
título executivo extrajudicial. “O 
objetivo da TAC é criar obrigação 
adequada para afastar ou reduzir 
o risco do dano ou sua reparação, 
ou promover políticas públicas”, 
orienta a promotora.

Valmir Alves Dias, Sergio Lino de Carvalho, Paula Alexandra, Jonas Lopes, 
Patrícia do Couto Villela, Eduardo Gussem e Marcelo Paluma Ambrózio.
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Foram inauguradas, em 
02 de julho, a nova sede 
do TCE/RJ, no Edifício 
Rui Barbosa, e a Bibliote-
ca Sergio Cavalieri Filho, 

na Praça da República, no Centro 
do Rio. Para o presidente do TCE
-RJ, Jonas Lopes de Carvalho Ju-
nior, “(...) um momento de muita 
emoção. Estamos entregando ao 
povo do Rio de Janeiro uma obra 
que reflete a importância do tribu-
nal porque é para a população que 
este tribunal trabalha.”

Participaram da solenidade o 
governador Luiz Fernando Pezão, 
e o presidente da Assembleia Le-
gislativa (Alerj), deputado Paulo 
Melo, entre diversas outras auto-
ridades.

Para o governador Luiz Fernan-
do Pezão,  a nova sede da corte de 
contas do Estado do Rio merece elo-
gios: “É um prédio que dá qualidade 

Tribunal de Contas do
Estado inaugura nova 
sede e biblioteca

ao Tribunal de Contas e ao Centro 
da Cidade, que é uma área que está 
sendo revitalizada. É uma alegria ver 
este prédio nascer e florescer aqui”.

O presidente do Tribunal de 
Contas do Município (TCMRJ), 
Thiers Montebello, presente à ce-
rimônia de inauguração, também 
enalteceu a obra. “É uma iniciativa 
extraordinária; o tribunal cresceu”, 
completou Thiers.

Para o procurador-geral do 
TCE/RJ, desembargador Sergio 
Cavalieri Filho, a biblioteca, aber-
ta ao público, representará para os 
tribunais de contas o que a Bibliote-
ca de Alexandria, uma das maiores 
da Antiguidade, representou para 
o mundo à época. Admirador do 
projeto desde o primeiro momento 
e seu idealizador, Sergio Cavalieri 
aprovou ter o nome ligado ao es-
paço, uma homenagem feita pelos 
conselheiros da corte de contas. 

“Isso não tem palavras. Foi a home-
nagem mais importante em 40 anos 
de magistratura e de vida pública”.

Em seu discurso, diante de uma 
plateia que lotou o saguão do Edi-
fício Rui Barbosa e outras depen-
dências do tribunal, Jonas Lopes 
de Carvalho Junior fez um agra-
decimento especial aos demais 
conselheiros pela parceria, apoio 
e união nos projetos de moder-
nização e ampliação do TCE-RJ. 
“Sem vocês não estaríamos aqui”, 
ressaltou. Jonas Lopes agradeceu, 
ainda, ao ex-governador Sérgio 
Cabral e à procuradora-geral do 
Estado, Lucia Lea Guimarães Ta-
vares, pelo apoio.

De acordo com o presidente 
Jonas Lopes de Carvalho Junior, 
o crescimento das atividades do 
Tribunal e a busca permanente de 
aproximação da Corte de Contas 
com a sociedade impulsionaram os 
projetos da nova sede – que é inter-
ligada com as demais dependências 
do TCE-RJ, na Praça da República 
– e da Biblioteca Sergio Cavalieri 
Filho, situada no andar térreo da 
unidade. Ele destacou que os proje-
tos foram executados de forma a dar 
mais funcionalidade e eficácia ao 
TCE-RJ, mas “de forma impessoal, 
padronizada e sem ostentação”.

A nova sede do TCE-RJ home-
nageia um dos mais brilhantes inte-
lectuais do País, o jurista, jornalista, 
político e diplomata Rui Barbosa. 
Erguido na década de 1970, o pré-
dio foi sede de uma faculdade. Re-

Conselheiros do TCE/RJ e outras autoridades públicas prestigiaram a inauguração

Foto: Rosangela Tozzi - TCE/RJ
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de um tribunal com critérios de 
acessibilidade e sustentabilidade, 
o edifício é interligado aos demais 
prédios da Corte de Contas na Pra-
ça da República, no Centro da Cida-
de.  Além da biblioteca, a nova sede 
abriga o plenário, gabinetes dos 
conselheiros, Presidência, Procu-
radoria-Geral, entre outros setores. 
As instalações da antiga sede serão 
totalmente ocupadas pelo corpo 
técnico da instituição.

Projetada para ser um espaço 
contemporâneo de convivência, 
pesquisa e informação, a biblio-
teca ocupa área de 700 metros 

quadrados no andar térreo do 
Edifício Rui Barbosa. O espaço 
conta com salas de reunião para 
estudos em grupo; internet com 
sistema wi-fi, notebooks, termi-
nal de autoatendimento – inclu-
sive para deficientes –, mesas de 
estudo, armários para guarda de 
objetos dos usuários e salão mul-
tiuso com sofás e instalações para 
serviço de cafeteria.

Além de obras raras, como o 
exemplar da Lei Orçamentária do 
Estado da Guanabara, de 1965, 
com 65 centímetros de largura por 
45 de altura, o acervo da biblioteca 
demonstra, através de seus títulos, 

a importância da contribuição do 
Tribunal de Contas para a gestão 
pública de forma transparente. No 
espaço, poderão ser consultados 
títulos de Direito, Administração, 
Contabilidade e Economia, teses 
de mestrado e doutorado, estudos 
sobre as contas públicas do Esta-
do do Rio de Janeiro, CDs e DVDs 
com gravações de palestras e se-
minários, por exemplo. Usuários 
também terão acesso ao acervo di-
gital especial e a outros acervos de 
bibliotecas conveniadas. Deficien-
tes visuais e auditivos contam com 
softwares especiais para consultas e 
pesquisas.

O desembargador Ser-
gio Cavalieri comen-
ta sobre a homena-
gem que recebeu ao 
ter seu nome escolhi-

do para a nova biblioteca do Tribu-
nal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro:

“Disse em minhas palavras de 
agradecimento que, entre as muitas 
homenagens que  recebi em mais de 
40 anos de vida pública, como ma-
gistrado e professor, duas foram as 
mais importantes: o título de pro-
fessor emérito da Escola da Magis-
tratura do Rio de Janeiro, que me 
conferiu a desembargadora Leila 
Mariano, quando diretora-geral da-

quela prestigiada instituição, e, ago-
ra, a honraria que me foi conferida 
pelos honrados conselheiros do Tri-
bunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro, pelas mãos do seu eminente 
presidente, conselheiro Jonas Lopes 
de Carvalho Junior, de ser o nome da 
biblioteca deste tribunal. Ter o nome 
ligado a duas das mais prestigiadas 
instituições do Rio de Janeiro, am-
bas dedicadas ao Direito e à cultura, 
sobrepõe-se a todas as demais home-
nagens e honrarias. Embora sabendo 
não serem merecidas, preocupo-me e 
me empenho em proceder de forma a 
revelar a minha gratidão. 

Ademais, a instalação da Biblio-
teca no andar térreo da nova sede do 

TCE/RJ é emblemática; simboliza 
a importância, a relevância, o va-
lor que esta instituição dá à cultu-
ra, ao conhecimento, à pesquisa, ao 
preparo contínuo de seus servidores 
e aos jurisdicionados, missão esta 
partilhada com sua conceituada Es-
cola de  Contas e Gestão, à qual a 
biblioteca está ligada. Mas não é só, 
instalada logo na entrada do Edifí-
cio Rui Barbosa, a biblioteca anun-
cia a abertura do tribunal de contas  
para o público em geral, como órgão 
orientador, a serviço da sociedade, e 
não apenas controlador e punitivo. É 
propósito da comissão coordenadora 
da biblioteca e de seus dedicados ser-
vidores ser uma referência nacional 
nas questões e matérias relacionadas 
com os tribunais de contas.

No que respeita à importância 
desse novo prédio para o Tribunal 
de Contas do Rio de Janeiro, melhor 
do que ninguém pode dizer o seu 
eminente presidente, conselheiro Jo-
nas Lopes de Carvalho Junior. Posso 
apenas repetir o que tenho dito rei-
teradamente. Foi a justa coroação 
de uma gestão séria, dedicada, efi-
ciente e produtiva, que, entre tantas 
realizações, resolverá o premente 
problema de espaço do TCE/RJ por 
muitas décadas”.

O governador Luiz Fernando Pezão aplaude o descerramento da placa, pelo 
presidente do TCE/RJ, Jonas Lopes e pelo desembargador homenageado

Foto: Jorge Campos - TCE/RJ
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O Instituto dos Ad-
vogados Brasileiros 
(IAB) realizou ses-
são solene, no dia 16 
de julho, em home-

nagem ao centenário de nascimen-
to do professor Evaristo de Moraes 
Filho que foi agraciado com a Me-
dalha Montezuma, o fundador do 
IAB. Sócio efetivo do IAB desde 30 
de setembro de 1940, o professor 
foi membro da Comissão Perma-
nente de Filosofia do Direito, do 
Instituto. Em cerimônia conduzida 
pelo presidente Técio Lins e Silva, 
Evaristo de Moraes Filho foi home-
nageado em discursos proferidos 
pelo professor Arion Saião Romi-
ta e José Roberto Batochio, orador 
oficial do Instituto.  

O homenageado, que não pode 
comparecer, foi representado na 

IAB comemora centenário
de Evaristo de Moraes Filho

cerimônia por sua esposa, Hilleda 
Flores de Moraes, e os filhos Regina 
Lúcia de Moraes Morel e Antonio 
Carlos Flores de Moraes, conselhei-
ro do Tribunal de Contas do Municí-
pio do Rio de Janeiro, que discursou 
em nome da família. Comparece-
ram também à cerimônia quatro 
netos, um bisneto e dois sobrinhos, 
além de muitos ex-alunos.

Evaristo de Moraes Filho nas-
ceu no Rio de Janeiro, no bairro do 
Catumbi, no dia 5 de julho de 1914, 
completando 50 anos de vida em 
1964, quando se instaurou no país 
a ditadura militar que, mais tarde, 
o prenderia por algumas semanas, 
sem qualquer justificativa oficial, 
no quartel do 1º Batalhão de Guar-
das, em São Cristóvão, e lhe cassa-
ria a cátedra de Direito do Trabalho 
da Faculdade Nacional de Direito 

da Universidade do Rio de Janeiro, 
hoje UFRJ.

Evaristo de Moraes Filho tor-
nou-se procurador da Justiça do 
Trabalho, em 1951, e doutor em Di-
reito e Ciências Sociais. Foi o autor 
e relator do Anteprojeto do Código 
Processual do Trabalho (1963).

Aposentou-se espontaneamente 
do cargo de procurador em 1966, 
tendo a cátedra cassada em 1969, 
e acumulou a marca de mais de 70 
livros escritos, além de 280 artigos 
publicados na grande imprensa e 
periódicos especializados.

Recusou o benefício da Lei de 
Anistia (1979) e tornou-se profes-
sor emérito da UFRJ (1983). Em 
1984, ingressou na Academia Bra-
sileira de Letras (ABL), na cadeira 
nº 40, que pertencera a Alceu Amo-
roso Lima.

Família do homenageado exibe a 
placa comemorativa da ocasião
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Na abertura do discurso em nome 
da família, Antonio Carlos Flores de 
Moraes afirmou: “É justa e merecida 
a homenagem. Digo isto como filho e 
aluno do homenageado”. 

Sobre o período da ditadura, em 
que seu pai foi preso e teve a cáte-
dra cassada, Antonio Carlos tem 
uma certeza: “o que esses homens 
que apoiam uma ditadura não são 
capazes de compreender é o fato de 
jamais ter ocorrido na história da 
humanidade um regime autoritário 
ou totalitário que durasse por todo 
o sempre. Até o III Reich, imagina-
do para durar um século, perdurou 
pouco mais de 10 anos de existência.

Assim, em 1984, ainda sob o 
regime militar, é eleito membro da 
Academia Brasileira de Letras.(...) 
Mas, nesse período de agosto de 
1969 a 15 de março de 1984, quan-
do foi eleito para a ABL, não parou 
a sua produção intelectual nem o 
apoio a sua família. Nesta ocasião, 
já era avô de quatro netos, Sérgio 
e Leonardo, filhos de minha irmã, 
e de Marcos e Flávio, meus filhos. 

E depois teve mais dois netos, Car-
los Eduardo e Laura, meus filhos, e 
dois bisnetos, Bruno e Guilherme, 
filhos respectivamente de Marcos e 
de Sérgio”.

Na cerimônia, a família de Eva-
risto de Moraes Filho recebeu uma 
placa comemorativa do centenário. 
Um busto em bronze do pai do ho-
menageado, doado da  coleção de 
obras de arte de Técio Lins e Silva, 
foi entregue à família para que, jun-
tos, o colocassem no Museu do IAB. 
O pai do homenageado e rábula 
Evaristo de Moraes foi considerado 
um dos maiores criminalistas da 
história da advocacia brasileira. 

O Museu do IAB recebeu tam-
bém, na ocasião, uma fotografia 
do homenageado, quando jovem 
e de beca, e um original do Diário 
Oficial da União, de 23 de abril de 
1963, no qual foi publicada a ínte-
gra do Anteprojeto do Código Pro-
cessual do Trabalho, elaborado por 
Evaristo de Moraes Filho. 

Compareceram à cerimônia os 
senadores Bernardo Cabral e Sa-

Mesa da cerimônia presidida por 
Técio Lins e Silva, presidente do IAB

turnino Braga; o conselheiro do 
TCMRJ Jair Lins Neto; os ex-pre-
sidentes do IAB, João Luiz Duboc 
Pinaud, Celso da Silva Soares, Edu-
ardo Seabra Fagundes, Maria Adé-
lia Campello Rodrigues Pereira, 
Ricardo Cesar Pereira Lira e Carlos 
Henrique de Carvalho Fróes; os 
acadêmicos da Academia Brasileira 
de Letras, Alberto Venâncio Filho, 
Evanildo Bechara e Murilo Mello 
Filho; os desembargadores Roberto 
Guimarães, Evandro Pereira Vala-
dão Lopes e Maria Inês da Penha 
Gaspar; e os professores Diogo de 
Figueiredo, Domício Proença Fi-
lho, José Ribas Vieira e Joaquim 
Falcão, entre outros.

Hilleda Flores de Moraes, esposa 
do homenageado, disse, antes do iní-
cio da cerimônia, que o marido esta-
va muito emocionado com a home-
nagem do IAB pelo seu centenário. 
“Ele, em geral, conversa muito, mas 
passou todo o dia de hoje calado e 
tenso, o que sempre acontece quan-
do a emoção o domina”, revelou a 
esposa do homenageado. 
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O conselheiro aposentado Salomão Ribas 
Júnior, do Tribunal de Contas do Estado 
de Santa Catarina, foi homenageado du-
rante abertura do IV Encontro Nacional 
dos Tribunais de Contas. A placa de ho-

menagem, com os dizeres “ao homem público, honrado 
e idealista em reconhecimento pela exemplar dedicação 
à causa do controle externo brasileiro”, foi entregue pelo 
conselheiro presidente da Atricon, Valdecir Pascoal.

Segundo Salomão Ribas, a homenagem foi por ele 
recebida “como beijo de donzela, dado em público; en-
cabula, mas não desagrada”, disse ele citando o poeta 
paraibano Alcides Carneiro.

Salomão Ribas se
aposenta e recebe
homenagem da Atricon

A fala de agradecimento do conselheiro foi encer-
rada com dois apontamentos que, na opinião dele, 
devem ser tratados como prioridade pelos Tribunais 
de Contas: a busca pela agilidade nos julgamentos e 
adoção da Lei da Ficha Limpa como critério de admis-
são de conselheiros. “Como dizia Rui Barbosa, justiça 
tardia é justiça e controle tardio é conivência”.

O conselheiro Salomão Ribas Júnior renunciou à 
presidência do TCE-SC e, após 23 anos compondo o 
Pleno da instituição, se aposentou oficialmente no dia 
1º de julho. Foi presidente da Atricon e do Instituto 
Rui Barbosa e atualmente ocupa cadeira na Academia 
Catarinense de Letras.
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Despediu-se desta Casa, 
por conta de aposen-
tadoria, o subpro-
curador-chefe em 
exercício da Procu-

radoria Especial, Francisco Domin-
gues Lopes. Chico, como é chamado 
carinhosamente por seus amigos, foi 
efetivado no quadro permanente do 
TCMRJ, em novembro de 1980, no 
cargo de procurador, tendo ocupa-
do o cargo de  subprocurador-chefe, 
bem como designado diversas vezes 
para substituir o procurador-chefe 
em seus impedimentos.

Ao final da sessão ordinária, 
realizada em 06 de maio, o presi-
dente Thiers Montebello  prestou 

Procurador Francisco Lopes 
se despede do TCMRJ

uma saudação ao procurador que 
se despedia: 

- Um homem com capacidade 
de sedução extraordinária, de ser 
querido pelas pessoas e de conquis-
tar amizades. (...) Homem de eru-
dição, afeito à literatura, que não se 
limita à cultura jurídica; tem conhe-
cimento da vida. Foi um procurador 
que, fora das competências que lhe 
são constitucionalmente deferidas, 
sempre teve a visão social da impor-
tância de decidir um processo como 
fiscal da lei, com a consciência do 
fato social que envolve esta decisão, 
parecer que pesa muito na decisão 
deste Plenário. Então, o procurador 
Francisco Lopes tem esta capacida-

de de conciliar as diversas áreas de 
conhecimento com a sua personali-
dade - falou o conselheiro.

Diante do plenário lotado, que 
incluia conselheiros, procuradores, 
auditores, assessores e inúmeros 
servidores, Francisco Lopes agra-
deceu as homenagens recebidas 
pelos quase 34 anos de convívio: 

- Aprendi a lutar pela consolida-
ção deste Tribunal. (...) Quero agra-
decer ao corpo técnico, o carinho 
dos meus colegas da Procuradoria, 
e a cada um dos conselheiros (...) 
Este Tribunal permite que se traba-
lhe assim, não se sentindo coagido 
por ninguém. Sempre tive liberdade 
- declarou o procurador.

Procurador Francisco Domingues Lopes e 
Thiers Montebello durante a homenagem 
de despedida
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O candidato à presidência nas eleições de 
2014, pelo Partido Socialista Brasileiro 
– PSD, Eduardo Campos, faleceu no dia 
13 de agosto último, quando o jato em 
que viajava do Rio de Janeiro a Guarujá 

caiu em um bairro residencial de Santos, São Paulo. O 
acidente vitimou também quatro assessores do candi-
dato, o piloto e o copiloto.

O corpo de Eduardo Campos foi velado no Palá-
cio do Campo das Princesas, em Recife, e transportado 
por um carro do Corpo de Bombeiros ao Cemitério 
de Santo Amaro, onde foi enterrado ao lado do avô 
Miguel Arraes.

Eduardo Campos era casado com a também eco-
nomista e auditora do Tribunal de Contas do Estado 
de Pernambuco, Renata de Andrade Lima, com quem 
teve cinco filhos, Maria Eduarda, João Henrique, Pe-
dro Henrique, José Henrique e Miguel.

Morre, aos 49 anos,
o candidato à presidência 
Eduardo Campos

Nascido na capital pernambucana em 
10 de agosto de 1965, Eduardo Hen-
rique Accioly Campos foi aprovado 
para o curso de Economia da Univer-
sidade Federal de Pernambuco com 

16 anos, vindo a se formar aos 20, como aluno lau-
reado e orador da turma.

Eduardo Campos começou na política ainda na 
universidade, quando foi eleito presidente do Dire-
tório Acadêmico da Faculdade de Economia.  Em 
1987, foi chefe de gabinete do governador de Per-
nambuco, seu avô Miguel Arraes. Neste período, foi 
o responsável pela criação da primeira Secretaria de 
Ciência e Tecnologia do Nordeste e da Fundação de 
Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Fi-
liou-se ao PSB em 1990; no ano seguinte, foi eleito 

deputado estadual (de janeiro de 1991 a janeiro de 
1995) e conquistou o Prêmio Leão do Norte, con-
cedido pela Assembleia Legislativa de Pernambuco 
aos parlamentares mais atuantes.

Deputado federal por três mandatos – janeiro de 
1995 a janeiro de 2007 -, Campos foi autor de vários 
projetos de lei, atuou em algumas CPIs, e presidiu a 
Frente Parlamentar em Defesa do Patrimônio His-
tórico, Artístico e Natural Brasileiro. Em 2004, assu-
miu o Ministério da Ciência e Tecnologia, tornando-
se o mais jovem dos ministros nomeados.

Em 2006, Eduardo Campos se lançou candidato 
ao governo do estado de Pernambuco, sendo eleito, 
no segundo turno, com mais de 60% dos votos váli-
dos. Em 2010, foi reeleito, desta vez como o governa-
dor mais bem votado do Brasil.

Histórico

Foto: Eduardo Braga/SEI
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Limites e possibilidades 
da gestão pública frente 
às demandas sociais foi 
o tema central discutido 
no XIII Encontro Nacio-

nal dos Estudantes dos Cursos  do 
Campo de Públicas (Eneap), reali-
zado este ano na Cidade Universi-
tária da UFRJ, entre os dias 16 a 20 
de julho. As palestras, debates, mi-
nicursos e oficinas atingiram cerca 
de 800 estudantes do Brasil inteiro 
que se formarão em cursos de gra-
duação envolvidos com o setor pú-
blico, como Administração Públi-
ca, Gestão Pública, Gestão Social e 
Gestão de Políticas Públicas. Esses 
futuros profissionais estão adqui-
rindo competência para atuar em 
instituições governamentais, não 
governamentais e empresariais que 
lidem com o setor público, com a 
função de planejar, implementar e 
avaliar políticas e serviços públicos. 
No final do ano passado, o chama-
do Campo de Públicas passou a ser 
reconhecido pelo MEC como uma 
área de conhecimento específica, 
separando-se campo da Adminis-
tração Empresarial.

O encontro contou com o 
apoio do TCMRJ, que enviou o au-
ditor de controle externo e asses-
sor especial da presidência, Carlos 
Augusto Werneck, para proferir 
palestra na oficina sobre controle 
e participação popular, que con-
tou ainda com as apresentações 
de Fabio Valgas e Marcelo Palu-
ma, membros da regional do Rio 

Auditor do TCMRJ fala a
jovens estudantes de
administração pública

da Controladoria-Geral da União, 
no segundo dia do Eneap. Naque-
la tarde, mais outras dezenas de 
oficinas aconteceram simultanea-
mente, com temas abordando po-
líticas públicas, demandas sociais 
e participação popular; profissio-
nalização e papel da gestão pública 
para o desenvolvimento do país e 
a relação público-privada na pres-
tação de serviços públicos.

Segundo o coordenador cientí-
fico e cultural do Eneap Rio, João 
Pedro Rocha, o objetivo maior do 
evento é que o conhecimento por 
ele produzido incentive uma maior 
reflexão sobre o papel do gestor 
público dentro dos diferentes con-
textos políticos. Ele ressalta que o 
setor público sofre carência de ges-

tores capacitados com formação 
universitária adequada para ocu-
par os cargos que demandam co-
nhecimentos específicos e político 
diferenciado, assim como o uso de 
técnicas específicas, como planeja-
mento, gestão de recursos (huma-
nos, materiais e financeiros), Direi-
to, entre outras, para a concepção, 
elaboração e implementação de 
políticas, projetos, programas e 
planos. Veja a seguir o balanço que 
ele fez do encontro:

REVISTA DO TCMRJ:  Confirma que cerca 
de 800 alunos participaram do evento?

Sim, 850 para ser mais exato. E foi 
muito gratificante para a gente saber 
que houve até mesmo servidores pú-
blicos, integrantes de ONGs e pro-

Em oficina que reuniu cerca de 30 alunos, o auditor Carlos Werneck explica as 
atividades desenvolvidas pelo TCMRJ em prol da sociedade.

Fotos: M. Saldanha
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número, que participaram do evento 
enquanto congressistas.
 
REVISTA DO TCMRJ Na sua opinião, qual 
foi o balanço do encontro? Quais os pon-
tos fracos e fortes?

O balanço, sem dúvidas, foi po-
sitivo. Contamos com a participa-
ção de mais de 50 instituições ins-
critas de todas as regiões do Brasil. 
Como pontos positivos, podemos 
destacar que o evento contou com 
diversos espaços inovadores como 
a Feira do Campo de Públicas e as 
oficinas autogestionadas, onde o 
debate e a troca de experiências 
foram muita ricas. Isso fez com 
que se gerasse um capital social 
muito forte entre os participantes, 
e que diversas redes de contatos 
fossem criadas e ou ampliadas. 
Além disso, conseguimos atingir 
todos os objetivos propostos no 
projeto inicial. São eles: fomentar 
o debate e o pensamento crítico a 
respeito das diferentes concepções 
de desenvolvimento no Brasil e 
sobre o papel da gestão pública na 

Falando sobre transparência e controle social, estiveram também presentes Mar-
celo Paluma e Fabio Valgas (na foto), da Controladoria-Geral  da União/RJ.

Ao lado de Carlos Werneck, o coordenador do Eneap Rio, João Pedro Rocha, 
ressaltou o movimento de maior reflexão sobre o papel do gestor público.

garantia dos interesses do cidadão; 
democratizar o acesso ao evento e, 
com isto, ter participantes de  to-
dos os estados brasileiros; apro-
ximar os estudantes do Campo de 
Públicas das mais diversas regiões 
do país;  realizar uma programa-
ção científica e cultural de forma 
a abranger a diversidade presente 
no campo de maneira qualifica-

da; e promover um amplo debate 
entre os integrantes do Campo de 
Públicas para a criação de uma 
nova agenda de lutas.

Por outro lado, como pontos 
fracos, posso dizer que o evento 
poderia ter reunido um número 
maior de fluminenses interessados 
na gestão pública de nosso estado. 

A  falta de estrutura que as uni-
versidades ainda têm para receber 
encontros estudantis é um grande 
problema atualmente. Também 
sentimos a falta de apoio por parte 
de órgãos públicos, que deveriam 
ser os maiores interessados no in-
centivo da carreira de administra-
dor público. 

REVISTA DO TCMRJ: Cite três ou mais 
ideias centrais que foram concluídas (ou 
que surgiram com mais frequência), com 
base nas palestras e oficinas:

Acredito que a ideia central seja 
a importância que o gestor públi-
co tem para o desenvolvimento e 
a melhoria da qualidade de vida 
das pessoas. O estado tem a capa-
cidade direta de interferir na reali-
dade - e essa intervenção só reali-
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profissional técnico, social e mo-
ralmente qualificado. Neste senti-
mento, uma das grandes propostas 
que foram levadas à frente foi o 
lançamento do projeto “Mais ges-
tores públicos” por parte da Fede-
ração Nacional dos Estudantes dos 
Cursos do Campo de Públicas. Este 
projeto visa criar mecanismos para 
que seja possível profissionalizar a 
gestão pública municipal, a fim de 
sanar o gargalo institucional exis-
tente nos municípios de pequeno 
porte do Brasil, e, adicionalmente, 
aproveitando a mão de obra quali-
ficada oriunda dos cursos de “Ges-
tão Pública”, “Gestão de Políticas 
Públicas”, “Administração Públi-

ca” e outros existentes no Brasil. 
Outros pontos a destacar são: o 
reconhecimento da carreira de 
administrador público formado; 
a questão da participação social 
em todo o processo como funda-
mental para o sucesso de politicas 
públicas do Brasil e a conscienti-
zação de que a gestão pública vai 
além das técnicas e processos do 
dia a dia. É de extrema impor-
tância para o gestor compreen-
der com clareza os limites e as 
possibilidades que as diferentes 
concepções de desenvolvimen-
to geram para a gestão pública, 
principalmente na sua relação 
com a sociedade e no atendimen-
to, ou não, de suas demandas.

Os jovens alunos de administração pública demonstraram muito interesse pelos temas das palestras.

O setor público sofre 
carência de gestores 
capacitados com 
formação universitária 
adequada para ocupar os 
cargos que demandam 
conhecimentos 
específicos e político 
diferenciado.

“

”
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Vinte e cinco alunos do ensino funda-
mental da Escola Municipal Reverendo 
Martin Luther King, localizada na Praça 
da Bandeira, bairro central da cidade, 
visitaram o Tribunal de Contas do Mu-

nicípio do Rio de Janeiro no último dia 26 de agosto, 
acompanhados das professoras de História, Renata 
Azevedo Lima Lira; e de Matemática, Maria de Fátima 
Berlinck dos Santos; e do diretor do Sindicato Esta-
dual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro, 
Carlos Dittz Chaves.  Na apresentação que fez no au-
ditório, o inspetor-geral de controle externo da 3ª IGE, 
Marcus Vinícius Pinto, explicou aos representantes das 
turmas do 6º ao 9º ano como funciona o programa de 
Visita às Escolas que o tribunal realiza ao longo do ano 
para checar pessoalmente os mais abrangentes aspec-
tos das unidades da rede de ensino carioca, a maior da 
América Latina.

A visita foi solicitada ao TCMRJ pela professora Re-
nata Lira com o objetivo de propiciar aos estudantes 

A professora de História, Renata Lira, e alguns alunos da 
Escola Municipal Martin Luther King participaram de um 
debate com os auditores do TCMRJ

O inspetor-geral Marcus Vinicius Pinto explica aos estu-
dantes como é feita a fiscalização in loco nas escolas

uma melhor compreensão da divisão tripartite do po-
der - Executivo, Legislativo e Judiciário - que vigora na 
organização do Estado brasileiro contemporâneo. 

- O encontro foi muito interativo. Os estudantes ti-
veram liberdade para fazer várias perguntas e relatar 
problemas que vivenciam no cotidiano escolar. O su-
cesso desta experiência foi tanto que, na escola, até es-
tudantes que não puderam ir comentaram o ocorrido 
de forma elogiosa - contou ela.   

A professora ressaltou, ainda que “ao entenderem 
de forma mais experimental como funciona a estrutu-
ra do Estado brasileiro de hoje, terão melhores condi-
ções de entenderem a constituição do Estado nas so-
ciedades capitalistas em geral e em outras sociedades 
ao longo da História da humanidade”.

Durante a visita, alguns alunos apresentaram as re-
dações que fizeram, sob o tema “A escola que temos e a 
escola que queremos”. O encontro se estendeu com um 
debate entre os estudantes e a equipe da 3ª IGE sobre 
fiscalização nas escolas.

Escola municipal visita o TCMRJ
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Até o final deste ano, o 
Grupo de Trabalho 
de Controle Social 
no âmbito do Rio 
de Janeiro, liderado 

pela regional estadual da Contro-
ladoria-Geral da União, pretende 
desenvolver uma série de ativida-
des que culminarão no Dia Inter-
nacional de Combate à Corrupção, 
comemorado em 09 de dezembro. 

Cidadania para crianças 
no combate à corrupção

A reunião para definir a programa-
ção foi realizada no último dia 14 
de agosto, no Tribunal de Contas 
do Município, com a participação 
de Marcos Mayo Simões, Carlos 
Augusto Werneck, Érica Suguiura e 
Maria Saldanha, do TCMRJ; Eliane 
Moraes-Magalhães, Izabel Pimenta 
e Leonardo Morais, da Secretaria 
Estadual de Fazenda; Patricia Tor-
res Monteiro, da Procuradoria de 

Fazenda Nacional; Renata Maga-
lhães, do TCU/RJ; e Marcelo Palu-
ma, da CGU/RJ. O grupo sugeriu 
três eventos, entre os quais a capa-
citação de professores de 30 escolas 
municipais e atividades direciona-
das sobre cidadania e controle so-
cial a cerca de mais de 2 mil alunos 
do 5º ano do ensino fundamental, 
com o apoio do Instituto Maurício 
de Souza.
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Grupo de trabalho formado por auditores do TCMRJ e representantes da Controladoria da União, da 
Secretaria de Fazenda do Estado, do TCU e da Procuradoria de Fazenda Nacional planejam  os eventos 
comemorativos do Dia de Combate à Corrupção.



Motivação e sensibilização 
marcam a reabertura do 
auditório do Tribunal

A reação entusiasmada das pessoas presentes à palestra “Alta performance no serviço público: qual o 
seu papel?”, do consultor em gestão empresarial, Valdez Ludwig, marcou a reabertura do auditório 
do TCMRJ, no último dia 23 de julho. Oferecida para sensibilizar os servidores da Casa em relação 
ao papel que cada um representa na vida e no trabalho, em diversas vezes, a apresentação provocou 
risadas da plateia, pelo tom de humor utilizado para falar de inovação, gestão colaborativa, lideran-

ça, responsabilidade social e excelência, entre outros temas.
Na abertura do evento, o presidente Thiers Montebello destacou a importância da reflexão sobre “aquilo que 

o dia a dia muitas vezes nos impede, que é vislumbrar que o papel que todos nós desempenhamos é de suma 
importância, do servente ao presidente”. 
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Na primeira fila, da esq. para a dir., o assessor-chefe Sergio Tadeu Lopes; os 
procuradores José Ricardo Castro e Antonio AugustoTeixeira; conselheiros 
Antonio Carlos Flores e Thiers Montebello; o secretário-geralde Adminis-
tração, Heleno Chaves; o assessor da presidência, Sérgio Aranha; e o secre-
tário-geral de Controle Externo, Marco Antonio Scovino, assistem à palestra 
inaugural do novo audiório do TCMRJ



O novo auditório
O auditório foi requalificado para prover maior conforto, acessibilidade e segurança a cerca de 130 pessoas. A 

reforma possibilitou, também:
- Aumento de área útil, com a inversão do posicionamento palco-público;
- Melhor visibilidade da plateia, com a construção de oito níveis de piso;
- Atendimento às normas de acessibilidade e ao Código de Obras, no que se refere a incêndio e pânico;
- Instalação de nova rede elétrica e lógica;
- Instalação de nova iluminação de teto e sinalização de piso;
- Instalação de novos carpete e tratamento acústico das paredes;
- Instalação de lousa eletrônica de 70 polegadas;
- Instalação de televisores na área da platéia;
- Construção de nova sala de operação de áudio e vídeo;
- Instalação de novo sistema de controle digital de som e luz;
-Criação de área para coffee-break;
- Instalação de nova porta de acesso com acionamento anti pânico.

O local conta, ainda, com um moderno sistema anti-incêndio, além de portas corta-fogo e servidores treina-
dos para prestar primeiros socorros.
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Dia 8 - O Contra
-Almirante Marcelo 

Barreto Rodrigues 
foi recebido pelo 

presidente Thiers 
Montebello e por 

Cid Montebello, José 
Renato Torres Nas-

cimento e Miguel 
Sad Abrahão

Visitas ao TCMRJ
Maio.2014
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Em meio a brinca-
deiras e gulosei-
mas, 58 filhos de 
servidores foram 
vacinados contra 

a gripe influenza, no dia 13 de 
junho, no Centro Médico de 
Urgência do TCMRJ. As idades 
variaram entre seis meses e 19 
anos. É o segundo ano conse-

cutivo que o Tribunal promove 
esta campanha.

TCMRJ vacina filhos
de servidores
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Centro Cultural:
foco na
capacitação

Diretora do Centro 
Cultural desde 2006, 
Maria Bethânia fala 
da equipe e das com-
petências atribuídas 

à sua Diretoria. Bethânia é advoga-
da, mestre em Direito Ambiental, e 
trabalha no TCMRJ há 20 anos. “A 
função básica do Centro Cultural 
é treinar e capacitar o servidor, da 
maneira mais completa possível. 
Em todo final de ano, nós lançamos 
a pesquisa de sugestão de cursos e 
treinamento, via intranet, para sa-
bermos que tipo de formação o ser-
vidor necessita para melhorar seu 
desempenho funcional”.

Terminada a pesquisa, o Cen-
tro Cultural condensa as solicita-
ções de capacitação dos servidores, 
e elabora listagem de resultados, 
curso por curso. Neste relatório, 
são apresentados quantos servido-
res apontaram os mesmos cursos. 
Dentre, em média, os cem ciclos de 
treinamento sugeridos, o Centro 
Cultural assegura a realização dos 
cinco cursos mais mencionados. 

De acordo com Bethânia, a se-
gunda etapa dos processos anuais 
de capacitação consiste em iden-
tificar as mais recomendáveis ins-
tituições, que ofereçam os cursos 
apontados na pesquisa. “Temos 
a preocupação de encontrar, não 
somente o ‘especialista’ na ma-
téria, mas, sim, aquele que tenha 
conhecimento da área de atuação 

do TCMRJ. A maioria dos pales-
trantes, que vêm ministrar cursos, 
exerce cargos no Tribunal de Con-
tas da União; são escolhidos pois já 
conhecem nossa atividade-fim”.

Ao Centro Cultural, também 
compete a organização de seminá-
rios, congressos e eventos associados 
às áreas cultural e educacional, que 
possam trazer benefícios ao servidor. 
“Levamos ao conhecimento do pre-
sidente a proposta de novos temas; e, 
a partir do consentimento, passamos 
a pesquisar, escolher e convidar pa-
lestrantes. O TCMRJ reúne servido-
res que concluíram pós-graduações, 
mestrados e doutorados. Por isso, 
tem sido muito importante a escolha 
adequada de profissionais, no mo-
mento de se preparar a atividade de 
capacitação”.

Bethânia observa que o Centro 
Cultural tem estabelecido convê-
nios de cooperação técnica e cien-
tífica com renomadas instituições 
de pesquisa e ensino, como, por 
exemplo, a Fundação Getúlio Var-
gas. “Em caso de necessidade, já 
temos acesso a bons profissionais 
que possam ministrar palestras ou 
apresentar estudos em determina-

da direção. Também participamos 
da organização da solenidade de 
entrega do ‘Colar do Mérito Victor 
Nunes Leal’, evento de grande am-
plitude que conta com a participa-
ção de vários setores do Tribunal”.

O Centro Cultural assumiu ain-
da a promoção do encontro para 
elaboração do segundo planeja-
mento estratégico, apresentado em 
2014. “Uma das setorizações do 
planejamento estratégico tem foco 
na capacitação do servidor. E, nes-
ta fatia, nossa diretoria tem papel 
fundamental. Nossos servidores 
já chegam ao Tribunal altamente 
capacitados, pois passam por con-
curso extremamente difícil. Visa-
mos melhorar, reciclar e renovar 
conhecimentos”.

A equipe do Centro Cultural, co-
mandada por Bethânia, conta com 
seis funcionários. “Todos têm co-
nhecimento pleno da atividade per-
manente do setor; todos podem par-
ticipar de todas as atividades. Porém, 
nós tentamos aproveitar a habilidade 
pessoal de cada servidor. Quando 
você faz do que gosta, faz bem! Faz 
feliz! E, no ambiente em que todos 
estão felizes, tudo corre melhor”.
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O servidor “Prata da 
Casa” desta edição, 
Robson Godoi Ro-
drigues Silva, lotado 
no Departamento 

Financeiro, demonstrou, desde ga-
roto, grande interesse pela música. 
Aos 14 anos de idade, ganhou seu 
primeiro violão; com a ajuda dos 
amigos, aprendeu os acordes bási-
cos e, já aos 16, assumiu o contra-

Robson Godoi,
auditor do rock

“Com a média de um show por mês, 
ao longo dos últimos seis anos, a 
Queen Vision vem trazendo de volta 
a força e a magia do som de Freddie 
Mercury e sua trupe, emocionando o 
público por onde passa”.

baixo na sua primeira “banda de 
garagem”. Influenciado pelo rock 
nacional dos anos 80, tocou em 
festivais e saraus escolares, até me-
ados dos anos 90, com a banda Éra-
mos Três. Robson conta um pouco 
de sua história:

“Nesta mesma época, ingressei 
na faculdade de Engenharia Elétri-
ca, quando, então, vendi o baixo e 
deixei a música de lado, para me 

dedicar aos estudos e à vida profis-
sional. Meu primeiro emprego, em 
1996, foi em uma empresa de pro-
jetos de engenharia. Em 2000, in-
gressei na Aeronáutica como tenen-
te-engenheiro, onde fiquei até 2004, 
quando passei no concurso do Tri-
bunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro”, lembrou Robson.

Todavia, a paixão pela músi-
ca, especialmente o rock, sempre o 

Fotos: Paulo Vanzillotta
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nal agora estabilizada – hoje, diretor 
da Divisão de Pagamento e presi-
dente da Comissão de Fiscalização e 
Recebimento de Obras do TCMRJ – 
Robson resolveu adquirir novamen-
te um contrabaixo e correr atrás do 
tempo perdido. “Após 10 anos afas-
tado do cenário musical, decidi que 
era o momento de estudar música. 
Concluí, em 2007, os cursos de Har-
monia Funcional e Improvisação, no 
Centro Ian Guest de Aperfeiçoamen-

to Musical – CIGAM, onde estudei, 
também, contrabaixo, com o profes-
sor Xandy Rocha. Desde que voltei a 
tocar, participei de algumas bandas 
tais como Recover, Electric Temple, 
Cris Lobo, Hurricane, até formar, em 
2008, a banda tributo Queen Vision, 
com Érico Becker (nos vocais), Hér-
cules Costa (na guitarra), Luiz Gior-
dano (na bateria) e Tigran Magnelli 
(no teclado)”.

Casado, pai de duas meninas, 
o nosso baixista ainda encontra 

tempo para se “divertir” em alguns 
projetos paralelos, seja dedilhando 
o baixo numa banda de blues, seja 
tocando bateria em um power-trio 
de rock clássico, ou, ainda, gravan-
do em casa seus próprios vídeos, 
onde toca simultaneamente vários 
instrumentos.

Se alguém quiser saber mais a 
respeito da banda, basta acessar 
o site www.queenvision.com.br 
para obter informações e a agenda 
de shows.

Show da banda Queen Vision, no Teatro Rival.
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Cumprimentando-o cordialmente, acuso 
recebimento ao tempo em que agradeço 
o envio do periódico “TCMRJ, Nº 57, a 
Copa avança na grande área: será gol?
Aproveito a oportunidade para parabeni-
zar os autores pela qualidade dos traba-
lhos contidos na referida publicação.

ESDRAS DANTAS DE SOUZA
Conselheiro Nacional
do Ministério Público

Com meus cumprimentos, acuso o recebi-
mento da “Revista TCMRJ Outono de 2014 
– N. 57”, elaborada por essa corte de contas.

Agradeço a gentil remessa da publica-
ção, parabenizando Vossa Excelência e 
toda a sua Equipe pelo trabalho que vem 
sendo realizado.

Conselheiro JÚLIO GARCIA

Com satisfação, acuso o recebimento do 
exemplar nº 57 da Revista do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro 
– TCMRJ, com a manchete intitulada “A 
COPA AVANÇA NA GRANDE ÁREA: 
SERÁ GOL?” e aproveito a oportunidade 
para agradecer a Vossa Excelência pela 
gentileza da remessa e parabenizar pelo 
desenvolvimento de excelente publicação.

Ministro ANTONIO JOSÉ DE
BARROS LEVENHAGEN

Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho

Cumpri-me agradecer a V.Exª a remessa do 
nº 57 da Revista do TCMRJ e revelar a qua-
lidade técnica dos artigos nela inseridos.
Aceite, Sr. Presidente, os meus melhores 
cumprimentos pessoais.

MIRA CRESPO
Juiz conselheiro do

Tribunal de Contas de Portugal
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A Biblioteca Daniel Aarão Reis acusa e agradece o envio do seguinte 
título: “Revista do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. 
Rio de Janeiro: TCMRJ, nº 57, outono, 2014”, a fim de compor o acervo 
da biblioteca do IAB, enriquecendo-a sobremaneira.

Informa ainda que a supracitada obra será divulgada pelo Instituto, 
por 30 dias, a partir do mês subsequência da doação.

TÉCIO LINS E SILVA
Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros – IAB

Agradeço-lhe a gentileza da mensagem 
oferecendo-me o exemplar da excelente 
revista do TCMRJ, da qual tenho a honra 
de participar. Trata-se da grata oportuni-
dade de divulgação dos programas e pro-
jetos dos museus brasileiros, em momen-
tos de íntima movimentação provocada 
pela Copa.

Dr. ANGELO OSWALDO DE 
ARAÚJO SANTOS

Presidente do Instituto
Brasileiro de Museus – IBRAM

Registro o recebimento de exemplar da 
Revista do Tribunal de Contas do Muni-
cípio do Rio de Janeiro, nº 57, outono de 
2014, ano XXX.
Agradeço pela gentileza, parabenizo Vossa 
Excelência pelo trabalho desenvolvido.

Conselheiro CEZAR MIOLA
Presidente do Tribunal de Contas

do Estado do Rio Grande do Sul

Agradeço o envio da Revista do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de Janeiro, 
parabenizando Vossa Excelência e equipe 
por mais esse excelente trabalho.

ADRIANE ANDRADE
Presidente do Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais
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Procurador do Município 
do Rio de Janeiro, pro-
fessor de Direito Admi-
nistrativo da Escola de 
Magistratura do Rio de 

Janeiro – EMERJ e de Pós-Gradu-
ação da FGV, além da dedicação 
como advogado e consultor jurídi-
co, são credenciais que permitem ao 
autor uma visão ampla e polarizada 
dos temas abordados em seu feste-
jado Curso de Direito Administrati-
vo, já em sua segunda edição.

O apuro e a atenção aos mínimos 
detalhes estão marcadamente pre-
sentes em toda obra, e se materiali-
zam através de uma linguagem clara 

Obra:
CURSO DE DIREITO
ADMINISTRATIVO

Autor:
Rafael Carvalho Rezende Oliveira
Editora Método
Resenha
Luiz Antonio de Freitas Junior
assessor-jurídico-chefe do TCMRJ

e objetiva, bem como na uti-
lização de quadros sinóticos 
para cada capítulo aborda-
do. Destaque-se, ainda, a 
sempre oportuna apre-
sentação das controvérsias 
jurídicas que envolvem a 
matéria, acompanhada 
de larga pesquisa juris-
prudencial nos Tribunais 
Superiores.

Muito provavelmen-
te em função da grande experiên-
cia de lecionar em universidades e 
cursos preparatórios para concurso 
público, o autor, em seu Curso de 
Direito Administrativo, desincum-
be-se com maestria da árdua tarefa 
de ser didático. Percebe-se na obra, 
ainda que de forma quase sublimi-
nar, o compromisso firme que tem 
o mestre com seus alunos na busca 
da exposição precisa das ideias e da 
melhor compreensão dos institu-
tos tratados, no entanto engana-se 
quem pensa que a presente obra se 
destina exclusivamente aos estu-
dantes e concursandos de Direito. 
Em verdade, o curso é completo 
e aprofundado nos mais variados 

temas que comportam o Direito 
Administrativo, o que faz dele, tam-
bém, ferramenta indispensável aos 
operadores do direito (advogados, 
juízes, promotores etc.).

Além disso, acompanha a obra 
valioso material suplementar, que 
se compõe de videoaulas de temas 
selecionados e de um caderno de 
questões de concursos públicos, 
organizado por assunto e em cor-
respondência aos capítulos apre-
sentados no livro. Tais materiais 
acabam por se traduzir em exce-
lente apoio ao leitor para a com-
preensão e fixação do vasto conte-
údo abordado.

Rafael Oliveira, não obstante 
muito jovem, é de ser conside-
rado jurista talentoso do Direito 
Administrativo, não só pelo bri-
lhantismo de suas ideias, propo-
sições e provocações, como pela 
rica e consagrada obra que já pro-
duziu, entre as quais convém ci-
tar: Licitações e Contratos Admi-
nistrativos e Princípios de Direito 
Administrativo, ambas obras de 
referência e também publicadas 
pela editora Método.
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das pessoas que participaram da enquete do site R7 
responderam que SIM, elas gostam do inverno no 
Rio de Janeiro.

INVERNO NO RIO

65,12% 


