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O tema da Revista do TCMRJ não poderia ser mais atual, 
em vista dos acontecimentos que emergiram das in-
vestigações dos órgãos competentes, apontando para 
o envolvimento das maiores empreiteiras do país em 
atos de corrupção, superfaturamento de obras e paga-

mento de propina a agentes públicos, com grave prejuízo ao erário. 
O custo das obras públicas e o descumprimento de prazos contra-

tuais não são privilégio brasileiro, mas sim um fenômeno verifi cado 
em vários países mundo afora.  É um nó tão intrincado quanto cla-
moroso, e remonta a tempos longínquos.

A noção fundamental do direito dos contratos entre particula-
res é permeada por uma exigência ético-social, fundada no princípio 
da boa-fé, que pressupõe uma conduta leal, cumprindo-se fi elmente 
o compromisso ou a obrigação assumida. Mas quando se trata de 
contratos com o Poder Público, não há espaço para liberdades e vontades particulares. O 
princípio da legalidade é a diretriz básica da conduta dos agentes públicos, vinculando suas 
ações aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum. Este é o cerne do Estado de 
Direito, qual seja, o próprio Estado deve cumprir as leis que edita.

Com a fi nalidade de contribuir para o debate e buscar caminhos para barrar o aumento 
dos custos e o descumprimento de prazos em obras públicas, a equipe editorial da Re-
vista do TCMRJ ouviu representantes do Clube de Engenharia, do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro e do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil, que apontaram as possíveis causas dos acréscimos nos valores das 
obras. A Lei de Licitações foi o principal alvo de críticas, concluindo-se pela necessidade de 
sua revisão, além de defi ciências no projeto básico e na fi scalização das obras e excesso de 
burocracia, tudo concorrendo para falhas na execução das obras e gastos descontrolados.

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro entrou no debate, destacando 
de que forma participa, no âmbito municipal, para prevenir ou minimizar tais proble-
mas, desde a análise de editais de licitação, realização de auditorias regulares e programa 
de visita às obras, com o acompanhamento simultâneo da execução dos contratos, o que 
permite a interferência imediata e a consequente correção de irregularidades.

Longe de pretender esgotar este assunto de tamanha complexidade, a Revista do 
TCMRJ visa apenas a defl agrar o diálogo entre engenheiros, arquitetos e auditores fi scais, 
com o objetivo de contribuir para o enfrentamento de problemas que afetam e compro-
metem o desenvolvimento socioeconômico do país, decorrentes do atraso ou até mesmo 
da paralisação de obras de infraestrutura tão necessárias ao bem-estar da população.

THIERS MONTEBELLO
Presidente

Público: sem espaço 
para liberdades e
vontades particulares
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3 ... MATÉRIA DE CAPA 
Quais seriam as possíveis causas da ocorrência, muito co-

mum, de obras que excedem os valores estipulados inicial-
mente? Que providências poderiam ser tomadas para atenuar 
este problema? Para responder a estas questões, procuramos 
os presidentes do Clube de Engenharia, do Conselho Regio-
nal de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro 
e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, respec-
tivamente Francis Bogossian, Agostinho Guerreiro e Haroldo 
Pinheiro, que nos apresentaram os meandros que envolvem 
a composição dos preços de uma obra de grandes porte e 
complexidade. Já o secretário-geral de controle externo do 
TCMRJ, Marco Antonio Scovino, mostra como as ações do 
órgão vêm contribuindo para reduzir os valores estimados 
das concorrências públicas no Rio de Janeiro.

 ... CONTROLE: NOVAS TENDÊNCIAS
20 A aplicação do princípio da proporcionalidade no poder 
sancionatório da Administração frente aos seus administra-
dos é tema do artigo da assessora jurídica do TCMRJ, Sara  
Jane Leite de Farias.

 ... CONTROLE SOCIAL
32 A transparência, por si só, não constrói sozinha a par-
ticipação popular, mas é o instrumento maior para que a 
sociedade civil acompanhe a gestão pública e seus processos 
decisórios, como conta o analista de fi nanças e controle da 
Controladoria-Geral da União Regional do Rio de Janeiro, 
Marcus Vinícius Braga.

 ... TRIBUNAIS EM AÇÃO
37 Entre as hipóteses de inelegibilidade, a decorrente de 
rejeição de contas pelos tribunais de contas tem sido a de 
maior incidência, mas ainda há pontos que suscitam dúvi-
das, segundo o conselheiro do Tribunal de Contas do Mara-
nhão, J. R. Caldas Furtado.

43 Uma ferramenta especial para o controle externo das 
políticas públicas é a aplicação de multas aos administra-

dores, competência esta atribuída aos tribunais de contas, 
como conta o servidor do TCMRJ, Marlon Fonseca Corrêa.

 ... RIO DE JANEIRO
54 O Bate-Papo Carioca desta edição traz o arquiteto e pro-
fundo conhecedor da história urbanística do Rio, Augusto 
Ivan de Freitas Pinheiro, que conta fatos intrigantes da rela-
ção do carioca com sua cidade.

63 A centralidade histórica do Rio, prestes a completar 
450 anos, forjou referências para o país inteiro, em diver-
sas áreas. Em Momento Histórico falamos sobre Saúde, 
Urbanismo e Habitação, cujas bases nacionais nasceram 
nesta cidade.

64 Urca é a menina dos olhos da Baía de Guanabara, como 
menciona a jornalista e escritora Luísa Pontes Borges em 
Bairro do Rio.

68 O auditor de controle externo, Fábio Furtado, está de 
Olho Vivo sobre a cidade e  alerta para a falta de conser-
vação dos jardins e equipamentos do Parque do Flamengo.

71 O Centro de Operações da Prefeitura controla a cidade 
com mais de 900 câmeras espalhadas por pontos estratégi-
cos, confi gurando o mais moderno complexo de monitora-
mento da América Latina.

76 ... VALE A PENA LER DE NOVO

77 ... EM PAUTA
COLAR DO MÉRITO
REGISTRO
VISITAS
PRATA DA CASA: D. IARA
LIVROS
CARTAS

Foto: Luciano Clemente
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A 
pergunta que não quer calar surge sempre que abrimos os 
jornais e sabemos de mais uma obra cujos custos extrapo-
laram - e muito - as estimativas iniciais. À primeira vista, 
a falta de planejamento, tão fortemente inserida em nossa 
cultura, parece ser o motivo para tantos aditivos nos contra-

tos que envolvem grandes construções. Mas, seria só isso? 

Custos em obras públicas: 
qual o problema?

Foto: Ivan Gorito Maurity
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Para compreender um 
pouco mais os meandros 
que envolvem a compo-
sição dos preços de uma 
obra e que providências 

poderiam evitar tamanhos aumentos, 
procuramos os presidentes do Clube 
de Engenharia, do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia do Esta-
do do Rio de Janeiro e do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do Bra-
sil, respectivamente Francis Bogos-
sian, Agostinho Guerreiro e Haroldo 
Pinheiro, cujas entrevistas e artigo, 
exclusivos para a Revista do TCMRJ, 
apresentamos a seguir. Confira:

Entrevista com Francis Bogos-
sian e Agostinho Guerreiro:

TCMRJ - Quais seriam as possíveis causas 
da ocorrência, muito comum, de obras que 
excedem os valores estipulados inicialmente?

FRANCIS BOGOSSIAN:
Uma resposta rápida e direta a 

esta questão poderia simplesmen-

Especialistas ajudam a 
entender o problema

te lançar toda a responsabilidade 
sobre as falhas de planejamento 
de obras, uma praxe no país. E 
quando me refiro a planejamento, 
quero englobar toda e qualquer 
atividade que deveria anteceder 
a realização das obras, principal-
mente as públicas, pagas com o di-
nheiro do povo. Vou procurar ser 
bastante didático, cacoete de pro-
fessor, e também evitar aborda-
gens de cunho político-partidário, 
uma vez que considero este tema, 
fortemente inserido em nossa cul-
tura. Os erros em nossos sistemas 
de licitações e de fiscalização de 
obras já estão enraizados em nos-
sa administração pública desde 
sempre. E não é assim apenas no 
Brasil, mas em muitos outros paí-
ses onde situações similares acon-
tecem e não se consegue controlar.

Os empreendimentos de cons-
trução, principalmente os de maior 
vulto, rezam os compêndios de en-
genharia, precisam respeitar uma 

sequência clássica de fases antes da 
execução das obras. O desenvol-
vimento de um projeto é sempre 
precedido por topografia e investi-
gações de campo, no mínimo.  Ini-
cia-se pela fase de concepção que 
gera croquis arquitetônicos em 
caso de edificações ou esboços de 
soluções de engenharia propostas 
por especialistas das áreas que se-
rão abrangidas pelo objeto da obra. 
Estes primeiros documentos devem 
ter uma aprovação inicial do con-
tratante antes de evoluírem à etapa 
subsequente, que é a de anteprojeto.  
É nesta fase que se aprofundam os 
conhecimentos sobre a geologia, ge-
otecnia e meio ambiente do local da 
obra e se faz a adequação da concep-
ção que foi adotada às leis, normas 
técnicas e posturas, podendo haver 
alterações nesta etapa. A boa prática 
recomenda que o anteprojeto volte 
a ser discutido com o contratante 
para sua verificação e aprovação an-
tes de prosseguir na sequência. 

Francis
Bogossian

presidente do Clube
de Engenharia

Agostinho
Guerreiro
presidente do 
Crea/RJ
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desenvolvimento do projeto básico 
para atender às finalidades da obra 
e, com base nos estudos do terre-
no, nos dados hidrológicos e/ou 
oceanográficos, se estabelece a ge-
ometria do empreendimento e os 
materiais de construção que serão 
empregados. O projeto básico, de-
pois de concluído, permite quan-
tificar as estimativas de materiais, 
equipamentos e toda a mão de obra 
necessária até a finalização da obra. 
Assim, depois de se vencer esta eta-
pa, já haverá suficientes elementos 
para a elaboração de um orçamento 
de custo com certo grau de confia-
bilidade. Este valor orçado, devida-
mente acrescido dos impostos inci-
dentes, além dos percentuais para 
eventuais incertezas e o lucro dos 
construtores, itens que compõem o 
BDI-Bonificação de Despesas Indi-
retas, não ficará, certamente, muito 
longe do preço final da obra. Por-
tanto, feitas as devidas ressalvas, o 

empreendimento pode ser licitado. 
Cito as ressalvas porque o projeto 
básico ainda não garante um or-
çamento totalmente preciso, por-
quanto partiu de um projeto ainda 
carente de detalhes. E este detalha-
mento, feito na etapa final que pre-
cede a realização da obra, recebe a 
denominação de projeto executi-
vo ou projeto final de engenharia.  
Muitas concorrências públicas li-
citam obras com projeto básico e 
atribuem à construtora, que vence 
o certame, a tarefa de desenvolver o 
projeto executivo. O preço final de 
um orçamento fundamentado em 
um projeto executivo ficará apenas 
suscetível a eventuais excepcio-
nalidades que aconteçam durante 
a obra. É o caso das modificações 
que se imponham tecnicamente 
durante a construção; ou da ocor-
rência de fenômenos de qualquer 
natureza que justifiquem a dila-
tação do prazo da obra. Ambas as 
situações demandam argumentos 

que não podem ser contestados pe-
los órgãos fiscalizadores. 

No Brasil, raramente se lançam 
licitações com projetos executivos 
prontos. Quando muito, as con-
corrências partem de projetos bá-
sicos, que na maioria dos casos não 
seguem a sequência completa a 
que me referi. Esta é a situação que 
mais acontece em nosso dia a dia. 
Além de incompletos pela falta de 
rigor, por terem sido feito às pres-
sas, os projetos, que servem de base 
a muitas licitações, podem conter 
falhas de concepção e equívocos 
que venham a ocasionar mudan-
ças. Deixam-se tais problemas para 
resolver no futuro. Há também o 
caso das obras emergenciais, que 
precisam ser projetadas sobre a 
lâmina do trator, no jargão da en-
genharia. Tal urgência circunstan-
cial não permite que a sequência 
canônica possa ser obedecida. Tais 
obras especiais não costumam pe-
sar tanto no consumo das verbas 
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públicas quanto os empreendi-
mentos que podem ser planejados 
a médio e longo prazo.

A pergunta que não quer calar é 
o porquê de não se licitar todas as 
obras públicas com projetos execu-
tivos prontos, já que estes garanti-
riam orçamentos firmes, portanto 
menos sujeitos às chuvas, trovoadas 
e furacões que multiplicam seus 
custos finais. Um projeto executivo, 
convenhamos, tem custo entre 1% e 
2% do valor de uma obra. 

Há, porém, muitas razões para 
não se manter uma coleção de pro-
jetos executivos prontos para serem 
licitados.  É neste capítulo do pro-
blema que prevalecem os aspectos 
culturais a que me referi no início 
da entrevista. O poder público no 
Brasil convive com uma realidade 
totalmente diferente da que voga 
nas nações desenvolvidas. Lá não se 
enfrentam estas nossas gigantescas 
demandas em setores da infraestru-
tura e fica viável estabelecer crono-
logias para suprir ordenadamente 
as carências da sociedade.  Aqui não 
se faz planejamento de médio e lon-
go prazo porque os orçamentos, seja 
da União, dos estados ou dos muni-
cípios, acabam sendo quase sempre 
atropelados e consumidos pelas ne-
cessidades prementes de obras que 
já deveriam estar concluídas há bas-
tante tempo.

Fica então inevitável a analogia 
com o cobertor curto. Como não é 
possível atender à demanda com-
pleta, acabam por ser estabelecidas 
as prioridades para um grande uni-
verso de necessidades, de acordo 
com as prioridades de cada gover-
nante.  As obras precisam ter visi-
bilidade para garantir os votos na 
eleição futura. Necessitam, portan-
to, estar inauguradas, mesmo sem 
a devida conclusão, para que seus 
dividendos repercutam nas urnas. 
Não há tempo suficiente para cum-
prir todas as etapas regulamenta-
res, já que o mais importante é ter 
a obra pronta em determinada data 
para não nadar e morrer na praia. 
Contratam-se projetos a toque de 
caixa e muitas vezes não há tempo 
físico para cumprir todos os indis-
pensáveis estudos prévios que a 
obra demanda.  Deveria se fazer no 
mínimo o reconhecimento do ter-
reno, avaliação do meio ambiente, 
da hidrografia etc. Os engenheiros 
brasileiros são, entretanto, bastan-
te criativos. Mesmo sem dispor 
do conveniente acervo de dados 
“in loco”, por falta de tempo, eles 
admitem estimativas com a bi-
bliografia disponível e projetam a 
obra para que a licitação possa ser 
lançada em tempo hábil. O cliente 
foi atendido e marca-se um ponto 
para o futuro. Um construtor cons-

ciente não permitirá, obviamente, 
que seu nome seja destruído por 
executar um projeto com falhas e 
exigirá todas as alterações que se 
fizerem necessárias.  O orçamento 
inicial pode terminar multiplicado 
por um fator que depende de vá-
rias causas, inclusive da semelhan-
ça entre as premissas admitidas no 
projeto inicial e a realidade iden-
tificada no decorrer das obras. Há 
exceções é claro, quando o cons-
trutor “cria falhas” para beneficiar 
seus ganhos. Mas esta não é a regra. 
O pior que pode acontecer é um in-
sucesso com desabamentos e perda 
de vidas. 

Outra importante razão para 
ocorrerem acréscimos ao preço 
inicial da obra é a Lei de Licita-
ções (Lei no. 866693) que deter-
mina que a contratação deve ser 
feita pelo menor preço. As obras 
são, em geral, licitadas em cima 
de um orçamento oficial elabora-
do pelo contratante, com base em 
um projeto. Vence quem oferece 
o maior desconto sobre o preço 
oficial da obra. Uma empresa que 
almeje ganhar a licitação de qual-
quer maneira pode se arriscar e 
propor um desconto tal que o pre-
ço final da obra sequer cubra seus 
custos, no nível de conhecimento 
que está na mesa. Confia que no 
decorrer da obra identificará pro-
blemas no projeto que permitirão 
alterações altamente vantajosas 
do ponto de vista econômico. Se 
não conseguir mudar as regras do 
jogo, paralisa a obra, pede resci-
são do contrato e cria um proble-
ma monumental, já que aquele 
empreendimento precisa ficar 
pronto até determinada data. Às 
vezes, os custos de paralisação da 
obra para uma nova licitação e os 
transtornos que isto pode causar 
fazem com que seja menos lesivo 
o aditamento do contrato. 

Foto: Ivan Gorito Maurity
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No Brasil, o famoso "jeitinho" 
parece ser aceito pela sociedade, 
que algumas vezes fecha os olhos 
para as artimanhas feitas em obras 
públicas, driblando leis e planeja-
mento. Muitas empresas usam de 
preços mais em conta para vencer 
uma licitação e, depois, duran-
te a obra, sob alegações diversas, 
aumentam os custos, através de 
termos aditivos, aceitos pelos con-
tratantes. Podemos dizer que fo-
ram superfaturadas? Sim, foram. 
Porém, se houvesse bom senso 
ou conhecimento de quem anali-
sa tais projetos e  legislação mais 
adequada para os participantes de 
licitações, veriam que certos pre-
ços são inviáveis para determina-
das obras.

O superfaturamento de obras 
públicas no Brasil é tão comum 
que virou até manchete no The 
New York Times este ano. O rombo 
orçamentário causado pelas obras 
para a Copa do Mundo chamou a 
atenção do mundo inteiro.

Apenas para exemplificar, a bi-
lionária reforma do Maracanã cus-
tou ao governo, pelo menos,  R$ 
67,3 milhões a mais do que deveria, 
segundo o Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro.

Qual o problema disto tudo? O 
governo deixa de investir esses re-
cursos extras, em outras áreas.  Se a 
cultura brasileira fosse de fazer um 
bom projeto com antecedência, pro-
gramação e planejamento, ao detec-
tar a necessidade de alteração em um 
ponto ou outro, ao longo da obra, - o 
que é comum - haveria como realo-
car a verba disponível. Mas isto não 
acontece. Voltando à Copa do Mun-
do, o Brasil foi o país com mais tem-
po para se preparar para o evento: 
sete anos. E as obras para o Mundial 
começaram com pouco mais de três 
anos de antecedência.  

Mas esses megaeventos sediados 
no país apenas descortinaram uma 
série de problemas que perduram 
ao longo dos anos e dos governos. 
O país, no auge do planejamento de 
seu crescimento econômico, criou 
uma série de grandes projetos, em-
preendimentos para impulsionar 
a economia e atrair investidores. 
Estes projetos, porém, foram aban-
donados pelos governos, das esferas 
federal, estadual e municipal, ao ve-
rificarem orçamentos descontrola-
damente acima do previsto. No Rio 
de Janeiro, por exemplo, enquanto 
se gastavam bilhões de reais, duran-
te anos e anos, para se tentar colo-
car em funcionamento a Cidade da 
Música, na Barra da Tijuca, os servi-
ços básicos para a população conti-
nuavam deficientes.

Com o fim das grandes empre-
sas de consultoria nos anos 1980 
e 1990 - empresas com até 5 mil 
trabalhadores, dos quais até mil 
ou mais eram engenheiros -  o pla-
nejamento de grandes obras caiu 
numa situação de grandes dificul-
dades e, hoje, a mentalidade é dar 
ao vencedor da licitação o direito 
de fazer os projetos e a administra-
ção das obras.

 TCMRJ - Que providências poderiam ser 
tomadas para atenuar este problema?

FRANCIS BOGOSSIAN:
Creio que apenas uma espeta-

cular e vigorosa vontade política 
pode ser geradora de providências 
que atenuem os problemas ligados 
aos orçamentos de obras públicas. 
Há muito a realizar em obras pú-
blicas neste nosso país de dimen-
sões continentais e por muitos e 
muitos anos. 

É necessário inicialmente pro-
mover a revisão da Lei de Licitações. 
Uma obra de engenharia não é um 
lápis ou uma borracha que se pode 
licitar pelo menor preço. O produto 

não está pronto, não está na prate-
leira. As propostas para serviços de 
engenharia deveriam ser selecio-
nadas pelo melhor preço, ou seja, 
o que ofereça mais vantagens ao 
contratante em relação a qualidade, 
preço e prazo dos serviços. 

Para estimular a concorrên-
cia, a atual Lei de Licitações (Lei 
no. 8666/93) não leva em conta o 
quadro técnico-administrativo da 
empresa e a qualidade dos seus 
equipamentos. Isto gerou o que se 
conhece no mercado como “em-
presa pastel” (pasta e telefone). São 
construtoras que não têm estrutu-
ra administrativa e muito menos 
parque de máquinas. Se a concor-
rência é pelo menor preço, estas 
empresas estão em vantagem e 
podem dar descontos substanciais 
para ganhar a obra. Depois da as-
sinatura do contrato começarão a 
se estruturar para executar os ser-
viços, mas nem sempre dá certo. É 
preciso estimular a concorrência 
mas, em paralelo, deve-se valorizar 
as empresas, porque só assim elas 
poderão investir e crescer.

Por outro lado, o setor público 
também precisa se profissionalizar. 
As licitações de obras públicas só 
deveriam ser feitas com base em 
projetos detalhados. Se o órgão não 
tem capacidade de fazer o projeto, 
deveria licitá-lo antes da obra. 

O aspecto financeiro é também 
fundamental e precisa ser encarado 
com mais seriedade pelo setor pú-
blico, a começar pela emissão dos 
empenhos, que deveriam abran-
ger o prazo total da obra. Isto dá a 
tranquilidade ao contratado de que 
há recursos para aquele contrato. 
Hoje não é assim que acontece. 
Muitas vezes o órgão emite empe-
nhos mensais, deixando a empresa 
sempre na corda bamba sem ga-
rantia de que seu contrato será ple-
namente executado.
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Foto Ivan Gorito Maurity

Os órgãos públicos deveriam 
cumprir metas de gestão de quali-
dade, a exemplo das empresas pri-
vadas. A medição das obras, por 
exemplo, tem data da fiscalização, 
normalmente mensal, mas o fiscal 
não tem prazo para entregar o lau-
do para que a empresa possa fatu-
rar. Muitas vezes, entre uma data 
e outra, passam-se até seis ou oito 
meses. Sem faturar a empresa não 
recebe mas, mesmo assim, tem que 
manter o ritmo da obra para cum-
prir o prazo estabelecido no con-
trato.  Se não consegue, a entrega 
da obra sofrerá atraso.  

A questão de pagamento é outro 
fator de atrito entre o contratante e 
o contratado. O serviço público sabe 
cobrar, mas não sabe pagar. Os im-
postos precisam ser pagos, mensal-
mente e, normalmente, antes do re-
cebimento dos serviços executados, 
mas não há o comprometimento do 
administrador público com o paga-
mento em dia dos seus contratados. 
Parece que o governo acredita que 

os empresários ga-
nham muito e não 
precisam receber 
pelos serviços exe-
cutados. Os contra-
tos não são o que 
deveriam ser, um 
acordo entre as par-
tes, com obrigações 
e deveres de ambos 
os lados. O constru-
tor tem obrigação de 
entregar os serviços 
com o preço, a qua-
lidade e o prazo pré-
determinados, mas 
o órgão público não 
reconhece que tem 
o dever de pagar em 
dia.

O reajustamen-
to dos valores dos 
serviços também é 

visto como uma regalia e não como 
uma obrigação do contratante. As 
obras normalmente são orçadas vá-
rios meses antes de serem licitadas. 
É por isto que no edital publicado 
há a indicação do Io, ou seja, o mês 
do orçamento. A Lei de Licitações 
estabelece o reajuste anual porque 
reconhece que os preços dos insu-
mos sobem de acordo com a oferta 
e demanda e os trabalhadores têm 
dissídios anuais. Mesmo assim, o 
administrador público não cumpre 
esta determinação e, frequente-
mente, o reajustamento não é pago 
como deveria ser. 

Estas distorções precisam aca-
bar. O país necessita crescer e está 
na hora de deixar de lado o impro-
viso e exigir tanto do setor público 
como do setor privado que cum-
pram os contratos assinados. 

AGOSTINHO GUERREIRO:
A burocracia excessiva é algo 

desmotivante para se colocar em 
prática qualquer projeto no país. 

Mas quem faz o projeto básico não 
deveria ser quem faz a obra! Isso 
estimula a corrupção. Muitos já 
partem com sobrepreço, o que fa-
cilita a ação de cartéis.  

Outro problema que, se resolvi-
do, poderia diminuir a corrupção, 
é que no Brasil a legislação não tra-
ta de forma específica o superfatu-
ramento como crime.  A maioria 
dos casos investigados pela Polícia 
Federal empaca neste vácuo da lei.

Seria sempre importante um 
acompanhamento mais próximo 
do Ministério Público na aplicação 
dos recursos públicos, na fiscaliza-
ção de irregularidades e desvio de 
verbas públicas. É preciso, tam-
bém, conhecimento de engenharia 
àqueles que aprovam orçamentos 
em licitações. Cada vez mais vemos 
licitações serem ganhas pelo menor 
preço, só que os responsáveis por 
este processo licitatório, em grande 
parte das vezes, não avaliam que o 
barato pode sair - e sai - bem mais 
caro no final.

O serviço público sabe 
cobrar mas não sabe 
pagar. Os impostos 
precisam ser pagos, 
mensalmente e, 
normalmente, antes do 
recebimento dos serviços 
executados mas não há 
o comprometimento do 
administrador público 
com o pagamento em 
dia dos seus contratados. 

“

”
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Levantamento realizado 
pela revista Exame re-
velou, no final de 2013, 
que dos 1.566 principais 
empreendimentos em 

projeto ou em execução no país, 
27% tiveram acréscimo no valor 
original de mais de R$ 80 bilhões.  

Por que isto ocorre? O diagnós-
tico dos especialistas ouvidos pela 
revista é a falta de planejamento, 
apontando a Lei Geral de Licitações 
como a maior causa. Até aqui, con-
cordamos. O remédio que muitos 
sugerem para o problema, contudo, 
é o ponto de divergência.

O processo de revisão da Lei 
8.666/93 ora em curso, e há mui-
to esperado, caminha no sentido 
oposto ao que o Conselho de Ar-

Um antídoto para os
aditivos das obras públicas

Haroldo Pinheiro
presidente do CAU/Br

quitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/Br) defende. Ao invés de 
incentivar o planejamento, defen-
de sua flexibilização, para não dizer 
coisa pior.

A lei atual cometeu o grave 
erro de criar duas figuras que se 
confundem: o “anteprojeto” e o 
“projeto básico”. E uma terceira, 
o “projeto executivo”, que é en-
tendido pelo que não deveria ser. 
Vamos às explicações.

Em termos gerais, são cinco os 
passos do planejamento de uma 
obra pública. O primeiro passo 
de uma licitação é a identificação 
das necessidades, seguindo-se os 
estudos de viabilidade técnica, 
econômica (orçamentária) e ju-
rídica. O anteprojeto vem logo 

após e marca, de fato, a concepção 
inicial da obra do ponto de vista 
arquitetônico e de engenharia. 
Caracteriza-se basicamente por 
um conjunto de desenhos técnicos 
de plantas, cortes e perspectivas, 
com elementos que representam o 
dimensionamento dos ambientes, 
os detalhes funcionais e as espe-
cificações preliminares. O projeto 
básico, por sua vez, deveria con-
ter os elementos que detalham, 
com nível de precisão adequado, 
o complexo de obras ou serviços, 
objeto da licitação; ou seja, as es-
pecificações técnicas, o orçamento 
e o cronograma físico-financeiro. 
O projeto executivo é aquele que 
transpõe para o canteiro de obras 
a logística da construção. 

Foto: San Rogê
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as obras públicas sejam licitadas 
a partir de um projeto básico. A 
denominação, infeliz, acabou in-
duzindo – de boa-fé ou não – a 
abertura de muitos editais apenas 
na base do projeto esquemático 
utilizado para aprovação em pre-
feituras. E um projeto esquemá-
tico, por melhor que seja, não é o 
elemento suficiente para dar início 
a uma obra.  

Tampouco o projeto básico 
tem, na prática, demonstrado efi-
cácia. Não raras vezes feitos na 
pressa, para cumprir uma mera 
formalidade, muitos deles deixam 
de pormenorizar o empreendi-
mento, ficando vagos detalhes que 
posteriormente nos custam caro, 
pois motivam pedidos de aditivos 
pelas empreiteiras. O argumento 

comum é que a insuficiência de 
informações impediu a elaboração 
de uma matriz de risco completa, 
com estimativas de custos realis-
tas, inviabilizando economica-
mente o negócio.

Outro equivoco é tomar o “pro-
jeto padrão” como “sistema cons-
trutivo padrão”. O uso do “projeto 
padrão” para equipamentos públi-
cos banaliza e desconsidera a cultu-
ra e características geográficas, cli-
máticas, topográficas e geológicas 
dos lugares. 

Estamos falando de dados 
concretos, não conjecturas. O 
Tribunal de Contas da União 
(TCU), ao fazer um balanço das 
200 obras que sofreram interven-
ção no ano de 2012, concluiu que 
45% tinham projetos deficientes. 
Para a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), o pro-
jeto executivo tem 5% de impre-
cisão, o básico, 15%, e o antepro-
jeto, 25%.

Falsa solução

A solução proposta pelo po-
der público para o problema só 
agravou o quadro. O Regime Di-
ferenciado de Contratação Pú-
blica (RDC), criado pela Lei n. 
12.462/2011, ao invés de exigir 
melhor planejamento, consagra o 
anteprojeto como o elemento su-
ficiente para a licitação de obras 
públicas. A responsabilidade pe-
los projetos básico e executivo é 
transferida para a empreiteira que 
vencer a licitação para a execução 
do empreendimento, a quem ca-
berão, ademais, os testes finais do 
que ela própria construiu. O ins-
trumento que viabiliza o pacote é a 
chamada “contratação integrada”, 
uma espécie de turn key no qual 
a obra é contratada por inteiro e 
deve ser entregue à administração 
pública pronta para uso. O mode-
lo se inspirou no Regulamento do 
Procedimento Licitatório Simpli-
ficado da Petrobras.

O RDC foi criado inicialmen-
te para viabilizar as obras de mo-
bilidade urbana e de aeroportos 
planejadas para a Copa da FIFA, 
realizada em 2014, e para as Olim-
píadas e Paraolímpiadas de 2016. 
O argumento era a necessidade de 
agilização do processo licitatório, 
tendo em vista o cumprimento dos 
prazos dos megaeventos. O resulta-
do é que também nesse campo per-
demos feio na Copa. De um total 
de 20 contratos de obras e serviços 
firmados via RDC, apenas quatro 

foram concluídos antes do evento. 
Os demais 16 ainda se arrastavam 
um mês após. 

Como basta um anteprojeto 
para o lançamento do edital de con-
corrência, o RDC de fato simpli-
ficou a licitação, mas não o crono-
grama físico-financeiro da obra. A 
assinatura do contrato pelo poder 
público com a empreiteira vence-
dora é feita praticamente no escuro, 
pois nenhuma das partes sabe o que 
vai acontecer. Os projetos básico e 
executivo podem se revelar caixi-
nhas-de-surpresa, do que, em de-
corrência, surgirão pedidos de rea-
justes orçamentários e prorrogação 
de prazos. E mesmo que isto não 
ocorra, nada assegura que os mate-
riais especificados para a obra terão 
a qualidade esperada pelo contra-
tante, algo que pode escapar de um 
leigo na inauguração da obra, mas 
que impactará na sua futura manu-
tenção ou mesmo refação. 

O uso do “projeto 
padrão” para 
equipamentos públicos 
banaliza e desconsidera 
a cultura e características 
geográficas, climáticas, 
topográficas e geológicas 
dos lugares.

“

”

O modelo se inspirou 
no Regulamento do 
Procedimento Licitatório 
Simplificado da Petrobras.

“

”
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Além dos megaeventos esporti-
vos, o RDC, aos poucos, foi sendo 
ampliado para obras de porte do 
PAC, do SUS, do Departamen-
to Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) e outras. No-
vas frustrações se acumularam, 
como temos visto na imprensa. 

Apesar disto, o PLS n. 559/2013, 
que trata da nova Lei Geral de Licita-
ções, ainda que teoricamente acabe 
com o RDC, incluiu a “contratação 
integrada” entre seus 175 artigos. 
Ou seja, se aprovado, a extinção do 
RDC será uma mera simulação. O 
instrumento que era para uso di-
ferenciado, em obras excepcionais, 
poderia ser utilizado para todo tipo 
de obra, por todas as esferas admi-
nistrativas do país. E novos benefí-
cios para as empreiteiras poderão 
ser incluídos, via emendas, no turn 
key das obras públicas. 

A exceção que vira regra

Projeto completo

As construtoras, se quiserem, 
ficarão ainda com a manutenção 
e/ou operação do bem público por 
até cinco anos. Mais: elas estarão 
desobrigadas de seguir – como se 
exige nas demais modalidades de 
licitação – os parâmetros de custos 
do Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção 
Civil (Sinapi) e do Sistema de Cus-
tos de Obras Rodoviárias (Sicro). 
Ou seja, as empreiteiras estarão 
livres para utilizar os preços que 
desejarem.

Na mesma linha, as empreitei-
ras não necessitariam entregar ao 
contratante o detalhamento dos 
quantitativos e custos unitários, 
bem como das Bonificações e Des-
pesas Indiretas (BDI) e dos Encar-
gos Sociais (ES). Isto significa que 
os tribunais de contas não terão ba-
lizamentos para fiscalizar eventual 

sobrepreço ou superfaturamento 
nas licitações e contratos, como 
chamou a atenção a Associação dos 
Membros dos Tribunais de Contas 
do Brasil (Atricon). Uma dificulda-
de que não interessa à sociedade.

Propõe-se ainda que a “con-
tratação integrada” só poderia ser 
usada em obra que envolver inova-
ção tecnológica ou técnica; execu-
ção com diferentes tecnologias ou 
execução com tecnologias de do-
mínio restrito. Conceitos amplos 
demais, que podem abranger desde 
as paredes de PVC que estão sen-
do utilizadas em creches públicas, 
por exemplo, até novos métodos de 
abertura de túneis. E também facul-
ta-se o julgamento da proposta por 
critério diferente do tradicional, de 
técnica e preço. Isto é, o critério de 
seleção apenas por preço também 
será válido.

O CAU/BR e as entidades que 
compõem seu colegiado têm uma 
visão clara do que precisa ser feito. 
São elas o Instituto de Arquitetos do 
Brasil (IAB), a Federação Nacional 
dos Arquitetos e Urbanistas (FNA), 
a Associação Brasileira de Escri-
tórios de Arquitetura (AsBEA), a 
Associação Brasileira de Arquitetos 
Paisagístas (ABAP) e a Associação 
Brasileira de Ensino de Arquitetura 
(ABEA). Sem contar outras mais do 
setor da Engenharia.

No documento “As obras públi-
cas e o direito à cidade”, de feverei-
ro de 2014, defendemos a separa-
ção rigorosa das responsabilidades. 
Quem projeta não constrói, e quem 
constrói não projeta. Esta divisão é 
fundamental para a lisura e defesa 
do interesse público. A concentra-

ção do poder de decisão nas mãos 
de uma única empresa ou consór-
cio, como ocorre no RDC ou na 
“contratação integrada”, constituiu 
uma ameaça ética no trato dos ne-
gócios públicos. “A promiscuidade 
entre projeto e obra é indutora de 
reajustes e superfaturamento”, diz 
o documento.

Em nossa opinião, o projeto 
completo e elaborado independen-
temente do construtor é condição 
indissociável de uma boa obra, de 
menores prazos e menores preços.

O PLS n. 559/2013 acaba com o 
conceito de “projeto básico” e cria 
o conceito de “projeto completo”. 
Seria um avanço, não se tratasse de 
uma simples mudança de nomencla-
tura, pois o que aconteceu foi a mera 
migração do conteúdo de um para 

A concentração do poder 
de decisão nas mãos 
de uma única empresa 
ou consórcio, como 
ocorre no RDC ou na 
“contratação integrada”, 
constituiu uma ameaça 
ética no trato dos 
negócios públicos.

“

”
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Concuso público

outro. O único ganho seria acabar 
com a mencionada confusão com o 
anteprojeto ou o projeto esquemáti-
co para aprovação em prefeituras.

É necessário ampliar o conceito 
de projeto completo. Vale transcri-
ção da proposta, nesse sentido, que 
o CAU/BR apresentou ao Senado, 
alterando o artigo 5º, XXXIV, do 
PLS n. 559/2013:

XXXIV – projeto completo – con-
junto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão 
adequado para a completa execu-
ção da obra ou serviço, ou com-
plexo de obras ou serviços, objeto 
da licitação, elaborado com base 
nas definições dos estudos técni-
cos preliminares e nos serviços de 
apoio técnico – levantamentos 
topográficos e cadastrais, sonda-
gens, análises e ensaios de ma-
teriais e de solos –, contendo os 
seguintes elementos:
a) desenvolvimento da solução 
escolhida de forma a fornecer vi-
são integral da obra e identificar 
todos os elementos constitutivos 
com clareza;
b) soluções técnicas globais e lo-
calizadas, suficientemente deta-
lhadas, de forma a restringir a ne-
cessidade de reformulação ou de 

variantes durante as fases de ela-
boração do projeto executivo e da 
execução das obras e montagens;
c) identificação dos tipos de ser-
viços a executar e de materiais 
e equipamentos a incorporar à 
obra, bem como suas especifica-
ções que assegurem os melhores 
resultados para o empreendi-
mento, sem frustrar o caráter 
competitivo para a sua execução;
d) detalhamento construtivo em 
escala adequada com especifica-
ções e informações necessárias à 
execução da obra;
e) orçamento detalhado de que 
resultou o preço estimado, com os 
quantitativos de fornecimentos 
e correspondentes planilhas de 
composição de preços unitários.
f) informações que possibilitem a 
elaboração dos processos de licen-
ciamento e a obtenção de autori-
zações e outorgas necessárias.

As seguidas manifestações do 
CAU/BR e das entidades de arqui-
tetura e engenharia com quem faz 
par, levaram o governo a pedir aos 
senadores, em agosto de 2014, um 
intervalo para reestudo da matéria. 
As lideranças partidárias   concor-
daram. Esperamos que o espíri-

to público prevaleça, abra-se um 
maior diálogo com a sociedade e 
as autoridades desistam da ideia de 
entregar às empreiteiras um “che-
que em branco”.

Há quem afirme que os proje-
tos implicam em custos maiores e 
alargamento de prazos, o que é uma 
falácia. O projeto completo custa 
de 5% a 10% do orçamento total da 
obra. Com o projeto completo não 
há definições a posteriori , como no 
caso do projeto básico, e portanto 
não há motivos para atrasos e au-
mentos de custos. Um projeto com-
pleto, detalhado, facilita aos órgãos 
de controle do Estado um melhor 
acompanhamento do que acontece 
na obra. O projeto completo vale 
como um selo de qualidade.

Há quem afirme que 
os projetos implicam 
em custos maiores e 
alargamento de prazos, o 
que é uma falácia. 

“

”
Maior será a qualidade quanto 

mais ampla a lista de opções. As 
entidades de arquitetura e urba-
nismo defendem a obrigatoriedade 
de concursos públicos de projetos 
para equipamentos públicos. Com 
isso, as construções atenderiam a 
critérios de qualidade, e não so-
mente de preço, resultando em ci-
dades mais agradáveis, acessíveis e 
democráticas. 

O concurso público como pro-
cedimento para licitação de pro-
jetos e arquitetura e urbanismo é 

uma recomendação da UNESCO 
aos países membros da ONU. Os 
procedimentos foram regulamen-
tados pela UIA (União Internacio-
nal de Arquitetos) e adotados pelo 
IAB (Instituto de Arquitetos do 
Brasil), que já lutava pelo concurso 
desde sua fundação em 1921. No 
entanto, o Brasil lamentavelmente, 
ainda não adotou o procedimento 
como regra. 

Nos países do Mercado Comum 
Europeu, segundo o modelo ado-
tado pela França, o Plano de Qua-

lificação da Arquitetura Francesa, 
todas obras públicas obrigatoria-
mente têm projetos licitados pela 
modalidade de concurso público de 
projeto. Mesmo não obrigatório, o 
concurso tem sido uma prática cada 
vez mais comum em países como a 
Colômbia, que hoje se destaca como 
referência mundial em urbanismo 
pela recuperação que conseguiu 
promover, em duas décadas, em ci-
dades como Bogotá e Medellin. 

Em contraponto, entre nós, 
além da “contratação integrada”, o 
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PLS n. 559/2013 insiste com a ideia 
de que os projetos de arquitetura 
podem ser contratados pelo crité-
rio de preço, via pregão ou a cha-
mada ata de registro de preços.

A licitação de um projeto de 
arquitetura busca a solução de um 
problema ainda a ser resolvido, daí 
porque não deve receber o mesmo 
tratamento oferecido à compra de 
automóveis ou de mobiliário, por 
exemplo – casos em que fornece-
dores diversos têm equipamentos 
prontos, com normas de fabricação 
rígidas, para comparar com os de 
outros concorrentes.

Explicando melhor: numa lici-
tação de projeto por menor pre-
ço, um arquiteto é selecionado a 
partir da proposta comercial para, 
depois de contratado, apresentar 
o objeto solicitado (anteprojeto, 
projeto básico/ completo e proje-
to executivo). Só então, o contra-
tante poderá aferir a qualidade do 
produto adquirido.

Nossa linguagem é o desenho. 
Não vislumbro maneira mais ho-
nesta para a avaliação de uma pro-
posta arquitetônica que não seja 
a apresentação de plantas, cortes, 
perspectivas e croquis que de-
monstrem os aspectos diversos de 
uma ideia para a edificação ou o 
espaço urbano.

Na licitação por concurso, a 
principal vantagem para o contra-
tante é dispor de propostas técnicas 
em condições de serem avaliadas e 
cotejadas a partir dos critérios pré
-estabelecidos. Daí, após conhecer 
os estudos arquitetônicos apre-
sentados pelos licitantes e verificar 
qual atende melhor aos objetivos 
pretendidos, a administração pú-
blica contrata o profissional com 
segurança, sabendo o que está con-
tratando. Nesse contexto, o con-
curso ajuda o desenvolvimento 
tecnológico e cultural do país.

A Lei n. 8.666/93 cita o con-
curso como modalidade adequa-

da para licitação de projetos, mas 
inexiste uma regulamentação ofi-
cial que oriente as administrações 
públicas a realizá-los. A revisão 
proposta pelo PLS n. 559/2013 
mantem o concurso como alterna-
tiva, mas o CAU/BR entende que 
a modalidade deva ser obrigatória, 
como exigiu o relatório final da 3ª 
Conferência Nacional das Cidades 
de 2008, promovido pelo Ministé-
rio das Cidades. 

O projeto completo de qualida-
de e bem detalhado, com especifi-
cações claras, é o antidoto para os 
problemas aqui expostos. E a lici-
tação por concurso, acompanhada 
de uma fiscalização de obra eficaz, 
inevitavelmente conduz a uma 
melhor qualidade do empreendi-
mento, à maior facilidade para o 
cumprimento de prazos e a uma 
diminuição de custos pela previ-
sibilidade do processo com con-
sequente erradicação de reajustes 
nos custos.

Foto: Luciano Clemente
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A ocorrência de obras pú-
blicas que têm seus custos 
expressivamente aumen-

tados não é “privilégio” só nosso. 
Um estudo publicado no Journal 
of the American Planning Asso-
ciation abrangendo 20 países nos 
cinco continentes descobriu que 
nove entre dez projetos de gran-
des obras tiveram seus orçamentos 
iniciais estourados, de 50 a 100% a 
mais. Veja alguns, entre inúmeros 
exemplos famosos:

- Channel Tunnel -  Também 
conhecido como Eurotunel, a linha 
de trem subaquática que liga Ingla-
terra à França. O grupo de dez cons-
trutoras e cinco bancos responsável 

pelo projeto não estimou que a obra, 
ao ser inaugurada, em 1994, registra-
ria um custo 80% maior.

- Aeroporto Brandenburg de 
Berlim - Em 2006, o custo para sua 
construção foi orçado em 2,83 bi-
lhões de euros. Ao longo da obra, 
no entanto, ficou claro que o ae-
roporto ficaria significativamente 
mais caro devido aos cálculos ini-
ciais muito otimistas e às falhas na 
execução do projeto. Ao final de 
2012, as despesas já totalizavam 4,3 
bilhões de euros.

- O megaprojeto de rodovia 
mais caro dos Estados Unidos, 
Big Dig transformou a Boston, 
com um túnel subterrâneo de 

5,6 quilômetros. Inicialmente, 
em 1985, o projeto foi estimado 
em US$ 2,6 bilhões e finalizou 
custando US$ 22 bilhões, o que 
provocou a questão feita pelo 
congressista americano,Barney 
Frank: “Em vez de abaixar a via 
expressa, não seria mais barato 
elevar a cidade?”

- Nem o Canal de Suez (ilustra-
ção abaixo) escapou do aumento de 
custos. Aberto em 1869 para permi-
tir que embarcações naveguem da 
Europa à Ásia sem terem que con-
tornar a África pelo cabo da Boa Es-
perança, a construção acabou cus-
tando 20 vezes mais que o estimado 
inicialmente.
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Sébastien le Prestre de Vauban 
(ao lado), engenheiro mili-
tar do rei Luís XIV, em 1683 

já relatava os entraves das obras 
públicas naquela época. Durante 
os 53 anos em que serviu à Cor-
te, ele construiu ou ampliou mais 
de 160 fortalezas, criando, através 
das tecnologias defensivas que in-
troduziu, um estilo de fortificação 
que é conhecido por estilo Vauban. 
Vejamos o que falava ele sobre as 
contratação feitas naquela época, 
em carta que enviou ao Ministro da 
Guerra François  Michel Louvois:

... e temporal

"Prezado Senhor, 
Existem certas obras, nos últimos anos, cujas terminações não foram 

realizadas e nunca serão e isto ocorre pela confusão que causam as fre-
quentes reduções de preços que estão sendo exigidas em suas obras; é certo 
que todos estes rompimentos de contrato, descumprimentos de palavras e 
de aditivos servem somente para atrair, como empreiteiros, todos os mi-
seráveis, trapaceiros ou ignorantes e afastar aqueles que são capazes de 
conduzir uma empresa.

Digo ainda mais, eles retardam e encarecem consideravelmente as 
obras, cuja qualidade é a pior possível, pois os descontos e as pechinchas, 
tão procurados, são imaginários. Um empreiteiro em prejuízo se asse-
melha a um homem que se afoga; ele se agarra a tudo o que pode, o que 
significa: não pagar fornecedores, pagar mal os empregados, trapacear 
quem puder, ter somente os piores operários por pagar mal e não empre-
gar senão os materiais da pior qualidade, e sem razão, questionar tudo 
e, ao fim gritar, 'misericórdia!' a uns e outros.

Eis aí o bastante para ver os inconvenientes desta conduta. Abando-
ne-a, então, e estabeleça a boa-fé; entregar as obras a um contratante 
que cumpra com seu dever será sempre a solução mais barata que po-
dereis encontrar".
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Este artigo pretende não 
somente responder à 
questão proposta por 
esta edição da Revista 
do TCMRJ, mas, tam-

bém, apresentar as ações principais 
deste Tribunal de Contas, no que 
tange ao objetivo de verificar, antes 
da realização do certame, a consis-
tência do projeto básico (cuja defi-
ciência, em minha opinião, repre-
senta o principal problema ligado 
aos custos de obras no Brasil), bem 
como de monitorar a execução das 
obras realizadas no Município do 
Rio de Janeiro.

Não se pode refletir sobre a 
eficiência das obras públicas no 
Brasil, sem que o tema recaia 
sobre todas as etapas de planeja-
mento, notadamente na qualida-
de de seus projetos.

Contra o “grande vilão”
do aumento de custos,
o heroísmo do controle

Marco Antonio Scovino
Secretário-geral de Controle Externo do TCMRJ

Algumas ações do TCMRJ vêm contribuindo para qualificar os projetos 
das obras do Município do Rio de Janeiro. São elas, por exemplo, o 
exame minucioso dos editais de licitação e o programa de visitas in 
loco. Esta atuação resultou, no ano de 2014, na redução de aproxi-
madamente R$ 250 milhões nos valores estimados das concorrências 
públicas auditadas pelo Tribunal de Contas carioca.

Na tentativa de estabelecer pa-
drões mínimos de qualidade, a Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, em seu artigo 6º, inciso IX, 
define projeto básico, estabelecendo 
os parâmetros que ele deve conter, 
para que a licitação seja realizada.

Eis os termos do Art. 6º, inciso 
IX da Lei nº 8.666/93:

IX - Projeto Básico - conjunto 
de elementos necessários e su-
ficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a 
obra ou serviço, ou complexo de 
obras ou serviços objeto da lici-
tação, elaborado com base nas 
indicações dos estudos técnicos 
preliminares, que assegurem a 
viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambien-
tal do empreendimento, e que 
possibilite a avaliação do custo 
da obra e a definição dos métodos 
e do prazo de execução, devendo 
conter os seguintes elementos:
a) desenvolvimento da solução 
escolhida de forma a fornecer vi-

são global da obra e identificar 
todos os seus elementos constitu-
tivos com clareza;
b) soluções técnicas globais e loca-
lizadas, suficientemente detalha-
das, de forma a minimizar a ne-
cessidade de reformulação ou de 
variantes durante as fases de ela-
boração do projeto executivo e de 
realização das obras e montagem;
c) identificação dos tipos de ser-
viços a executar e de materiais 
e equipamentos a incorporar à 
obra, bem como suas especifica-
ções que assegurem os melhores 
resultados para o empreendi-
mento, sem frustrar o caráter 
competitivo para a sua execução;
d) informações que possibilitem 
o estudo e a dedução de métodos 
construtivos, instalações provisó-
rias e condições organizacionais 
para a obra, sem frustrar o caráter 
competitivo para a sua execução;
e) subsídios para montagem do 
plano de licitação e gestão da obra, 
compreendendo a sua programa-



Revista TCMRJ • Dezembro de 2014 • Nº 59 17

M
AT

ÉR
IA

 D
E 

CA
PAção, a estratégia de suprimentos, 

as normas de fiscalização e outros 
dados necessários em cada caso;
f) orçamento detalhado do custo 
global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e forneci-
mentos propriamente avaliados.

Ressalte-se que, como não po-
deria deixar de ser, trata-se da de-
finição de projeto básico e não de 
projeto executivo, que a lei permi-
te seja desenvolvido ao longo da 
evolução da obra. Esta ressalva é 
importante já que, muitas vezes, a 
Administração justifica que deter-
minado detalhamento do projeto 
básico poderá ser realizado quando 
da realização do projeto executivo, 
o que não é legalmente permitido.

Observando-se os termos trans-
critos da lei, pode-se perceber que 
a corretíssima preocupação do le-
gislador foi estabelecer, em termos 
básicos, os elementos essenciais 
mínimos indispensáveis, necessá-
rios para a segurança da contrata-
ção de uma obra pública.

Entendo que, se apenas esse 
inciso da Lei de Licitações fosse 
rigorosamente cumprido, gran-
de parte dos problemas de nossas 
obras estariam eliminados. Isto 
porque, no próprio processo ad-
ministrativo, estariam contidos 
todos os elementos necessários 
e suficientes, com nível de preci-
são adequado, para caracterizar a 
obra ou serviço, como manda a lei. 
O fato de tais elementos estarem 
disponíveis para consulta, frente a 
qualquer nova circunstância, traria 
para a execução das obras maior 
segurança, uma vez que o processo 
passaria a contar com a solidez do 
conhecimento de um maior núme-
ro de variáveis, que normalmente 
são desconhecidas e que interferem 
significativamente em custo, prazo 
e eficiência da obra.

Existem os críticos que advo-
gam que os termos estabelecidos 
pela Lei nº 8.666/93 para a defini-
ção de projeto básico são demasia-
damente vagos; quais seriam, no 
entendimento de tais críticos, por 
exemplo, esses elementos essen-
ciais? Ora a lei tem caráter geral, 
cabe a cada engenheiro, gestor ou 
responsável a incumbência de de-
finir quais seriam todos esses ele-
mentos, para o caso em particular. 
O que não é admissível, por exem-
plo, é que uma obra seja licitada 
sem os devidos estudos geológicos, 
em qualquer situação em que estes 
sejam minimamente necessários 
(como na maioria das obras de 
edificações, pontes, viadutos etc.). 
Como regra geral, só é possível ca-
racterizar o serviço (uma estrutura 
de engenharia, no nosso exemplo) 
diante de estudos específicos. Se 
este objetivamente for o caso, eles 
necessitam ser realizados previa-
mente, conforme determina a lei.

O artigo transcrito da Lei nº 
8.666/93 destaca quatro aspectos 
que, em qualquer projeto básico, 
devem ser sustentados por estudos 
preliminares, a fim de garantir sua 
higidez. Possíveis dúvidas em qual-
quer um dos seguintes temas deve 
ser afastada, em sede de projeto bá-
sico, antes da licitação, sem a pos-
sibilidade de esclarecimento de tais 
questões em fase posterior. Dessa 
forma, qualquer questão ligada a 
um dos seguintes temas não pode 
ser postergada para solução no âm-
bito do projeto executivo. São eles:

• viabilidade técnica;
• impacto ambiental;
• avaliação do custo da obra; e
• definição de métodos e prazos.
Apenas com a leitura do caput 

do inciso em estudo, percebe-
se intrinsicamente sua intenção, 
qual seja, a de definir parâmetros 
mínimos necessários para os pro-

jetos básicos, com o objetivo de 
evitar surpresas no decorrer da 
execução dos serviços. Se todos os 
estudos necessários forem realiza-
dos previamente, a quantidade de 
situações novas, surpreendentes, 
que surgem quando da execução 
da obra será mitigada; na mesma 
proporção, alcança-se significativa 
economia de recursos frequente-
mente aportados para o enfrenta-
mento de tais situações. Considere-
se ainda o ganho adicional relativo 
ao tempo normalmente perdido 
em função de situações que pode-
riam e deveriam, por força de lei, 
serem previstas.

De volta ao título do presente 
artigo, este é o principal problema 
ligado ao custo das obras públicas: 
projetos básicos pouco definidos 
que geram, como consequência, o 
legado de inúmeras questões pre-
visíveis que são enfrentadas apenas 
durante a execução da obra, tra-
zendo, como reflexo, paralisações, 
adiamentos, alterações de projeto, 
agressões ao meio ambiente, mu-
dança de escopo, inviabilidade de 
execução, necessidade de termos 
aditivos, dentre outros, tudo com 
impacto direto sobre seus custos.

Portanto, numa resposta sim-
ples, o grande vilão dos problemas 
ligados aos custos de obras no Bra-
sil, prioritariamente, são projetos 
básicos desqualificados e, até mes-
mo, sem atender à lei.

O que não é admissível, 
por exemplo, é que 
uma obra seja licitada 
sem os devidos estudos 
geológicos...

“

”
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No meu entender, a segunda 
posição no ranking dos problemas 
relativos a obras públicas é ocupada 
pelo tema “fiscalização deficiente”.

Alguns motivos explicam a fra-
gilidade na fiscalização efetiva de 
obras, como a falta de pessoal em 
quantidade e qualidade suficientes 
para o enfrentamento do grande 
número de frentes de trabalho, e de 
sua complexidade; o desaparelha-
mento da Administração Pública, 
que não consegue acompanhar a 
evolução tecnológica, bem como 
o crescimento da demanda por 
serviços de engenharia; e, por fim, 
retornando ao tema anterior, a de-
ficiência no planejamento da obra, 
que posterga, para o momento de 
sua execução, a solução de inúme-
ros previsíveis problemas, oneran-
do de sobremodo o trabalho do 
fiscal e do gestor da obra.

O fato é que, somado à questão 
da fragilidade dos projetos, se colo-
ca uma fiscalização pouco eficien-
te, gerando, como resultado desta 
equação, obras mal executadas e 
com custos descontrolados.

Importante se fazer uma res-
salva quanto aos profissionais res-
ponsáveis por essa tarefa: eles não 
são os vilões da situação. Em geral, 
os fiscais de obras são profissionais 
competentes, experientes, envol-
vidos com seu trabalho, porém, 
trabalhando em condições desfa-
voráveis, muitas vezes fiscalizando 
sozinhos diversas obras grandes e 
complexas, simultaneamente.

No exercício do controle ex-
terno, o Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro criou 
um sistema para a fiscalização das 
obras municipais, que consiste na 
análise concomitante do edital de 
concorrência, com toda a sua do-
cumentação correspondente, e de 

Fiscalização

um programa específico de visitas 
às obras públicas, conforme a se-
guir se detalha.

O Tribunal de Contas do Mu-
nicípio do Rio de Janeiro iniciou o 
exame dos editais de concorrência 
no ano de 1990, com base na Deli-
beração n° 87/90, de 15 de maio. O 
fortalecimento ocorreu com o ad-
vento da Lei nº 8.666/93, que, em 
seu art. 113, § 2º, estabeleceu: 

“Os Tribunais de Contas e os 
órgãos do sistema de controle 
interno poderão solicitar para 
exame, até o dia útil imediata-
mente anterior à data de rece-
bimento das propostas, cópia do 
edital de licitação já publicado, 
obrigando-se os órgãos ou en-
tidades da Administração in-
teressada à adoção de medidas 
corretivas pertinentes que, em 
função desse exame, lhes forem 
determinadas.”

Atualmente, a matéria está re-
gida dentro do próprio Regimento 
Interno do TCMRJ, aprovado pela 
Deliberação nº 183, de 12 de se-
tembro de 2011, que, além de seção 
própria que trata dos prazos inter-
nos de tramitação, estabelece no 
art. 218, inciso II, alínea “a”, item 
1, o prazo de três dias úteis para a 
remessa contados a partir:

 “1 - da publicação do aviso, có-
pia dos editais de licitação por 
concorrência, acompanhados de 
toda a documentação que lhes 
diga respeito e das respectivas 
publicações, inclusive da minuta 
do contrato, com a comprovação 
do exame prévio e aprovação 
pela assessoria jurídica do órgão 
ou entidade;”

É um tipo de controle que se 
faz junto com a apresentação do 

empreendimento aos licitantes in-
teressados, e que tem por objetivo, 
além de verificar sua adequação às 
normas legais, a consistência de 
sua documentação de suporte, ou 
seja, projeto básico, memórias de 
cálculo e planilhas orçamentárias.

Desta forma, o TCMRJ con-
tribui para qualificar os projetos 
das obras do Município do Rio de 
Janeiro, exigindo, quando neces-
sário, que não somente eles sejam 
complementados com informa-
ções que possam ser consideradas 
essenciais, mas que sejam revistos 
diante de inconsistências.

Importa ainda registrar 
que o objetivo desse 
exame não é punir 
a Administração ou 
buscar culpados por 
equívocos, mas forçar a 
Administração a dedicar 
mais energia de trabalho 
na fase do planejamento, 
evitando a transferência, 
para a fase executiva, 
de problemas cuja 
reparação podem onerar, 
algumas vezes de forma 
significativa, os custos 
das obras.

“

”
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A fim de apresentar apenas um 
aspecto dessa ação do tribunal, re-
gistre-se que, neste ano de 2014, a 
redução nos valores estimados das 
concorrências públicas aqui audita-
das alcançou o montante aproxima-
do de R$ 250 milhões. Considere-se 
que tal ação não traz apenas como 
benefício a redução objetiva no va-
lor do certame, mas uma significati-
va e intangível economia ligada a se-
gurança do processo em si mesmo, 
notadamente a qualificação de seu 
planejamento, bem como da execu-
ção das obras municipais.

Importa ainda registrar que o 
objetivo desse exame não é punir a 
Administração ou buscar culpados 
por equívocos, mas forçar a Admi-
nistração a dedicar mais energia de 
trabalho na fase do planejamento, 
evitando a transferência, para a 

fase executiva, de problemas cuja 
reparação podem onerar, algumas 
vezes de forma significativa, os cus-
tos das obras.

Como ação complementar para 
contribuir na efetividade das obras 
realizadas no Município do Rio de 
Janeiro, este Tribunal de Contas, 
além de sua programação regular de 
auditorias, instituiu um programa de 
visitas às obras, que tem como obje-
tivo o acompanhamento simultâneo 
dos contratos de obras públicas ain-
da na fase de execução, o que permi-
te a interferência imediata e a conse-
quente correção de irregularidades.

A adoção deste procedimento 
amplia a visão geral das diversas 
obras em andamento na cidade, 
através de visitas semanais que ge-
ram relatórios sucintos, com cadas-
tro fotográfico do desenvolvimento 

da obra, de suas medições, de seus 
cronogramas físico-financeiros e 
do registro de suas principais ocor-
rências, buscando evitar potenciais 
danos ao erário.

Em suma, o programa de visitas 
às obras públicas acima descrito, 
bem como a análise dos editais de 
concorrência também já detalhada 
no presente artigo, vertentes distin-
tas de um mesmo sistema de fisca-
lização das obras municipais, têm 
como objetivo formar a principal 
contribuição do Tribunal de Con-
tas do Município do Rio de Janeiro 
para mitigar a fragilidade apresen-
tada em diversos projetos básicos 
de obras, bem como a deficiência na 
ação de fiscalização, apontados nes-
te artigo como principais fatores de 
comprometimento da eficiência das 
obras públicas no Brasil.

Foto: Ivan Gorito Maurity
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s Princípio da
proporcionalidade e 
poder sancionatório

Sara Jane Leite de Farias
Assessora jurídica do TCMRJ

Dando continuidade ao amplo debate proposto na edição anterior da Revista do TCMRJ, o presente estudo 
pretende apresentar uma abordagem mais restrita do princípio da proporcionalidade, delimitando sua aná-
lise em algumas atividades da atuação administrativa, focadas  especialmente no poder sancionatório do 
Estado. Como parâmetro para tal, a autora cita os atos punitivos provenientes dos poderes disciplinar e de 
polícia administrativa e da própria atuação dos tribunais de contas em cumprimento ao comando insculpido 
no art. 71, VIII, da Constituição da República1. A fim de alcançar tal propósito, foram percorridos alguns pon-
tos basilares da matéria, como a multiplicidade de significados dos termos “princípio” e “proporcionalidade”, 
sua distinção em relação ao princípio da razoabilidade, bem como a conceituação, origem e descrição de 
seus respectivos subprincípios.

1  De acordo com o dispositivo, caberá aos Tribunais de Contas, aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções 
previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário.

2 In BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 370. Formulação realizada pelo célebre jurista alemão Wlater Jellinek, 
em 1791, numa conferência sobre o direito de polícia do Estado.

3 http://wp.clicrbs.com.br/sualingua/2009/05/13/polissemia-e-homonimia/
4  PICAZO, Luís Dies. “Los principios generales Del Derecho em el pensamiento de F. Castro”, em Anuário de Derecho Civil, t. XXXVI, fasc. 3º, outubro-dezembro/83, 

p. 1267 e 1268. Apud BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 228.

“O Estado somente pode limitar 
com legitimidade a liberdade do 
indivíduo na medida em que 
isso for necessário à liberdade e 
à segurança de todos.2”

Consideram-se polissê-
micos os termos que 
possuem vários sig-
nificados.  De acor-
do com o professor 

e português Cláudio Moreno, um 
bom exemplo de vocábulo polis-
sêmico (do grego poli, “muitos”, e 
sema, “significado”) é “letra” que 
tem no mínimo três significados 
bem conhecidos: (1) um dos sinais 
gráficos do alfabeto; (2) o texto de 
uma canção; (3) um título de crédi-

to. Para a maioria dos falantes não 
parece difícil ligar entre si esses três 
significados, já que todos eles estão 
relacionados pela ideia de escrita.3 

  Em se tratando do termo prin-
cípio, segundo Luís Dies Picazo4, 
citado por Paulo Bonavides, este 
deriva da linguagem da geometria, 
onde designa verdades primeiras. 
Por isso são princípios, ou seja, 
porque estão ao princípio, sendo as 
premissas de todo um sistema que 
se desenvolve more geometrico. 
Declara, a seguir, invocando o pen-
samento do jurista espanhol F. de 
Castro, que os princípios são ver-
dades objetivas, nem sempre per-
tencentes ao mundo do ser, senão 
do dever-ser, na qualidade de nor-
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6 NEGREIROS, Teresa Paiva de Abreu Trigo e. Fundamentos para uma Interpretação Constitucional do Princípio da Boa-Fé. Rio de Janeiro: Renovar, 1998.
7 Ob. cit., p. 62.
8  Ob. cit., p. 359.

“(...) a ideia de núcleo 
básico, ou característica 
central de algo; de regra, 
guia, orientação ou 
indicação; de origem ou 
causa geradora;

“

”

mas jurídicas, dotadas de vigência, 
validez e obrigatoriedade.

Paulo Bonavides5 cita também 
Crisafulli como aquele que cate-
górica e precursoramente concei-
tuou os princípios quanto à sua 
normatividade:

Princípio é, com efeito, toda 
norma jurídica, enquanto con-
siderada como determinante 
de uma ou de muitas outras su-
bordinadas, que a pressupõem, 
desenvolvendo e especificando 
ulteriormente o preceito em 
direções particulares (menos 
gerais), das quais determinam, 
e portanto, resumem, poten-
cialmente, o conteúdo: sejam, 
pois estas efetivamente postas, 
ao contrário, apenas dedutíveis 
do respectivo princípio geral 
que as contém.

Teresa Negreiros6 também traz 
grande contribuição para o enten-
dimento das diversas acepções ju-
rídicas do termo princípio:

“(...) a ideia de núcleo básico, ou 
característica central de algo; de 
regra, guia, orientação ou indi-
cação; de origem ou causa gera-
dora; (...) as noções de finalidade, 
objetivo, propósito ou meta; (...) 
as ideias de premissa, ou axio-
ma, ou verdade teórica postulada 
como evidente; (...) o sentido de 
verdade ética inquestionável e, 
finalmente, (...) a ideia de máxi-
ma, aforismo, provérbio ou peça 
de sabedoria prática que nos vem 
do passado e que traz consigo o 
valor da experiência acumulada 
e o prestígio da tradição”.

A autora afirma ainda que, na 
jurisprudência, “o vocábulo tam-
pouco é utilizado com um único 
significado, ainda quando da apli-
cação de um mesmo princípio”. 
Citou como exemplo o princípio 
da boa-fé aplicado pelo Tribunal 
de Alçada Cível de São Paulo na 
acepção de norma vetor para todo 
o sistema jurídico nacional (Ap. 
189.458, 7ª Câmara), enquanto o 
Superior Tribunal de Justiça con-
feriu à boa-fé o atributo de valor 
essencial à perpetuação do Estado 
de Direito (Resp. 6518, 1ª Turma, 
19-08-91, Rel. Humberto Gomes 
de Barros).7

Já o termo proporcionalidade, 
na linguagem matemática, é uma 
igualdade entre duas razões. Se 
uma dobra, a outra dobra; se uma 
triplica, a outra triplica; se uma 
é dividida em duas partes a outra 
também é dividida à metade.

De acordo com o Novo Dicio-
nário Aurélio, proporcionalidade 
é aquilo disposto regularmente, 
bem-conformado, harmônico etc. 

No âmbito jurídico, segundo 
Paulo Bonavides8, a vinculação da 
ideia de proporcionalidade ao Di-
reito Constitucional ocorre por 
via dos direitos fundamentais. É aí 
que ele ganha extrema importân-
cia e aufere um prestígio e difusão 
tão larga quanto outros princípios 
cardeais e afins, nomeadamente o 
princípio da igualdade.

No que diz respeito ao Direito 
Administrativo, interessante men-
cionar que a Constituição da Re-
pública não citou o princípio da 
proporcionalidade no rol dos prin-
cípios destinados à Administração 
Pública, contudo o trouxe expres-

samente na previsão da aplicação 
nos direitos individuais e sociais, 
ao assegurar (i) o direito de respos-
ta, proporcional ao agravo, além 
da indenização por dano material, 
moral ou à imagem (art. 5º, V); e 
(ii) piso salarial proporcional à ex-
tensão e à complexidade do traba-
lho (art. 6º, V).

Por outro lado, em sede in-
fraconstitucional, é inegável sua 
previsão. A exemplo da Lei Fede-
ral nº 9.784/1999, a Lei nº 5.427, 
de 01 de abril de 1999, que regula 
o processo administrativo no âm-
bito do Estado do Rio de Janeiro, 
dispõe expressamente em seu art. 
2º que a Administração Públi-
ca obedecerá, dentre outros, aos 
princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade.

Além disso, a lei estadual traz 
como norma expressa e obrigatória 
a observância da “adequação entre 
meios e fins, vedada a imposição de 
obrigações, restrições e sanções em 
medida superior àquelas estrita-
mente necessárias ao atendimento 
do interesse público” (art. 2º, § 1º, 
inciso VIII).
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9 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 43.
10 De acordo Paulo Bonavides, a Alemanha é o País onde o princípio da proporcionalidade deitou raízes mais profundas, tanto na doutrina como na jurisprudência. 

Ob. cit., p. 370.
11 MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 227.
12 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 9 ed. São Paulo, Malheiros, 2009, p. 159 e 160.

Tal regra relaciona-se com a 
ideia de “vedação ao excesso”, 
como discorre José dos Santos 
Carvalho Filho9: “O grande funda-
mento do princípio da proporcio-
nalidade é o excesso de poder, e o 
fim a que se destina é exatamente 
o de conter atos, decisões e con-
dutas de agentes públicos que ul-
trapassem os limites adequados, 
com vistas ao objetivo colimado 
pela Administração, ou até mes-
mo pelos Poderes respresentativos 
do Estado”.

Outrossim, nota-se que o legis-
lador, não satisfeito em mencionar 
o princípio da proporcionalidade 
como comando a ser obedecido 
no âmbito da Administração, re-
afirmou sua inafastabilidade ao 
descrever seus subprincípios como 
norma obrigatória, conforme tra-
taremos a seguir.

Segundo a doutrina alemã10, 
cuja maior referência repousa nas 
lições de Robert Alexy, para que a 
conduta estatal observe o princípio 
da proporcionalidade, há de reves-
tir-se de tríplice fundamento:

i) adequação, significando que 
o meio empregado na atuação 
deve ser compatível com o fim 
colimado;

ii) exigibilidade, porque a conduta 
deve ter-se por necessária, não 
havendo outro meio menos 
gravoso ou oneroso para al-
cançar o fim público, ou seja, o 
meio escolhido é o que causa o 
menor prejuízo possível para os 
indivíduos; e

iii) proporcionalidade em senti-
do estrito é a análise acerca do 
meio eleito pelo poder público 
para trazer mais vantagens que 
desvantagens.

Vários autores aprofundaram o 
estudo dos subprincípios do prin-
cípio da proporcionalidade. Por to-
dos, pedimos vênia para transcre-
ver as preclaras lições do professor 
Gilmar Ferreira Mendes11:

O subprincípio da adequação 
(Geeignetheit) exige que as me-
didas interventivas adotadas se 
mostrem aptas a atingir os obje-
tivos pretendidos. A Corte Cons-
titucional examina se o meio 
é “simplesmente inadequado” 
(schlechthin ungeeignet), “obje-
tivamente inadequado” (objetk-
tiv ungeeignet), “manifestamen-
te inadequado ou desnecessário” 
(ofenbar ungeeignet oder unnö-
tig), “fundamentalmente inade-
quado” (grundsätzlich ungeeig-
net), ou “se com sua utilização 
o resultado pretendido pode ser 
estimulado” (ob mit seiner Hilfe 
der gewunschte Erfolg gefördet 
werden kann).
O subprincípio da necessidade 
(Notwendigkeit oder Erforder-
lichkeit) significa que nenhum 
meio menos gravoso para o indi-
víduo reverlar-se-ia igualmente 
eficaz na consecução dos objeti-
vos pretendidos.
(...) De qualquer forma, um juízo 
definitivo sobre proporcionalida-
de da medida há de resultar da 
rigorosa ponderação e do possí-
vel equilíbrio entre o significado 

da intervenção para o atingido e 
os objetivos perseguidos pelo le-
gislador (proporcionalidade em 
sentido estrito). É possível que a 
própria ordem constitucional for-
neça um indicador sobre os crité-
rios de avaliação ou de pondera-
ção que devem ser adotados(...) 
Grifos não contidos no original.

Finaliza explicando que o prin-
cípio da proporcionalidade em 
sentido estrito assumiria o papel 
de um controle de sintonia fina 
(Stimmigkeitskontrolle), indicando 
a justeza da solução encontrada ou 
a necessidade de sua revisão.

Humberto Ávila12, tecendo con-
siderações gerais acerca do termo 
proporcionalidade, leciona que à 
medida que o postulado cresce em 
importância no Direito Brasileiro, 
sua aplicação tem suscitado vários 
problemas. Eis suas lições:

O primeiro deles diz respeito à 
sua aplicabilidade. Sua origem 
reside no emprego da própria 
palavra ‘proporção’. A ideia 
de proporção é recorrente na 
Ciência do Direito. Na Teoria 
Geral do Direito fala-se em 
proporção como elemento da 
própria concepção imemorial 
de Direito, que tem a função de 
atribuir a cada um a sua pro-
porção. No direito penal faz-
se referência à necessidade de 
proporção entre culpa e pena 
na fixação dos limites da pena. 
No direito eleitoral fala-se em 
proporção entre o número de 
candidatos e o número de va-
gas como condição para a ava-
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13  Idem.
14 Ob. cit., p. 162.

Será, porém, que em 
todas essas acepções 
estamos falando 
do postulado da 
proporcionalidade?

“

”

liação da representatividade. 
No direito tributário mencio-
na-se a obrigatoriedade de pro-
porção entre o valor da taxa e o 
serviço prestado e a necessida-
de de proporção entre a carga 
tributária e os serviços públicos 
que o Estado coloca à disposi-
ção da sociedade. No direito 
processual manipula-se a ideia 
de proporção entre o gravame 
ocasionado e a finalidade a que 
se destina o ato processual. No 
direito constitucional e admi-
nistrativo faz-se uso da ideia 
de proporção entre o gravame 
criado por um ato do Poder Pú-
blico e o fim por ele perseguido. 
E na avaliação da intensidade 
do gravame provocado fala-se 
em proporção entre vantagens 
e desvantagens, entre ganhos e 
perdas, entre restrição de um 
direito e promoção de um fim 
– e assim por diante. A ideia de 
proporção perpassa todo o Di-
reito, sem limites ou critérios.

Por fim, questiona se todas es-
sas acepções traduzem o postulado 
da proporcionalidade13:

Será, porém, que em todas essas 
acepções estamos falando do 
postulado da proporcionalida-
de? Certamente que não. O pos-
tulado da proporcionalidade 
não se confunde com a ideia de 
proporção em suas mais varia-
das manifestações. Ele se apli-
ca apenas a situações em que 
há uma relação de causalidade 
entre dois elementos empirica-
mente discerníveis, um meio e 
um fim, de tal sorte que se pos-
sa prover aos três exames fun-

damentais: o da adequação (o 
meio promove o fim?), o da ne-
cessidade (dentre os meios dis-
poníveis e igualmente adequa-
dos para promover o fim, não 
há outro meio menos restritivo 
do(s) direito(s) fundamentais 
afetados?) e o da proporcionali-
dade em sentido estrito (as van-
tagens trazidas pela promoção 
do fim correspondem às desvan-
tagens provocadas pela adoção 
do meio?).

Nesse sentido, a proporcionali-
dade, como postulado estrutu-
rador da aplicação de princípios 
que concretamente se imbricam 
em torno de uma relação de cau-
salidade entre um meio e um 
fim, não possui aplicabilidade 
irrestrita. Sua aplicação depende 
de elementos sem os quais não 
pode ser aplicada. Sem um meio, 
um fim concreto e uma relação 
de causalidade entre eles não há 
aplicabilidade do postulado da 
proporcionalidade em seu cará-
ter trifásico.

Em continuidade, aponta ain-
da um segundo problema no que 
diz respeito ao funcionamento do 
princípio14:

Existe aparente clareza quanto 
à circunstância de o postulado 
da proporcionalidade exigir o 
exame da adequação, da neces-
sidade e da proporcionalidade 
em sentido estrito. Os meios 
devem ser adequados para atin-
gir o fim. Mas em que consiste, 
precisamente, a adequação? 
Os meios escolhidos devem ser 
necessários dentre aqueles dis-

poníveis. Mas o que significa 
ser necessário? As vantagens 
da utilização do meio devem 
superar as desvantagens. Mas 
qual o sentido de vantagens e 
relativamente ao quê e a quem 
elas devem ser analisadas? En-
fim, os três exames envolvidos 
na aplicação da proporcionali-
dade só aparentemente são in-
controversos. Sua investigação 
revela problemas que devem 
ser esclarecidos, sob pena de a 
proporcionalidade, que foi con-
cebida para combater a prática 
de atos arbitrários, funcionar, 
paradoxalmente, como subter-
fúgio para a própria prática de 
tais atos.

Isto posto, e evoluindo na temá-
tica que intentamos desenvolver, 
nos debruçaremos na distinção 
entre os princípios da proporcio-
nalidade e da razoabilidade, desta-
cando que, para alguns autores, tais 
princípios apresentam diferenças 
quanto ao seu conteúdo jurídico, 
caracterizando, portanto, verda-
deira situação de fungibilidade 
principiológica.
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15  Ob. cit., p. 41.
16 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 9 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 152 a 158.

O princípio da proporcionali-
dade, que encontra suas raízes na 
doutrina germânica, desponta-se 
vinculado ao controle das restri-
ções dos direitos fundamentais, 
ou seja, surge como um instru-
mento de invalidação de ato do 
poder público que restrinja em 
demasia os direitos fundamen-
tais (de forma além da medida 
adequada). 

O princípio da razoabilidade 
está ligado à jurisprudência da 
Suprema Corte Norte-America-
na e sobretudo à interpretação 
construtiva da cláusula do devido 
processo legal. Nos Estados Uni-
dos da América existem duas ver-
tentes do devido processo legal: a 
primeira seria procedimental, que 
engloba as garantias processuais 
decorrentes do devido processo 
legal (ampla defesa, contraditório, 
congruência, imparcialidade do 
juiz, juiz natural etc.); já a segun-
da cuida da dimensão substantiva, 
material, do devido processo legal, 
chamada de substantive due pro-
cesso of law, que seria exatamente 
a razoabilidade e essa é a posição 
do Supremo Tribunal Federal (art. 
5º, XIV, CR).

Aponta José dos Santos Carva-
lho Filho15 que:

A razoabilidade é a qualidade 
do que é razoável, ou seja, aqui-
lo que se situa dentro de limites 
aceitáveis, ainda que os juízos 
de valor que provocaram a con-
duta possam dispor-se de forma 
um pouco diversa. Ora, o que é 
totalmente razoável para uns 

pode não o ser para outros. Mas, 
mesmo quando não ou seja, é de 
reconhecer-se que a valoração 
se situa dentro dos standards de 
aceitabilidade.
Dentro desse quadro, não pode o 
juiz controlar a conduta do ad-
ministrador sob a mera alegação 
de que não a entendeu razoável. 
Não lhe é lícito substituir o ju-
ízo de valor do administrador 
pelo seu próprio, porque a isso 
se coloca o óbice da separação de 
funções, que rege as atividades 
estatais. Poderá, isso sim, e até 
mesmo deverá, controlar os as-
pectos relativos à legalidade da 
conduta, ou seja, verificar se es-
tão presentes os requisitos que a 
lei exige para a validade dos atos 
administrativos. Esse é o sentido 
que os Tribunais têm empresta-
do ao controle.
Desse modo, quando alguns es-
tudiosos indicam que a razoa-
bilidade vai se atrelar à congru-
ência lógica entre as situações 
postas e as decisões administra-
tivas, parece-nos que a falta da 
referida congruência viola, na 
verdade, o princípio da legalida-
de, porque, no caso, ou há vício 
nas razões impulsionadoras da 
vontade, ou o vício estará no ob-
jeto desta. A falta de razoabili-
dade, na hipótese, é puro reflexo 
da inobservância de requisitos 
exigidos para a validade da con-
duta. Por outro lado, quando a 
falta de razoabilidade se calca 
em situação na qual o adminis-
trador tenha em mira algum in-
teresse particular, violado estará 

sendo o princípio da moralida-
de, ou o da impessoalidade.

Mister ressaltar que há quem 
defenda outro ponto de distinção 
entre os princípios, que seria a 
existência de subprincípios da ra-
zoabilidade, quais sejam: equidade, 
congruência e equivalência.

Sobre o tema, Humberto Ávi-
la16 nos brinda com seus ensina-
mentos acerca dos subprincípios 
da razoabilidade:

Razoabilidade como equidade 
- No primeiro grupo de casos o 
postulado da razoabilidade exi-
ge a harmonização da norma 
geral com o caso individual.
Em primeiro lugar, a razoabi-
lidade impõe, na aplicação das 
normas jurídicas, a considera-
ção daquilo que normalmente 
acontece.
(...)
Em segundo lugar, a razoabi-
lidade exige a consideração do 
aspecto individual do caso nas 
hipóteses em que ele é sobremo-
do desconsiderado pela generali-
zação legal. Para determinados 
casos, em virtude de determina-
das especificidades, a norma ge-
ral não pode ser aplicável, por se 
tratar de um caso anormal.
(...)
Essas considerações levam à 
conclusão de que a razoabilida-
de serve de instrumento meto-
dológico para demonstrar que 
a incidência da norma é condi-
ção necessária mas não suficen-
te para sua aplicação. Para ser 
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17  BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 224.
18  MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 24 ed. São Paulo: Malheiros, p. 107.
19  A lei estadual determinou a obrigatoriedade da pesagem pelos estabelecimentos que comercializam GLP, “a vista do consumidor, por ocasião da venda de 

cada botijão ou cilindro entre e também recolhido, quando procedida a substituição”. Em seguida, trata de estipular que os postos revendedores de GLP deverão 
portar balança apropriada para essa finalidade; que, uma vez verificada diferença a menor, o consumidor terá direito a receber, no ato do pagamento abatimento 
proporcional ao preço do produto adquirido; que se constatada sobre de gás o consumidor terá direito ao ressarcimento da importância correspondente, por meio 
da compensação no ato de pagamento; que os botijões deverão conter especificação, em lugar visível sobre o peso da embalagem e o peso líquido do produto 
envasilhado; que os postos revendedores de GLP deverão exibir, em lugar visível, a tabela de preços de venda ao consumidor, que deverá ser mostrada em caso 
de entrega em domicílio. (Excerto extraído da adi 855, p. 142).

aplicável, o caso concreto deve 
adequar-se à generalização da 
norma geral. A razoabilidade 
atua na interpretação das regras 
gerais como decorrência do prin-
cípio da justiça (“Preâmbulo” e 
art. 3º da CF)
Razoabilidade como congruência – 
No segundo grupo de casos o postu-
lado da razoabilidade exige a har-
monização das normas com suas 
condições externas de aplicação.
Em primeiro lugar, a razoabili-
dade exige, para qualquer medi-
da, a recorrência a um suporte 
empírico existente.
(...)
Em segundo lugar, a razoabilida-
de exige uma relação congruente 
entre o critério de diferenciação 
escolhido e a medida adotada.
Razoabilidade como equivalên-
cia – A razoabilidade também 
exige uma relação de equivalên-
cia entre a medida adotada e o 
critério que a dimensiona.

Caminhando no sentido oposto 
ao da distinção entre os princípios, 
há quem defenda a ideia de fungi-
bilidade principiológica, isto é, não 
haveria diferença quanto ao conte-
údo jurídico entre os princípios da 
proporcionalidade e da razoabili-
dade, mas tão somente quanto ao 
seu fundamento histórico, ou seja, 
suas origens. Enveredam nesta es-
teira, o Supremo Tribunal Federal e 
as lições do professor Luiz Roberto 
Barroso, cujo escólio destacamos17:

O princípio da proporcionalida-
de apresenta ostensivas seme-
lhanças com o princípio da ra-
zoabilidade das leis, cuja matriz 
histórica radica na compreensão 
substantiva que a Suprema Cor-
te norte-americana adota da 
cláusula do due process of law.  
Para o autor, há uma relação de 
fungibilidade entre os princípios.

Se alinha com o acima exposto 
o professor Celso Antonio Bandei-
ra de Mello18:

Em rigor, o princípio da propor-
cionalidade não é senão faceta 
do princípio da razoabilidade. 
Merece um destaque próprio, 
uma referência especial, para 
ter-se maior visibilidade da fi-
sionomia específica de um vício 
que pode surdir e entremostrar-
se sob esta feição de despropor-
cionalidade do ato, salientando-
se, destarte, a possibilidade de 
correção judicial arrimada neste 
fundamento.

No campo da jurisprudência, 
cite-se a ação direta de incons-
titucionalidade nº 855-2 julgada 
pelo Supremo Tribunal Federal a 
respeito de Lei do Estado do Pa-
raná nº 10.248/93, que estabeleceu 
a obrigatoriedade de pesagem de 
botijões de gás à vista do consu-
midor19, em que resta evidente a 
fungibilidade dos princípios. Ve-
jamos sua ementa:

EMENTA: Ação direta de incons-
titucionalidade. 2. Lei 10.248/93, 
do Estado do Paraná, que obriga 
os estabelecimentos que comer-
cializem Gás Liquefeito de Pe-
tróleo - GLP a pesarem, à vista 
do consumidor, os botijões ou 
cilindros entregues ou recebidos 
para substituição, com abati-
mento proporcional do preço do 
produto ante a eventual verifica-
ção de diferença a menor entre o 
conteúdo e a quantidade líquida 
especificada no recipiente. 3. In-
constitucionalidade formal, por 
ofensa à competência privativa 
da União para legislar sobre o 
tema (CF/88, arts. 22, IV, 238). 
4. Violação ao princípio da pro-
porcionalidade e razoabilidade 
das leis restritivas de direitos. 5. 
Ação julgada procedente.
(ADI 855, Relator(a):  Min. OC-
TAVIO GALLOTTI, Relator(a) 
p/ Acórdão:  Min. GILMAR 
MENDES, Tribunal Pleno, julga-
do em 06/03/2008, DJe-059 DI-
VULG 26-03-2009 PUBLIC 27-
03-2009 EMENT VOL-02354-01 
PP-00108) 

Do exposto infere-se que para 
parte da doutrina e para o Supremo 
Tribunal Federal, a despeito de exis-
tirem certas diferenças conceituais, 
o princípio da proporcionalidade 
guarda uma relação de complemen-
taridade com o princípio da razoa-
bilidade, visando a coibir o excesso 
ou o abuso do poder do Estado.
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Antes de adentrarmos especi-
ficamente no tópico, importante 
salientar1 a peculiaridade existente 
no âmbito do Direito Administra-
tivo acerca da aplicação de possí-
veis sanções, em confronto com o 
universo do Direito Penal.

Não é fato desconhecido que 
muitas das sanções administrati-
vas previstas em lei, escapam da 
concepção trazida pela ritualística 
penal a qual amarra o fato típico à 
pena. No Direito Administrativo, 
ao contrário, o legislador prevê os 
deveres e obrigações e em regra es-
tabelece, em capítulo apartado, as 
penas a serem aplicadas quando da 
violação desses preceitos.

Assim explica José dos Santos 
Carvalho Filho20:

No Direito Penal, o legislador 
utilizou o sistema da rígida tipi-
cidade, delineando cada condu-
ta ilícita e a sanção respectiva. O 
mesmo não sucede no campo dis-
ciplinar. Aqui a lei limita-se, como 
regra, a enumerar os deveres e as 
obrigações funcionais e, ainda, as 
sanções, sem contudo, uni-los de 
forma discriminada, o que afasta 
o sistema da rígida tipicidade.
Nada impede, todavia, que o 
legislador estabeleça conduta 

A proporcionalidade no poder sancionatório da Administração Pública

dotada de tipicidade específica 
como caracterizadora de ilícito 
administrativo. Nesse caso, ne-
nhum problema haverá quanto 
à punibilidade: esta ocorrerá 
ou não conforme tenha ou não 
ocorrido a conduta. Mas não é 
essa a regra do ilícito adminis-
trativo, como sucede em relação 
à ilicitude penal. Esta não admi-
te os denominados tipos abertos, 
aceitos normalmente na esfera 
administrativa.

Significa que no Direito Penal, 
o juiz aplica ao infrator a pena 
atribuída à conduta tipificada na 
lei, permitindo-se ao aplicador 
somente quantificá-la (dosimetria 
da pena). No direito disciplinar tal 
não ocorre.

Contudo, salienta Carvalho Fi-
lho21 “a avaliação conferida ao ad-
ministrador para aplicar a punição 
não constitui discricionariedade22 
como costuma afirmar a doutrina 
tradicional, e isso porque não há 
propriamente juízo de conveniên-
cia e de oportunidade. Urge que o 
administrador forme a sua convic-
ção com base em todos os elemen-
tos do processo administrativo; sua 
conduta, portanto, está vinculada a 
tais elementos”.

Fechado o parêntese acima e 
evoluindo no tema proposto, pode-
se afirmar, com arrimo nas lições 
do professor Luiz Roberto Barro-
so23, que 

 
 
 

. 

Nesse diapasão, seguem algumas 
considerações acerca da atividade 
de polícia estatal (poder de polícia), 
cuja legitimidade é controlada por 
meio da aferição da conduta à luz 
da proporcionalidade.

Tomando mais uma vez por 
empréstimo as lições de José dos 
Santos Carvalho Filho24, afirma-
mos que o princípio da proporcio-
nalidade deriva, de certo modo, do 
poder de coerção de que dispõe a 
Administração ao praticar atos de 
polícia. Em virtude disso, este tem 
sido erigido à categoria de princí-
pio necessário à legitimidade dos 
atos de polícia a existência de uma 
linha proporcional entre os meios e 
os fins da atividade administrativa. 
Não havendo proporcionalidade 
entre a medida adotada e o fim a 
que se destinada, como bem obser-
va o ilustre professor, incorrerá a 
autoridade administrativa em abu-

20 Ob. cit., p. 72
21 Ob. cit., p. 73.
22 Sobre conceito de discricionariedade, Maria Sylvia Zanella di Pietro faz as seguintes elucubrações: “Pode-se compreender um ato como discricionário quando o 

regramento não atinge todos os aspectos da função administrativa; a lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto, de tal modo que a 
autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis, todas válidas perante o direito. Logo, a adoção de uma ou outra solução é feita segundo critérios 
de oportunidade, conveniência, justiça, equidade, próprios da autoridade, porque não definidos pelo legislador (Cf. Maria Sylvia Zanella di Pietro, ob. cit., p. 212).” 
Ressalta a autora que, mesmo ai, entretanto, o poder de ação administrativa, embora discricionário, não é totalmente livre, porque, sob alguns aspectos, em especial 
a competência, a forma e a finalidade, a lei impõe limitações. Daí por que se diz que a discricionariedade implica liberdade de atuação nos limites traçados pela lei; 
se a Administração ultrapassa esses limites, a sua decisão passa a ser arbitrária, ou seja, contrária à lei.

 Pode-se, pois, concluir que a atuação da Administração Pública no exercício da função administrativa é vinculada quando a lei estabelece a única solução possível 
diante de determinada situação de fato; ela fixa todos os requisitos, cuja existência a Administração deve limitar-se a constatar, sem qualquer margem de apreciação 
subjetiva (Cf. Maria Sylvia Zanella di Pietro, ob. cit., p. 212).

23  Ob. cit., p. 224.
24 Ob. cit., p. 92.
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sso de poder e ensejará a invalidação 
da medida na via judicial, inclusive 
através de mandado de segurança.

Alinhando-se ao acima expos-
to, Maria Sylvia Zanella di Pietro25 
ao tratar dos limites do exercício do 
poder de polícia, leciona o seguinte:

Como todo ato administrati-
vo, a medida de polícia, ainda 
que seja discricionária, sempre 
esbarra em algumas limita-
ções impostas pela lei, quanto à 
competência e à forma, aos fins 
e mesmo com relação aos moti-
vos ou ao objeto; (...) Quanto ao 
objeto, ou seja, quanto ao meio 
de ação, a autoridade sofre limi-
tações, mesmo quando a lei lhe 
dê várias alternativas possíveis. 
Tem aqui aplicação um princí-
pio de direito administrativo, a 
saber, o da proporcionalidade 
dos meios aos fins, isto equivale a 
dizer que o poder de polícia não 
deve ir além do necessário para 
a satisfação do interesse público 
que visa proteger; a sua finali-
dade não é destruir os direitos 
individuais, mas, ao contrário, 
assegurar o seu exercício, condi-
cionando-o ao bem-estar social; 
só poderá reduzi-los quando em 
conflito com interesses maiores 
da coletividade e na medida es-

tritamente necessária à conces-
são dos fins estatais.

Exemplos de violação à propor-
cionalidade:

(i) uso exagerado de violência por 
agentes policiais encarregados 
de manter a ordem em casos 
de protestos ou movimentos 
populares e de diligências em 
locais de maior incidência de 
delitos. A violência excessiva é 
conduta desproporcional à re-
gular diligência de preservação 
da ordem pública, de modo que 
merece repressão e responsabi-
lização dos agentes causadores 
da violação; e

(ii) aplicação de quantum excessivo 
ou ínfimo quando a lei prevê a 
punição por meio de multa (fi-
xando um valor mínimo e um 
valor máximo), sem que o admi-
nistrador leve em consideração a 
proporcionalização punitiva.

No campo dos contratos admi-
nistrativos, como regra, a parte que 
dá causa à rescisão ao pacto está 
sujeita a aplicação de sanções. De 
acordo com o art. 58, IV, da Lei nº 
8.666/93, uma das prerrogativas da 
administração pública contratante 

consiste em aplicar sanções pre-
vistas na própria lei ao particular 
inadimplente (art. 77)26. Essas se 
encontram previstas no art. 8727.

Significa que o Estatuto das Lici-
tações relacionou uma série de atos 
administrativos, de caráter punitivo, 
que traduzem sanções pela inexe-
cução total ou parcial do contrato. 
Mais leves são as penas de adver-
tência e de multa, mais graves são as 
de suspensão temporária de parti-
cipação em licitação, impedimento 
de contratar com a Administração 
por prazo não superior a dois anos 
e a declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Adminis-
tração, lembrando que de acordo 
com o parágrafo 2º do art. 87 do Es-
tatuto das Licitações, a multa pode 
ser cumulada com outras sanções.

25  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p.122.
26  Art. 77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
27  Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
 I - advertência;
 II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
 III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
 IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

 § 1º  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

 § 2º  As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

 § 3º  A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos 
de sua aplicação.

Tal universo é mais um 
exemplo em que a lei 
confere à Administração 
o poder de levar em 
consideração...

“

”
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s Tal universo é mais um exem-
plo em que a lei confere à Admi-
nistração o poder de levar em con-
sideração, na escolha da pena, a 
natureza e a gravidade da infração 
e os danos que dela provierem para 
o serviço público, sempre à luz da 
proporcionalidade, sob pena de sua 
invalidação na hipótese de excesso.

Nesse sentido, vejamos a lição 
do professor Marçal Justen Filho28:

Em todos os casos, a aplicação do 
art. 77 tem de ser permeada pelo 
princípio da proporcionalidade, 
que é inerente ao exercício das 
competências de cunho puniti-
vo. Não é possível enfocar todos 
os deveres contratuais identica-
mente. Seria absolutamente an-
tijurídico reputar que a ausência 
de cumprimento de um dever 
formal de menor relevância au-
torizaria a rescisão contratual ou 
a imposição de multa de grande 
valor. A gravidade da sanção tem 
de ser proporcional à seriedade 
da infração cometida pelo sujeito.

O mesmo pode ser invocado 
no âmbito do poder disciplinar 
cujo objeto são as faltas cometi-
das pelos servidores públicos. O 
legislador conferiu à autoridade 
administrativa a possibilidade de 
enquadramento dos casos concre-
tos às penalidades previstas na lei. 
O Estatuto dos Funcionários Públi-
cos do Município do Rio de Janei-

ro – Lei nº 94/79 – em seu art. 174, 
determina quais são as penas disci-
plinares: I – advertência; II – repre-
ensão; III – suspensão; IV – multa; 
V – demissão; e VI – cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade.

Em seguida estabelece que “na 
aplicação das penas disciplinares, se-
rão consideradas a natureza, a gra-
vidade, os motivos e as circunstân-
cias da infração, ou danos que dela 
provierem para o serviço público e os 
antecedentes funcionais e a persona-
lidade funcionário.” (art. 175).

Em razão da ampla margem 
de liberdade na avaliação do fato 
e sua consequente penalidade, 
pode-se concluir que em algumas 
situações podem haver excessos e 
direta afronta ao princípio da pro-
porcionalidade.

Vejamos hipótese julgada pelo 
Superior Tribunal de Justiça no MS 
18023/DF, 1ª Seção, Rel. Ministro 
Cesar Asfor Rocha, DJe 18/05/2012:

“ADMINISTRATIVO. PROCES-
SO ADMINISTRATIVO DISCI-
PLINAR. NULIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE 
DA DEMISSÃO.

- Num contexto em que a prá-
tica de atos tidos por ilícitos 
teve natureza eventual e deu-se 
num momento em que, razoa-
velmente, não se deveria exigir 
conduta diversa do agente, a 

aplicação da penalidade admi-
nistrativa capital apresenta-se 
desmedida.
- Por força do princípio da legali-
dade, o uso regular do poder dis-
ciplinar da administração públi-
ca deve observar o que dispõe o 
ordenamento. Isso não significa, 
entretanto, que tal uso deva se 
ater à letra fria da lei. Para que 
seja legítimo, o emprego do po-
der disciplinar deve considerar 
não apenas a exegese gramatical 
de determinados artigos, toma-
dos isoladamente, mas a inteli-
gência de todo o ordenamento 
em que está inserido. Por outras 
palavras, a interpretação deve 
ser, no mínimo, sistemática.
- A aplicação de sanções em 
medida superior àquelas estri-
tamente necessárias ao aten-
dimento do interesse público, 
como se verificou no caso, é ma-
nifestamente ilegal (art. 2º, pa-
rágrafo único, inciso VI, da Lei 
n. 9.784/1999). A lei não ampa-
ra o afastamento dos princípios 
da razoabilidade e da proporcio-
nalidade quando da aplicação 
da medida sancionadora.
Segurança concedida.”29

Por fim, e não menos impor-
tante, resta-nos analisar o con-
teúdo do art. 71, VIII, da Cons-
tituição da República, segundo 
o qual caberá aos Tribunais de 
Contas, aplicar aos responsáveis, 
em caso de ilegalidade de despe-

28  JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14 ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 831.
29  Segundo Carlos Eduardo Elias de Oliveira, no caso examinado, tratava-se de MS contra demissão aplicada pelo Ministro da Justiça a servidor do Departamento 

da Polícia Federal. O servidor foi denunciado em 2004, acusado de participar da gerência de empresa (uma creche) até o ano de 2001. Ficou, no entanto, pro-
vado que o impetrante atuara de maneira esporádica. Ao passar no concurso da Polícia Federal em 1998, não se desligou subitamente da empresa que seu pai 
fundara, mas a transferiu paulatinamente à sua esposa, de quem veio a divorciar-se. A esposa estava a fazer uma gestão desastrosa da empresa, razão por que o 
servidor praticou alguns atos de gerência para salvar a empresa. Esses atos foram: assinar contrato de empréstimo perante o Banco do Brasil e documentos para 
pagamento de despesas e impostos. Anota-se que só após um ano da posse no cargo é que o servidor tomou ciência da gerência desastrosa de mulher e passou 
a praticar atos de gerência esporádicos. A autoridade julgadora, todavia, não levou em conta as circunstâncias do art. 12, notadamente a ausência de demonstração 
de qualquer prejuízo ao serviço público (que, nesse caso, não pode ser presumido), as circunstâncias atenuantes (ditadas pela premente necessidade de evitar um 
mal maior, que adviria da inadimplência dos compromissos assumidos pela sociedade) e os (bons) antecedentes funcionais do policial. In OLIVEIRA, Carlos Eduardo 
Elias de. Precedentes jurisprudenciais do STF e do STJ sobre processos disciplinares: descrição e reflexões. Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3338, 21 ago. 
2012. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/22453>. Acesso em: 15 ago. 2014.
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ssa ou irregularidade de contas, as 
sanções previstas em lei, que es-
tabelecerá, entre outras comina-
ções, multa proporcional ao dano 
causado ao erário.

As atribuições dos Tribunais 
de Contas, em regra, constituem 
um controle a posteriori dos atos 
de gestão da Administração Direta 
e Indireta.

No âmbito do Controle Externo, 
poderíamos dizer que os processos 
administrativos são tipicamente clas-
sificados em consonância com as atri-
buições reservadas às Cortes de Con-
tas em todas as esferas federativas pela 
Lei Maior em seu art. 7130. Estas po-
dem ser agrupadas nas seguintes ca-
tegorias: fiscalizadora, judicante, san-
cionadora, consultiva, informativa, 
corretiva, normativa e de ouvidoria.

Pela pertinência com o objeto do 
presente estudo, nos deteremos em 
alinhavar algumas palavras acerca 
da função sancionatória cuja defi-
nição foi apresentada pela D. Pro-
curadora do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro, Dra.  Ge-
órgia Campos de Almeida, com ar-
rimo na explanação realizada pelo 
i. Ministro do Tribunal de Contas 
da União, Exmo. Sr. Valmir Cam-
pelo, no Encontro Luso-Brasileiro 
de Tribunais de Contas realizado 
em Portugal, no ano de 200331: 

Sancionadora – esta função é 
crucial para que o Tribunal pos-
sa inibir irregularidades e garan-
tir o ressarcimento ao erário. En-
tre as penalidades normalmente 
aplicadas estão, por exemplo, a 
aplicação de multa proporcional 
ao débito imputado, multa por 
infração à LRF, afastamento do 
cargo de dirigente que obstrui a 
auditoria, decretação de indis-
ponibilidade de bens por até um 
ano32, declaração de inidoneida-
de para contratar com a admi-
nistração pública por até cinco 
anos, declaração de inabilitação 
para o exercício de função de 
confiança, dentre outras. 
(...)
(...) faz-se oportuno frisar que 
não fica inviabilizada a aplica-
ção de penalidades em outras 
instâncias como a cível, criminal 
e eleitoral. Assim, por exemplo, 
a Justiça Eleitoral pode tornar 
inelegíveis aqueles administra-
dores que tiveram suas contas 
julgadas irregulares nos cinco 
anos anteriores ao pleito, inde-
pendente da aplicação de multa 
ou imputação de débito. 

Com efeito, o art. 70 prevê a 
fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patri-

monial. Por fiscalização contábil, 
entende-se aquela relativa aos re-
gistros de receita e despesa; finan-
ceira é o controle sobre depósitos 
bancários, pagamento e recebi-
mento de valores, empenho etc. A 
orçamentária visa o acompanha-
mento do orçamento, bem como 
a fiscalização dos registros nas 
rubricas adequadas. Já o controle 
operacional incide sobre a execu-
ção de atividades administrativas 
em geral, sobre o funcionamento 
da máquina administrativa, bem 
como o atendimento aos princí-
pios da eficiência e da celeridade. 
O controle patrimonial recai sobre 
os bens públicos.33

Esta fiscalização, ainda na forma 
do art. 70 da CRFB, será feita quan-
to à legalidade34, legitimidade35, eco-
nomicidade36, aplicação de subven-
ções37 e renúncia de receitas38.

Não obstante a importância de 
todas as atribuições dos Tribunais 
de Contas, iremos nos ater ao es-
tudo da multa, preceituado no já 
mencionado art. 71, VIII, da CR, 
como também no art. 88, IX, da 
Lei Orgânica do Município do Rio 
de Janeiro, cuja redação espelha-
se na inserta na Constituição da 
República. Vejamos: “O controle 
externo, a cargo da Câmara Muni-
cipal, será exercido com auxílio do 

30  No Brasil, encontra-se na Constituição Federal a ideia de estruturação sistêmica da atividade de controle, sendo que para o controle interno a regra é compulsória. 
Nessa dimensão, a definição estrutural deveria levar em conta a fisionomia do paradigma estabelecido pela Constituição Federal: o Tribunal de Contas da União.

 O Tribunal de Contas da União constitui o paradigma federal de controle, devendo as normas constitucionais pertinentes serem aplicadas, no que couber, aos 
Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como aos Tribunais e Conselhos de Contas municipais. Duas regras foram compulsoriamente definidas 
para os Tribunais de Contas das unidades federadas: compete à Constituição Estadual dispor sobre os Tribunais de Contas, os quais, adiantou o constituinte, devem 
ser integrados necessariamente por sete conselheiros. (In: FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil – Jurisdição e Competência. Belo 
Horizonte: Fórum. 2003, p. 574 e 575;

31  In ALMEIDA, Geórgia Campos de. O papel dos Tribunais de Contas no Brasil. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 845, 26 out.2005 . Disponível em: <http://jus.
com.br/revista/texto/7487>. Acesso em: 20 maio 2013.

32  Entendemos que o “afastamento do cargo de dirigente” e a “decretação de indisponibilidade de bens por até um ano” constituem medidas cautelares que visam 
assegurar o bom andamento processual e não uma sanção propriamente dita.

33 Cf. ALMEIDA, Geórgia Campos de. O papel dos Tribunais de Contas no Brasil. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 845, 26 out.2005 . Disponível em: <http://jus.
com.br/revista/texto/7487>. Acesso em: 20 maio 2013.

34  A vontade pessoal do administrador não deve prevalecer sobre a vontade da lei; a ele cabe fazer o que a lei lhe autoriza. Este controle irá confrontar, formalmente, 
o ato com a lei. Ex.: edital de licitação na modalidade concorrência, em que os editais devem ser enviados ao TCMRJ logo após a publicação.

35  O controle da legitimidade observa se a substância do ato se ajusta à lei e aos princípios da boa administração.
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s Tribunal de Contas do Município, 
ao qual compete: aplicar aos res-
ponsáveis, em caso de ilegalidade 
de despesas ou irregularidade de 
contas, as sanções previstas em lei, 
incluindo, entre outras comina-
ções, multa proporcional ao dano 
causado ao erário.”

Neste ponto, importante sa-
ber quais parâmetros devem ser 
utilizados para apropriada apli-
cação da sanção no caso de ilega-
lidade de despesas ou irregulari-
dade das contas.

De acordo com o parágrafo 
único do art. 240 do Regimento 
Interno do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, “O 
Tribunal levará em conta na fixa-
ção da multa, in casu, entre outras 
condições, as de exercício da função, 
a relevância da falta, o grau de ins-
trução do servidor e sua qualifica-
ção funcional, bem assim se agiu 
com dolo ou culpa.”

Conforme o escólio de Ronal-
do Chadid, Conselheiro do Tribu-
nal de Contas do Estado de Mato 
Grosso do Sul39, “Tais fatores, mos-
tram-se como verdadeiras medidas 
de ponderação na atuação do julga-
dor, coibindo decisões desproporcio-
nais ou desarrazoadas, protegendo 
ao mesmo tempo, a res pública e os 
direitos fundamentais do cidadão.”

Continua o Exmo. Conselheiro:

Analisando os critérios supraci-
tados, que se mostram autoex-
plicativos, destaca-se a análise da 
relevância da falta, aqui entendi-
da como o discernimento entre a 
falta meramente formal, que não 

36  Enseja a verificação de como o órgão procedeu na aplicação da despesa pública, se de modo econômico, numa adequada relação de custo-benefício. 
37  Aqui se verifica se as verbas tiveram o destino determinado pela lei, bem como se foi utilizada de forma econômica e criteriosa.
38  Esta deve se dar de forma excepcional, pois o administrador não pode deixar de receber recursos que serão revertidos para toda a coletividade, salvo se traduzir 

interesse público específico e motivado.
39  CHADID, Ronaldo. O princípio da proporcionalidade no exercício do poder sancionatório dos Tribunais de Contas. In http://www.tce.ms.gov.br/corregedoria/

uploads/article/4/artigo-dr-chadid-versao-final.pdf.

compromete a lisura do ato nem 
causa dano ao erário, daquela 
que incide em questões materiais, 
a exemplo de manobras para 
frustrar a concorrência no certa-
me licitatório, ou ainda, inexati-
dão de documentos contábeis na 
execução financeira. Destaca-se 
ainda, o critério do grau de ins-
trução e qualificação do servidor. 
Neste caso, deve-se interpretar, 
conforme o caso, como fato majo-
rante ou minorante do quantum 
a ser aplicado.

Importante aspecto trazido pelo 
Conselheiro Ronaldo Chadid con-
siste na aplicação analógica do mé-
todo trifásico de aplicação da pena 
para fixação da multa. Vejamos:

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 determina o se-
guinte: a pena-base será fixada 
atendendo-se ao critério do art. 
59 deste Código; em seguida se-
rão consideradas as circunstân-
cias atenuantes e agravantes; 
por último as causas de diminui-
ção e de aumento.

Sustenta ainda que:

Em um paralelo entre os critérios 
para a fixação da pena no método 
trifásico e os elementos ofertados 
pelos diplomas legais que regem 
e orientam a atuação dos Conse-
lheiros do Tribunal de Contas do 

Estado do Mato Grosso do Sul, é 
possível aferir a compatibilidade 
nas fases de apreciação para fixa-
ção do quantum da pena, quais 
sejam: limites da pena (no caso, 
temos o valor máximo como pa-
râmetro); análise da culpabili-
dade e dos antecedentes (se agiu 
com culpa/dolo e reincidência), 
aos motivos, às circunstâncias e 
consequências da conduta (rele-
vância da falta/dano ao erário, 
etc.) e, por último, circunstâncias 
atenuantes e agravantes (con-
dições de exercício de cargo ou 
função e o grau de instrução e a 
qualificação do servidor). 

Do exposto pode-se inferir que 
o julgador não pode fixar o quan-
tum da multa de acordo com sua 
vontade pessoal. Deve pautar-se 
pelos princípios da legalidade, pro-
porcionalidade, entre outros.

A jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal aponta que tal 
mister deve ser cumprido à luz da 
proporcionalidade. Eis a ementa 
do RE 190.985, Rel. Min. Néri da 
Silveira, julgamento em 14-2-1996, 
Plenário, DJ de 24-8-2001

Não é possível, efetivamente, en-
tender que as decisões das Cortes 
de Contas, no exercício de sua 
competência constitucional, não 
possuam teor de coercibilidade. 
Possibilidade de impor sanções, 
assim como a lei disciplinar. Cer-
to está que, na hipótese de abuso 
no exercício dessas atribuições 
por agentes da fiscalização dos 
tribunais de contas, ou de desvio 
de poder, os sujeitos passivos das 
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ssanções impostas possuem os meios que a ordem ju-
rídica contém para o controle de legalidade dos atos 
de quem quer que exerça parcela de autoridade ou 
poder, garantidos, a tanto, ampla defesa e o devido 
processo legal. 

Por outro lado, ainda com fundamento nas lições 
do Conselheiro Ronaldo Chadid, importante salientar 
que o princípio da proporcionalidade, além de se con-
trapor a ideia de excesso, também não se coaduna com 
a banalização no momento da aplicação de eventual 
penalidade. Vejamos: 

Em que pese a incansável busca das Cortes de Con-
tas em utilizar-se do poder sancionatório pautado 
no Princípio da Proporcionalidade, e ainda, com o 
escopo de demonstrar o caráter pedagógico da me-
dida, rotineiramente nos deparamos com aplicação 
de multa em valores irrisórios, incapazes de corrigir 
o ato passível da aplicação.
Para que isso não ocorra, além da aplicação escor-
reita das respectivas atribuições, sugere-se a criação 
de um repositório de decisões que sirva de parâmetro 
para aplicação das medidas sancionatórias em cada 
caso concreto que guardem similitude entre os seus 
motivos determinantes.

Estas são as nossas considerações que, muito longe de 
esgotar o tema, buscam apenas ilustrar alguns aspectos 
do Princípio da Proporcionalidade, à luz da doutrina e da 
jurisprudência existente sobre o assunto.

De todo exposto, resta patente que a utilização do 
princípio da proporcionalidade é de suma importância 
diante do caráter sancionatório da Administração frente 
aos seus administrados. Tal preocupação encontra-se ex-
plicitada na disciplina normativa acerca do tema, seja em 
sede constitucional ou infraconstitucional, encontrando, 
inclusive, elucubrações em sede jurisprudencial.

Resta, assim, a certeza de que o postulado da pro-
porcionalidade vai além da aplicação concreta da 
norma, está dirigido também ao legislador, ao criar 
as próprias restrições ao particular, como também ao 
magistrado que, ao decidir o caso concreto, deve apli-
car os três fundamentos ou subprincípios na solução 
do fato posto ao seu decisum.

Conclusão

Ilustração: Carlos D.
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l Transparência:

a régua e o compasso do 
controle social

O controle social  encerra três funções: política, que se expressa pela 
participação de segmentos da sociedade civil em processos decisórios 
e do acompanhamento da gestão pública; jurídica, que se faz presente 
ao funcionar como elemento de defesa dos interesses individuais e 
coletivos e dos aspectos de legalidade da gestão pública; e social, 
no sentido de assegurar ou ampliar os direitos sociais aos cidadãos 
ou àquelas comunidades antes excluídas destes direitos. Ainda que a 
transparência não opere milagres, é seu instrumento maior.

Marcus Vinicius de Azevedo Braga1

O controle social  tem 
uma função políti-
ca, que se expressa 
pela participação de 
segmentos da socie-

dade civil em processos decisórios 
e do acompanhamento da gestão 
pública; e ainda, uma função jurídi-
ca, que se faz presente ao funcionar 
como elemento de defesa dos inte-
resses individuais e coletivos e dos 
aspectos de legalidade da gestão pú-
blica; e por fim, uma função social, 
no sentido de assegurar ou ampliar 
os direitos sociais aos cidadãos ou 
àquelas comunidades, antes excluí-
das desses direitos.  A transparência 
é seu instrumento maior. Mas, afi-
nal, o que é transparência pública?

O grande compositor baiano Gil-
berto Gil, no seu disco de 1969 “Cére-

bro Eletrônico”, homenageou a cida-
de maravilhosa com a música “Aquele 
abraço’, com seu refrão sempre atual, 
“O Rio de Janeiro continua lindo”, 
popular canção famosa também na 
gravação do saudoso Tim Maia. 

Entre Chacrinhas e Realengos, 
o Mestre Gilberto Gil diz na mú-
sica que a Bahia já lhe deu “régua 
e compasso”, expressão derivada 
da geometria euclidiana e que teve 
destaque na discussão da quadra-
tura do círculo, um problema pro-
posto pelos antigos gregos e que 
consistia em construir um quadra-
do com a mesma área de um dado 
círculo servindo-se somente de 
uma régua e um compasso, em um 
número finito de etapas, problema 
esse definido em 1882 por um ma-
temático como impossível. 

A metáfora nos servirá como 
mote deste breve artigo, no qual 
analisaremos a relação da trans-
parência com o controle social e 
que esta primeira, apesar de ins-
trumentar o segundo, como fer-
ramenta, induzindo-o, não faz 
milagres e não constrói sozinha a 
participação popular.

Para um Rio de Janeiro cada 
vez mais lindo, são indispensáveis 
a transparência e o controle social, 
como elementos dinamizadores da 
gestão, transcendendo a discussão 
meramente gerencialista das solu-
ções no setor público, incorporan-
do elementos da vivência política, 
como marca diferencial da gestão 
no campo governamental e essa 
relação entre esses conceitos novels 
será objeto de nossa discussão.

1  Analista de Finanças e Controle - Controladoria-Geral da União, exercendo suas atividades na Unidade Regional do Rio de Janeiro. Coordenador do Livro “Controle 
Interno-Estudos e reflexões”, Editora Fórum (2013). CV em http://lattes.cnpq.br/6009407664228031
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A primeira questão é definir 
essa expressão mágica que se cha-
ma “controle social”. Não falamos 
aqui, obviamente, do conceito de 
Durkheim de controle da sociedade 
sobre o pensamento e a conduta dos 
habitantes de uma cidade pequena. 
Trata-se do acompanhamento co-
tidiano das ações do governante 
pela população, organizada ou não, 
no contexto de uma discussão que 
se fortaleceu recentemente pelos 
avanços no campo democrático e o 
amadurecimento da categoria par-
ticipação, com novas roupagens, 
entre manifestações populares  e o 
uso da internet.

O controle social é entendido 
como um conjunto de ações indi-
viduais, denúncias, reclamações, 
sugestões, ou ainda, mobilizações 
de movimentos sociais, algumas 
destas formalizadas e inseridas nos 
conselhos, audiências públicas e 
outros formatos previstos, na bus-
ca de acompanhar e participar coti-
dianamente da gestão pública. 

Conforme estudos de Braga 
(2011), o controle social  não pode 
ser apenas um instrumento fisca-
lizatório, cartorial e burocrático, 
ele tem uma função política que 
se expressa pela participação de 
segmentos da sociedade civil em 
processos decisórios, de promoção 
da transparência e do acompanha-
mento da gestão pública; e ainda, 
uma função jurídica que se faz pre-
sente ao funcionar como elemento 
de defesa dos interesses individuais 
e coletivos e dos aspectos de lega-
lidade da gestão pública, conforme  
previsto no ordenamento jurídico 
e na legislação vigente; e por fim, 
uma função social, no sentido de 
assegurar ou ampliar os direitos 
sociais aos cidadãos ou àquelas co-

Afinal, o que é controle social?

munidades, antes excluídas desses 
direitos. 

A Constituição Federal de 1988 
trata dessa questão de forma aca-
nhada no trecho:

Art. 14. A soberania popular 
será exercida pelo sufrágio uni-
versal e pelo voto direto e secre-
to, com valor igual para todos, e, 
nos termos da lei, mediante: I - 
plebiscito; II - referendo; III - ini-
ciativa popular (BRASIL, 1988).

Em um reflexo da baixa matu-
ridade do tema naquele momento 
histórico, saídos de um regime de 
exceção. Avanços posteriores se fi-
zeram nas prescrições da Lei Com-
plementar n ° 101/2000, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, em uma 
recente alteração dada pela Lei Ca-
piberibe, em 2009:

Art. 48, I – incentivo à participação 
popular e realização de audiências 
públicas, durante os processos de 
elaboração e discussão dos planos, 
lei de diretrizes orçamentárias e or-
çamentos (BRASIL, 2000).

Percebe-se que a passos curtos 
amadurecemos no positivamen-
to da categoria participação, uma 
questão central em uma socieda-
de democrática. O Governo Fede-
ral promoveu recentemente uma 
consulta pela internet e posterior-
mente regulamentou a atuação do 
Poder Executivo Federal no que 
tange a participação popular, pela 
publicação do Decreto nº 8.243, de 
23/05/2014 (BRASIL, 2014), que 
lança a Política Nacional de Parti-
cipação Social (PNPS). 

Ainda que o documento nor-
mativo tenha sido objeto de ba-

rulhentas, e na minha opinião 
infundadas, críticas de diversos 
segmentos, ele representa uma sa-
ída institucional, um caminhar do 
governo no sentido de formalizar 
as relações cotidianas com a socie-
dade civil na gestão das políticas 
públicas, na chamada democracia 
participativa, um complemento 
indispensável a chamada democra-
cia representativa, buscando nes-
sa atitude o fortalecimento dessas 
interlocuções modernas, como os 
conselhos, em formas de partici-
pação mais cotidianas e próximas a 
população, fortalecendo o diálogo.

O Decreto traz ainda uma ino-
vação importante, para além da 
consolidação, no âmbito do Poder 
Executivo Federal, das diversas for-
mas de participação previstas em 
diversos diplomas legais, desde a 
Constituição Federal de 1988. Traz 
também em seu escopo o reconhe-
cimento da atuação no plano indi-
vidual e de coletivos organizados 
ou não, contemplando a miríade 
de formas de expressão e manifes-
tação popular.

Prevê o diploma legal, inclusive, 
a participação virtual, absorven-

Percebe-se que a passos 
curtos amadurecemos 
no positivamento da 
categoria participação, 
uma questão central 
em uma sociedade 
democrática.

“

”
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Todo esse movimento demo-
crático não ocorre dissociado do 
florescimento da sociedade da 
informação, na qual um conceito 
desponta como popular nos tex-
tos, leis e debates: a transparên-
cia. No dizer de Braga (2011a), a 
transparência é um tema que se  
popularizou no Brasil por fato-
res históricos, complementares e 
concomitantes, que são a deman-
da pelos cidadãos, em um contex-
to democrático, de acesso à infor-
mação, conhecimento da atuação 
do Estado e do destino eficiente 
de seus tributos, e ainda, o fim 
do regime de exceção do gover-
no militar, o que inaugurou uma 

do assim as recentes temáticas no 
campo da participação popular, em 
uma discussão ainda incipiente na 
Constituição Federal vigente, mas 
que abarca não somente os conse-
lhos, mas um desenho novo de in-
teração do Estado com a população 
em suas diversas matizes, alinhado 
com países da Europa e da Améri-
ca, como avanços necessários para 
que o país supere seu passado de 
patrimonialismo e autoritarismo.

Essa participação, a temática 
do controle social, tem se incluí-
do na última década na pauta dos 
órgãos de controle, levando esses 
a interagir na capacitação e no tra-
tamento de demandas dos diver-
sos conselhos, aproximando-se da 
sociedade civil, como defendido 
por  Braga (2014):

O controle social tem forte re-
presentatividade, tem legitimi-
dade, mas precisa de elementos 
da gestão para fortalecer as me-
didas preventivas e de mecanis-
mos que o ajudem na apuração 

e responsabilização, sob pena de 
clamar no deserto. Da mesma 
forma, apenas o órgão técnico 
de controle, sem uma referên-
cia das fragilidades do controle 
ou da percepção da corrupção, 
navega às escuras, sem estru-
tura para dar conta de tudo, 
de se contrapor aos riscos reais 
e percebidos. O controle insti-
tucional é a profissionalização 
do controle, mas tem limitações 
de capacidade operacional, que 
podem ser ajudadas pela capi-
laridade do controle social e 
pelo aspecto preventivo do con-
trole primário.

Ou seja, a aproximação dos órgãos 
de controle da população traz siner-
gia, potencializando a atuação destes.

Essa profusão de uma deman-
da de participação na vida pública, 
de fortalecimento da democracia 
participativa, da interação com 
governos e burocracia, ainda que 
possa se converter em “matérias 
primas para experimentação ideo-

lógica ou a instrumentação políti-
ca, ao definir objetivos e represen-
tações que pouco tem a ver com a 
sua realidade (CASTELLS, 2013, p. 
20)”, tem o condão de relacionar 
massas e movimentos a um con-
trole social mais qualificado. O ar-
roubo mobiliza, sensibiliza, como 
foi a Bastilha, a queda do muro de 
Berlim, os caras-pintadas, a mar-
cha das diretas, os dezoito do forte 
e tantas outras situações fatídicas 
que entraram para os anais da his-
tória mundial, repletos de forças 
e influências. Mas, os avanços das 
lutas se materializam nos cotidia-
nos, nos “heróis dos dias úteis”, o 
que reforça a valorização do papel 
dos conselhos e outras formas de 
participação, convertendo a indig-
nação, a mobilização emocional, 
em ações reais, palpáveis, ama-
durecendo politicamente. Na sa-
bedoria de Castells (2013, p.176): 
“(...) a governança democrática 
eficaz é um pré-requisito para a 
concretização de todos os projetos 
e demandas.”

Transparência, o tempero da participação

nova etapa de aprendizado de-
mocrático para a sociedade brasi-
leira. Tudo isso em um ambiente 
de profusão tecnológica que per-
mitiu disponibilizar informações 
diversas sobre pessoas e organi-
zações de todo o mundo, inclusi-
ve sobre a atuação do Estado na 
prestação de serviços públicos. 

Pode-se definir transparência 
da gestão como a atuação do ór-
gão público no sentido de tornar 
sua conduta cotidiana - e os da-
dos dela decorrentes - acessível ao 
público em geral. Essa definição 
transcende a ideia de publicidade 
prevista na Constituição Federal 
de 1988 como princípio da Admi-

nistração Pública, pois a publici-
dade tem uma vertente passiva, de 
publicação de determinadas infor-
mações como requisito de eficácia, 
enquanto a transparência vai mais 
além, pois detém-se na disponibi-
lização ativa, na garantia do aces-
so às informações de forma global, 
não somente àquelas que se deseja 
apresentar.

Como marcos legais dessas 
mudanças, no campo da trans-
parência, tem-se a inclusão de 
dispositivos na Lei de Responsa-
bilidade Fiscal – LRF em 2009, 
pela Lei Capiberibe, que passou a 
indicar a transparência como um 
princípio, e, ainda, a exigência de 
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Definidas nossas categorias princi-
pais, temos que, a feição da régua e do 
compasso de nossa metáfora inicial, 
que instrumentalizam o desenhista, 
a transparência abastece de informa-
ções relevantes a atuação do controle 
social, tornando-o mais qualificado e 
consequentemente mais efetivo.

Entretanto, o mito da régua e 
do compasso, na construção de um 
círculo equivalente a um quadrado, 
limitado na transcendência do nú-
mero Pi, também se aplica a trans-
parência, dado que esta é elemento 
necessário, mas não suficiente, para 
um controle social mais efetivo. 

Podemos, como sociedade, ter 
acesso a informação, de forma cla-
ra, em linguagem cidadã, em locais 
acessíveis, e isso pode induzir a 
mobilização e a participação, mas 
para que ela se efetive, faz-se mister 
o desejo dos segmentos da popula-
ção de acompanhar as políticas pú-
blicas, de se mobilizar na defesa de 
seus direitos, instando os governos 
diante das situações reais. No dizer 
de Braga (2014a):

Não basta apenas acessar... 
Necessitamos, como cidadãos, sa-
ber o que fazer com este acesso à 
informação. Consubstanciado na 
citada norma e documentos decor-
rentes, essa inovação tem o condão 

Limitações e possibilidades na interação da transparência e do controle social

publicação na internet dos orça-
mentos (receitas e despesas) dos 
entes estatais, nas três esferas de 
poder. Temos ainda como mar-
co fundamental desses avanços a 
Lei de Acesso à Informação (Lei 
nº 12.527 de 18/11/2011, mas que 
pela vacância legal entrou em vi-
gência apenas em 16/05/2012), 
que regula após mais de duas dé-

cadas os arts. 5º, XXXIII; 37, § 
3º, II; e 216, §2º, da Constituição 
Federal de 1988, mas em especial 
o art. 5º. Uma legislação similar a 
outros países, inclusive democra-
cias emblemáticas como os EUA 
e que apresenta agora o desafio 
vindouro de implementação des-
ta cultura de transparência no co-
tidiano brasileiro.

de transformar a nossa relação 
com o Estado, em especial em uma 
conjuntura de crescente acesso à 
internet, na profusão de informa-
ções pelos indivíduos, no contexto 
chamado de “Big data” e seus mi-
raculosos prodígios, muitas vezes 
superestimados.

Fugir disso é ficarmos lendo, 
boquiabertos, os noticiários nas 
bancas de jornal, passivos e melin-
drosos, sem avaliar a informação 
disponibilizada e as suas consequ-
ências. Um sofrer silencioso...

Para um controle social mais 
efetivo, é necessário que se rompa 
apenas a informação para um para-
digma de ação, nas esferas possíveis. 
Não basta barulho, tem que viabili-
zar, fazer política, trazer aquela in-
formação disponibilizada para um 
fim útil, que reverta para a melhoria 
de serviços públicos e para a mate-
rialização de direitos sócias.

Para isso, os avanços já apon-
tam no robustecimento das ouvi-
dorias, na discussão sobre as de-
núncias, as formas de interação do 
governo com a população e a for-
ma de disponibilização de dados 
que fortaleça essa interação e au-
xilie, inclusive, órgãos de controle 
em suas auditorias e os governos, 
no monitoramento e na avaliação 

de suas políticas públicas. 
Transparência e participação 

são conceitos complementares, 
que se potencializam, tendo em 
mente que a transparência não 
é um fim em si mesmo (HAGE, 
2010), servindo para fomentar 
e qualificar o controle social, na 
construção da chamada gover-
nança democrática, em governos 
complexos, com diversos atores, 
suas redes e seus poderes. Limites 
e possibilidades devem ser sopesa-
dos nesse processo!

Fugir disso é ficarmos 
lendo, boquiabertos, os 
noticiários nas bancas 
de jornal, passivos 
e melindrosos, sem 
avaliar a informação 
disponibilizada e as suas 
consequências. Um sofrer 
silencioso...

“

”

(...) a governança 
democrática eficaz é 
um pré-requisito para a 
concretização de todos os 
projetos e demandas.

“

”
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O Rio de Janeiro continua lin-
do...Lindo em suas curvas impossí-
veis de serem reproduzidas apenas 
com uma régua e um compasso, 
superando a geometria euclidiana. 
Lindo pois foi construído nesses 
quase 450 anos de existência pela 
interação de cada João e Maria que 
fincou o pé nessa terra de São Se-
bastião do Rio de Janeiro.

Ventos recentes, de democracia 
e de informação permitem que a 
participação desses Joãos e Marias 
seja elevada a um outro patamar. 
Ainda que a transparência não 
opere milagres, traz em si o gérmen 
de fomentar a participação e a par-
ticipação, aliada a transparência, 
tem uma atuação mais precisa e di-
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O Rio de Janeiro 
continua lindo...
Lindo em suas curvas 
impossíveis de serem 
reproduzidas apenas 
com uma régua e um 
compasso, superando a 
geometria euclidiana. 
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oA lista dos gestores com 
contas irregulares:
dúvidas a dissipar

J. R. Caldas Furtado1

A Lei das Eleições estabelece que os tribunais de 
contas deverão tornar disponíveis à justiça eleitoral 
a relação dos que tiveram suas contas relativas ao 
exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas 
nos últimos oito anos. O ponto de partida para se 
entender o objetivo dessa lista é o exame dos pres-
supostos para a incidência da inelegibilidade: contas 
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que 
configure ato doloso de improbidade administrativa; 
decisão irrecorrível do órgão competente; decisão 
não suspensa ou não anulada pelo Poder Judiciá-

rio. Daí podem ser enfrentados os principais pontos 
capazes de suscitar dúvidas na elaboração e no seu 
envio: o período abrangido pela relação; os nomes 
incluídos e as alterações na lista; os documentos 
que devem ser colocados à disposição da justiça 
eleitoral pelo tribunal de contas. Para tanto, útil é o 
aproveitamento de vasta pesquisa feita na jurispru-
dência do Tribunal Superior Eleitoral, de modo que 
se contribua para o debate em torno de tão impor-
tante tema no campo eleitoral, bem como na esfera 
do controle externo da administração pública.

A Constituição Federal 
prevê que lei com-
plementar estabele-
cerá outros casos de 
inelegibilidade e os 

prazos de sua cessação, a fim de 
proteger (art. 14, §9º): 
a) a probidade administrativa;
b) a moralidade para o exercício 

de mandato, considerada a vida 
pregressa do candidato; e

c) a normalidade e legitimidade das 
eleições contra a influência do 
poder econômico ou o abuso 
do exercício de função, cargo ou 
emprego na Administração Di-
reta ou Indireta.
Ocupando esse espaço normati-

vo, a Lei Complementar nº 64/90, 
intitulada de Lei das Inelegibilida-
des, expressa, dentre tantas outras 
hipóteses, que são inelegíveis para 
qualquer cargo os que tiverem suas 
contas relativas ao exercício de car-
gos ou funções públicas rejeitadas 
por irregularidade insanável que 
configure ato doloso de improbi-
dade administrativa, e por decisão 
irrecorrível do órgão competente, 
salvo se esta houver sido suspensa 
ou anulada pelo Poder Judiciário, 
para as eleições que se realizarem 
nos 8 (oito) anos seguintes, con-
tados a partir da data da decisão, 
aplicando-se o disposto no inciso 
II do artigo 712 da Constituição 

1  Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Professor de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário da UFMA. Mestre em Direito pela UFPE. 
Pós-graduado em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Professor convidado da Escola Superior da 
Magistratura do Estado do Maranhão e da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão. Ex-Auditor Substituto de Conselheiro do TCE-MA. Ex-Auditor Fiscal 
da Receita Federal. Ex-Analista de Finanças e Controle do Ministério da Fazenda. Autor do livro Direito Financeiro, publicado pela Editora Fórum.

2 CF, art. 71, II.  O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete julgar as contas 
dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas 
e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.
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3  Redação dada pela Lei Complementar nº 135/10,  conhecida como Lei da Ficha Limpa.
4 TSE, Plenário, Respe 259-86 / SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, 11/10/12, publicado em Sessão; TSE, Plenário, Respe 281-60 / CE, Rel. Min. Luciana Lóssio, Rel. 

para o acórdão Min. Nancy Andrighi, 21/11/12, publicado em Sessão.
5 TSE, Plenário, Respe 115-43 / SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, 09/10/12, publicado em Sessão.
6 TSE, Plenário, Respe 259-86 / SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, 11/10/12, publicado em Sessão.
7 TSE, Plenário, Respe 168-13 / MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 13/12/12, publicado em Sessão.
8 TSE, Plenário, AgR-Respe 193-74 / PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 12/12/12, publicado em Sessão.
9 TSE, Plenário, AgR-Respe 101-62 / RJ, Rel. Min. Arnaldo Versiani, 06/11/12, publicado em Sessão.
10  TSE, Plenário, AgR-Respe 24-37 / AM, Rel. Min. Dias Toffoli, 29/11/12, publicado em Sessão.
11  TSE, Plenário, AgR-Respe 101-62 / RJ, Rel. Min. Arnaldo Versiani, 06/11/12, publicado em Sessão.
12  TSE, Plenário, RO 154-29 / DF, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, 26/08/14, publicado em Sessão.
13  Até então, vigorava o entendimento segundo o qual as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro capazes de causar a inelegibilidade não devem 

ser conhecidas pelo julgador em processo de registro de candidatura (TSE, Plenário, AgR-Respe 76-61 / CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 20/11/12, publicado em 
Sessão. Vencidos os Ministros Marco Aurélio, Luciana Lóssio e Henrique Neves da Silva); nessa decisão, ficou estabelecido que o pedido de registro de candidatura 
deve ser deferido quando, no momento de sua formalização, a decisão de rejeição de contas estiver suspensa por provimento judicial, ainda que a eficácia da liminar 
seja revogada posteriormente, uma vez que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido 
de registro da candidatura (Lei nº 9.504/97, art. 11, §10). Nesse passo, TSE entendia que, se a decisão de rejeição de contas de candidato se tornar irrecorrível 
somente após o prazo para impugnação do registro de candidatura, deve-se reconhecer configurada causa de inelegibilidade infraconstitucional superveniente, que 
poderia ser arguida em sede de recurso contra expedição de diploma, com base no artigo 262, I, do Código Eleitoral (TSE, Plenário, ED-AgR-Respe 9500987-18 
/ MA, Rel. Min. Arnaldo Versiani, 22/02/11, publicado em Sessão).

Federal, a todos os ordenadores de 
despesa, sem exclusão de manda-
tários que houverem agido nessa 
condição (art. 1º, I, g).3

Ao aplicar esse comando legal, 
o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
assentou as seguintes premissas:
a) não compete à Justiça Eleitoral 

analisar o acerto ou o desacerto 
da decisão de rejeição de contas 
públicas;4

b) não cabe à Justiça Eleitoral ana-
lisar o nível de responsabilida-
de do administrador de recur-
sos públicos, mas sim ao órgão 
competente para examinar e 
julgar as contas; à Justiça Eleito-
ral compete aferir apenas a inci-
dência da inelegibilidade;5

c) o mínimo exigível de um admi-
nistrador público é o conheci-
mento e a observância das nor-
mas que disciplinam, limitam e 
condicionam a sua atuação;6

d) incide a inelegibilidade no caso 
de despesas irregulares apura-
das em processo de fiscalização 
(inspeção, etc.), convertido em 
tomada de contas especial, ain-
da que ocorra posterior aprova-
ção das contas anuais relativas 
ao mesmo exercício;7

e) a rescisão pelo Tribunal de Con-
tas de acórdão que ratifica pa-
recer prévio pela rejeição das 
contas do Prefeito e a emissão 
de novo parecer pela aprovação 
das contas com ressalvas, não 
tem o condão de afastar a vali-
dade do decreto legislativo que 
desaprovou as contas do Chefe 
do Poder Executivo, com base 
no primeiro parecer;8

f) a omissão no dever de prestar 
contas anuais constitui ato do-
loso de improbidade adminis-
trativa (Lei nº 8.429/92, art. 11, 
VI), que atrai a inelegibilidade 
da Lei Complementar nº 64/90, 
artigo 1º, I, g;9  a rejeição de 
contas, em razão dessa omis-
são, é suficiente para provocar 
a inelegibilidade mencionada;10 
de igual modo, deixar de prestar 
contas de convênio é conduta 
grave que configura ato de im-
probidade administrativa e ví-
cio insanável, pois gera prejuízo 
ao Município, conforme dispõe 
a Lei Complementar nº 101/00 
(LRF), artigo 25, §1º, IV, a;11

g) as inelegibilidades supervenien-
tes ao requerimento de registro 
de candidatura poderão ser ob-

jeto de análise pelas instâncias 
ordinárias no próprio proces-
so de registro de candidatura, 
desde que garantidos o contra-
ditório e a ampla defesa;12 é o 
que ocorre quando a decisão de 
rejeição de contas de candidato 
se tornar irrecorrível somente 
após o prazo para impugnação 
do registro de candidatura.13

Note-se que, dentre todas as 
atribuições constitucionais con-
feridas aos Tribunais de Contas, 
apenas as que se referem a julga-
mento de contas (art. 71, I e II) são 
capazes de gerar inelegibilidade. 
Por isso, eventuais sanções (mul-
tas, etc.) aplicadas fora do processo 
de contas não produzem efeitos na 
esfera eleitoral.

2. Pressupostos de inelegibilidade 
por rejeição de contas

2.1 Preâmbulo

Por força da norma que rege a 
inelegibilidade decorrente de de-
saprovação de contas, para que tal 
situação se configure, são exigidos 
os seguintes pressupostos: 
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irregularidade insanável que 
configure ato doloso de impro-
bidade administrativa;

b) decisão irrecorrível do órgão 
competente, aplicando-se o ar-
tigo 71, II, da Constituição Fe-
deral a todos os ordenadores de 
despesa, sem exclusão de man-
datários que houverem agido 
nessa condição;

c) decisão não suspensa ou não 
anulada pelo Poder Judiciário.

Nos itens subsequentes, serão 
analisados cada um desses requisitos.

2.2 Contas públicas rejeitadas 
por irregularidade insanável que 
configure ato doloso de improbi-
dade administrativa

No âmbito do processo de con-
tas, a expressão irregularidade sa-
nada é comumente utilizada para 
se designar aquela que, apontada 
inicialmente no relatório técnico, 
deixou de subsistir no decorrer da 
sua instrução. Nesse passo, tem-se 
que, no início do processo, qual-
quer irregularidade pode ser sana-
da, quer seja por razões de direito 
quer seja por circunstâncias de 
fato; após o trânsito em julgado, 
não há que se falar em sanabilidade 
de irregularidade.

Além disso, as contas que apre-
sentam, no momento da decisão 

no processo, irregularidades não 
sanadas que não afetam a essên-
cia da atividade administrativa, a 
juízo das Instituições de Contas, 
devem ser aprovadas – ainda que 
com ressalvas e recomendações –, 
afastando-se o bom administrador 
público da listagem preparada para 
fins de controle de inelegibilidade.

De qualquer sorte, a Justiça 
Eleitoral buscou um sentido útil 
para a expressão irregularidade 
insanável que configure ato dolo-
so de improbidade administrativa, 
presente no dispositivo legal em 
comento. Assim, foram fixadas as 
seguintes orientações:
a) a jurisprudência do TSE é no 

sentido de que a existência, 
apontada na decisão do órgão 
julgador de contas, de infração 
à norma legal e de dano ao erá-
rio configura irregularidade in-
sanável;14

b) o dolo exigido pela Lei Comple-
mentar nº 64/90, artigo 1º, I, g, 
é o genérico, isto é, aquele que 
se limita à verificação da cons-
ciência do agente (a vontade de 
praticar a conduta em si)15; em 
outras palavras, não se exige o 
dolo específico16, bastando a 
existência do dolo genérico ou 
eventual17, caracterizado pela 
conduta do administrador, 
quando ele deixa de observar 
os comandos constitucionais, 
legais ou contratuais;18

c) a ausência de aposição de nota de 
improbidade administrativa pelo 
Tribunal de Contas, quanto às ir-
regularidades apontadas, e a não 
interposição de ação civil pública 
pelo Ministério Público contra o 
administrador responsável não 
afetam a inelegibilidade.19

Examinando-se diversos julga-
dos, extraiu-se a seguinte relação 
de irregularidades as quais foram 
enquadradas como irregularidade 
insanável que configure ato doloso 
de improbidade administrativa:
a) dano ao patrimônio público 

atribuído ao administrador me-
diante débito imputado pelo 
Tribunal de Contas;20

b) não aplicação do percentual mí-
nimo de 25% (vinte e cinco por 
cento), exigido pelo artigo 212 
da Constituição da República, 
em manutenção e desenvolvi-
mento do ensino, por confi-
gurar, em tese, ato doloso de 
improbidade administrativa, 
previsto no artigo 11, II, da Lei 
nº 8.429/92;21

c) não aplicação de percentual mí-
nimo de receita resultante de 
impostos nas ações e serviços 
públicos de saúde;22

d) abertura de crédito suplementar 
sem prévia autorização legal;23

e) ilicitude de processo licitatório;24

f) contratação de pessoal sem a re-
alização de concurso público;25

14  TSE, Plenário, Respe 115-43 / SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, 09/10/12, publicado em Sessão.
15  TSE, Plenário, Respe 259-86 / SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, 11/10/12, publicado em Sessão; TSE, Plenário, AgR-Respe 81-92 / GO, Rel. Min. Dias Toffoli, 

18/10/12, publicado em Sessão.
16  Quando existe um objetivo especial visado pelo agente.
17  Quando ocasiona dano diferente daquele resultado visado pelo agente.
18  TSE, Plenário, Respe 101-82 / MS, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, 11/12/12, publicado em Sessão.
19  TSE, Plenário, AgR-Respe 105-97 / CE, Rel. Min. Laurita Vaz, 28/02/13, publicado em Sessão.
20  TSE, Plenário, Respe 493-45 / PB, Rel. Min. Marco Aurélio, 03/09/13, publicado em Sessão.
21  TSE, Plenário, Respe 246-59 / SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 27/11/12, publicado em Sessão.
22  TSE, Plenário, AgR-Respe 441-44 / SP, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, 05/02/13, publicado em Sessão.
23  TSE, Plenário, Respe 325-74 / MG, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, 17/12/12, publicado em Sessão.
24  TSE, Plenário, AgR-Respe 55-27 / CE, Rel. Min. Arnaldo Versiani, 23/10/12, publicado em Sessão.
25  TSE, Plenário, AgR-Respe 254-54 / SP, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, 02/04/13, publicado em Sessão.
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26  TSE, Plenário, AgR-Respe 89-75 / CE, Rel. Min. Dias Toffoli, 21/02/13, publicado em Sessão.
27  TSE, Plenário, ED-AgR-Respe 455-20 / PR, Rel. Min. Dias Toffoli, 14/05/13, publicado em Sessão.
28  TSE, Plenário, AgR-Respe 237-22 / CE, Rel. Min. Dias Toffoli, 18/12/12, publicado em Sessão.
29  TSE, Plenário, Respe 259-86 / SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, 11/10/12, publicado em Sessão.
30  TSE, Plenário, Respe 202-96 / PR, Rel. Min. Dias Toffoli, 18/10/12, publicado em Sessão.
31  TSE, Plenário, Respe 101-82 / MS, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, 11/12/12, publicado em Sessão.
32  TSE, Plenário, Respe 143-13 / MG, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, 06/12/12, publicado em Sessão.
33  TSE, Plenário, Respe 115-43 / SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, 09/10/12, publicado em Sessão.
34  TSE, Plenário, Respe 93-07 / RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 18/12/12, publicado em Sessão.
35  TSE, Plenário, AgR-Respe 329-08 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 13/11/12, publicado em Sessão.
36  Vide FURTADO, José de Ribamar Caldas. O caso do prefeito ordenador de despesas. Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1421, 23 maio 2007. Disponível em: 

<http://jus.com.br/artigos/9916>. Acesso em: 17 jun. 2014.
37  TSE, Plenário, RO 401-37 / CE, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, 26/08/14, publicado em Sessão.
38  Para os processos relativos às eleições de 2012, prevaleceu no TSE o seguinte entendimento: 
a) os Tribunais de Contas só têm competência para julgar as contas de Prefeito quando se trata de fiscalizar a aplicação de recursos mediante convênios, nos termos do 

inciso VI do artigo 71 da Constituição da República (TSE, Plenário, Respe 120-61 / PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. para o acórdão Min. Arnaldo Versiani, 25/09/12, 
publicado em Sessão); 

b) a ausência de manifestação da Câmara Legislativa sobre as contas de Prefeito não faz prevalecer o parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas, ainda que a 
Lei Orgânica assim o determine (TSE, Plenário, Respe 199-67 / SE, Rel. Min. Luciana Lóssio, 29/11/12, publicado em Sessão);

c) compete ao Tribunal de Contas do Estado analisar e julgar as contas referentes a recursos do Fundef aplicados pelo Chefe do Executivo Municipal, não sendo neces-
sário o julgamento dessas contas pelo Poder Legislativo (TSE, Plenário, Respe 101-82 / MS, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, 11/12/12, publicado em Sessão).

g) falta de repasse integral de valo-
res relativos ao imposto sobre 
serviços de qualquer natureza 
(ISS) e ao imposto de renda re-
tido na fonte (IRRF);26

h) violação ao artigo 37, XIII, 
da Constituição Federal, que 
veda vinculação ou equipara-
ção de espécies remunerató-
rias para efeito de remunera-
ção de pessoal;27

i) pagamento indevido de diárias;28

j) descumprimento de limite esta-
belecido na Lei Complementar 
nº 101/00 (LRF), ausência de re-
colhimento de verbas previden-
ciárias arrecadadas e ausência 
de pagamento de precatórios, 
quando houver disponibilidade 
financeira;29

k) descumprimento do artigo 42 
da Lei Complementar nº 101/00 
(LRF), que versa sobre os restos 
a pagar de final de mandato;30

l) pagamento com recursos do Fun-
deb de remuneração dos profis-
sionais do magistério abaixo do 
mínimo fixado em lei;31

m) desvio na aplicação das verbas 
oriundas de convênio, indepen-
dentemente dos recursos terem 

sido aplicados em fins públicos;32

n) despesas realizadas pela Câma-
ra Municipal acima do limite 
estabelecido no artigo 29-A da 
Constituição Federal, ainda que 
dentro do previsto na lei orça-
mentária;33

o) pagamento a maior de subsídio a 
vereadores, em descumprimen-
to ao artigo 29, VI, da Consti-
tuição Federal;34

p) pagamento de parcela indeni-
zatória pela participação de 
parlamentares em sessão ex-
traordinária, a partir da edição 
da Emenda Constitucional nº 
50/06, que alterou o artigo 57, 
§7º, da Constituição Federal.35

2.3 Decisão irrecorrível do ór-
gão competente

O órgão competente para julgar 
as contas de governo (CF, art. 71, I) 
é o Parlamento; as contas de gestão 
(CF, art. 71, II) serão julgadas pelo 
Tribunal de Contas.

Sobre o caso do Prefeito orde-
nador de despesa36, a posição do 
TSE para as eleições de 2014 é a se-
guinte:37, 38

a) as alterações das hipóteses de ine-
legibilidades introduzidas pela 
Lei Complementar n° 135/10 
foram consideradas constitu-
cionais pelo Supremo Tribunal 
Federal no julgamento da ADI 
nº 4.578 e das ADCs nº 29 e 30, 
em decisões definitivas de méri-
to que produzem eficácia contra 
todos e efeito vinculante, nos 
termos do artigo 102, §2º, da 
Constituição da República;

b) nos feitos de registro de candi-
datura para o pleito de 2014, a 
inelegibilidade prevista na alí-
nea g do inciso I do artigo 1º 
da Lei Complementar n° 64/90 
pode ser examinada a partir de 
decisão irrecorrível dos Tri-
bunais de Contas que rejeitam 
as contas do Prefeito que age 
como ordenador de despesas;

c) entendimento, adotado por 
maioria, em razão do efeito vin-
culante das decisões do Supremo 
Tribunal Federal e da ressalva fi-
nal da alínea g do artigo 1º, I, da 
Lei Complementar n° 64/90, que 
reconhece a aplicação do "dis-
posto no inciso II do artigo 71 da 
Constituição Federal, a todos os 
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clusão de mandatários que hou-
verem agido nessa condição";

d) vencida nesse ponto, a corrente 
minoritária, que entendia que a 
competência para julgamento 
das contas do Prefeito é sempre 
da Câmara de Vereadores.

Por decisão irrecorrível, en-
tende-se aquela contra a qual não 
cabe mais recurso, seja porque já 
foram esgotadas todas as possibili-
dades (o feito já exauriu sua trami-
tação) seja por preclusão temporal 
do direito de recorrer (o respon-
sável não exerceu esse direito no 
prazo previsto).

Destaque-se que não se pode 
confundir, na esfera do Tribunal 
de Contas, o recurso de reconsi-
deração com o recurso de revisão/
pedido de rescisão. O primeiro é 
interposto no respectivo proces-
so de contas e produz efeito sus-
pensivo; o segundo, denominado 
impropriamente em alguns Tribu-
nais de "recurso de revisão" (sic), 
é peça que constitui processo à 
parte e tem natureza de ação resci-
sória, cabível em situações muito 
específicas, não suspendendo os 
efeitos da decisão questionada.

Operando bem essa distinção, 
o TSE decidiu que a liminar con-
cedida pelo Tribunal de Contas 
em sede de recurso de revisão/
pedido de rescisão – que não se 
confunde com o recurso de re-
consideração, o qual possui efeito 
suspensivo e elide a própria na-
tureza irrecorrível da decisão de 
rejeição de contas – não afasta a 
inelegibilidade do artigo 1º, I, g, 
da Lei Complementar nº 64/90, 
exigindo-se, para tanto, provi-
mento de caráter judicial, con-
forme reiterada jurisprudência 
daquela Corte.39

2.4 Decisão não suspensa ou 
não anulada pelo Poder Judiciário

Desde o dia 24/08/2006, quan-
do o TSE alterou seu entendimento 
sobre a aplicação da sua Súmula nº 
01 e passou a exigir a obtenção de 
liminar ou tutela antecipada para 
suspensão dos efeitos da decisão de 
rejeição de contas, o simples ato de 
protocolizar ação judicial descons-
titutiva do julgamento de contas 
deixou de ser bastante para efeito 
de suspender a incidência da cor-
respondente inelegibilidade.40

Com a modificação introduzida 
pela Lei da Ficha Limpa, ficou es-
tabelecida na Lei das Inelegibilida-
des a exigência de provimento do 
Poder Judiciário suspendendo ou 
anulando a decisão proferida no 
julgamento de contas.

3. A lista encaminhada à Justiça 
Eleitoral

3.1 A Lei nº 9.504/97, artigo 
11, §5º

Dispõe a Lei das Eleições que, 
até o dia 5 (cinco) de julho do ano 
em que se realizarem as eleições, os 
Tribunais de Contas deverão tor-
nar disponíveis à Justiça Eleitoral 
relação dos que tiveram suas con-
tas relativas ao exercício de cargos 
ou funções públicas rejeitadas por 
irregularidade insanável e por de-
cisão irrecorrível do órgão compe-
tente, ressalvados os casos em que a 
questão estiver sendo submetida à 
apreciação do Poder Judiciário, ou 
que haja sentença judicial favorável 
ao interessado (art. 11, §5º). A par-
te final desse dispositivo reflete a 
antiga redação da alínea g do inciso 
I do artigo 1º da Lei das Inelegibili-
dades, agora modificada pela Lei da 
Ficha Limpa.

Em verdade, o Tribunal de 
Contas não declara inelegibilida-
de de pretenso candidato a cargo 
público; a lista apenas auxilia o 
exercício dessa atribuição, que é de 
competência da Justiça Eleitoral.

Ressalte-se que na relação pode 
constar servidor público não orde-
nador de despesa e até particular 
responsabilizado no processo de 
contas, em razão de figurar como 
coautor dos atos praticados e apu-
rados ou beneficiado de seus efei-
tos de forma direta ou indireta.

3.2 A data limite para remessa 
da lista

Conforme expressamente con-
signado na Lei das Eleições, a data 
limite para que cada Tribunal de 
Contas encaminhe à Justiça Eleito-
ral a lista de responsáveis com con-
tas por ele julgadas irregulares, re-
pita-se, é 5 (cinco) de julho do ano 
em que se realizarem as eleições.

3.3 O período abrangido pela 
relação

A Lei Complementar nº 64/90, 
vale repisar, expressa que são ine-
legíveis aqueles que incidem na 
hipótese do artigo 1º, I, g, para 
as eleições que se realizarem nos 
8 (oito) anos seguintes, e que a 
decisão da Corte de Contas so-
mente produz efeitos quando se 
torna irrecorrível, isto é, após o 
trânsito em julgado do processo 
de contas.

Por isso, a lista deve conter o 
nome dos responsáveis que tive-
rem contas de gestão julgadas irre-
gulares ou contas de governo apre-
ciadas mediante parecer prévio 
pela desaprovação, cujos processos 
transitaram em julgado no perío-
do compreendido entre o dia das 

39  TSE, Plenário, Respe 281-60 / CE, Rel. Min. Luciana Lóssio, Rel. para o acórdão Min. Nancy Andrighi, 21/11/12, publicado em Sessão.
40  TSE, Plenário, RO 912 / RR, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 24/08/06, publicado em Sessão. Vencido o Min. Arnaldo Versiani.
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41  TSE, Plenário, AgR-RO 2197-96 / PE, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, 28/10/10, publicado em Sessão.

eleições e o dia correspondente no 
oitavo ano anterior.

Assim, para as eleições do dia 5 
(cinco) de outubro do ano de 2014, o 
período compreendido vai de 5 (cin-
co) de outubro do ano de 2006 até 5 
(cinco) de outubro do ano de 2014, 
considerada para efeito de inclusão 
na lista a data do trânsito em julgado 
do respectivo processo de contas.

Sabe-se que, em se tratando 
de contas de governo, o parecer 
prévio é tão somente peça instru-
mental para o julgamento a ser 
realizado pelo Parlamento. Con-
tudo, a presença da informação na 
relação preparada pela Instituição 
de Contas será útil para o controle 
da Justiça Eleitoral (o Parlamen-
to não remete lista para a Justiça 
Eleitoral). É isso que justifica sua 
inclusão na relação.

Acrescente-se que, nessa hipóte-
se, o prazo de 8 (oito) anos deve ser 
contado a partir da publicação do de-
creto legislativo referente à desapro-
vação das contas pelo Parlamento.

3.4 Os nomes e as alterações 
na lista

A relação encaminhada para 
a Justiça Eleitoral deve incluir o 
nome de todos que tiveram contas 
com acórdão julgando-as irregula-
res ou parecer prévio pela desapro-
vação emitido pela Casa de Contas 
nos últimos 8 (oito) anos, contados 
na forma referida no item anterior.

Cuida-se de um dos principais 
efeitos do julgamento de contas 
públicas. É por isso que, a cada de-
cisão, o órgão julgador deve bem 
sopesar a relação entre o tipo que 
deve ser proferido e a natureza das 
irregularidades detectadas e proces-
sadas, de modo a atender à propor-
cionalidade e razoabilidade. Vícios 
que não comprometem, insista-se, 
a essência da atividade administra-

tiva devem ser relevados – ainda 
que sejam consignadas ressalvas e 
recomendações –, evitando-se que 
o bom gestor se torne inelegível.

Quem sofreu sanções (multas, 
etc.), repise-se, aplicadas pelo Tri-
bunal fora do processo de contas 
não terá seu nome relacionado; a 
literalidade da norma não deixa 
margem para especulações: contas 
públicas rejeitadas é pressuposto 
da inelegibilidade.

A lista conterá preponderante-
mente nomes de ordenadores de 
despesa; todavia, poderão constar 
não ordenadores de despesa e até 
não servidores públicos responsa-
bilizados em processos de contas, 
dada a respectiva condição de co-
autor dos atos ilícitos imputados 
ou de favorecido, direta ou indire-
tamente, de suas consequências. 

Em decorrência do que foi ex-
posto no item anterior, é possível 
a inclusão ou a exclusão de um 
nome, mesmo depois de a relação 
ter sido entregue para a Justiça 
Eleitoral, caso o responsável venha 
a se enquadrar na hipótese de ine-
legibilidade aventada ou deixe de 
preencher os critérios legais. 

Não custa informar que o paga-
mento de débito imputado ou de 
multa aplicada pela Corte de Contas 
não exclui o responsável da relação; 
apenas será afastada a ação de co-
brança respectiva, permanecendo 
inalterado o julgamento das contas.

3.5 Documentos úteis para a 
Justiça Eleitoral

Já foi dito que compete à Justiça 
Eleitoral aferir a incidência da ine-
legibilidade por rejeição de contas, 
principalmente verificando se as 
contas foram rejeitadas por irre-
gularidade insanável que configure 
ato doloso de improbidade admi-
nistrativa.

Portanto, é necessário que o 
órgão do Poder Judiciário tenha 
acesso a elementos suficientes para 
proceder a tal avaliação. Assim, 
além do inteiro teor do parecer 
prévio ou do acórdão (relatório, 
voto do relator e demais votos es-
critos), conforme o caso, o ideal é 
que sejam disponibilizadas ao Mi-
nistério Público Eleitoral e demais 
interessados as principais peças do 
processo de contas (parecer do Mi-
nistério Público de Contas, defesa 
do responsável e recursos apresen-
tados, relatórios do corpo técnico). 
Para tanto, será muito útil o pro-
cesso eletrônico já implantado em 
muitas Cortes de Contas.

Isso é importante, embora o 
TSE já tenha decidido que o intei-
ro teor do acórdão que rejeitou as 
contas de pré-candidato pode ser 
dispensado, ante a suficiente des-
crição, na ementa, das irregulari-
dades constatadas.41

4. Considerações finais

Dentre todas as hipóteses de 
inelegibilidade, a decorrente de 
rejeição de contas tem sido a de 
maior incidência nas últimas elei-
ções no País.

Neste texto, com o objetivo de 
aclarar diversos pontos potencial-
mente capazes de suscitar dúvidas 
em tão importante tema no campo 
eleitoral, foi aproveitada vasta pes-
quisa levada a efeito na recente ju-
risprudência do Tribunal Superior 
Eleitoral, além de prestadas várias 
informações e oferecidas algumas 
reflexões. 

O conjunto de manifestações 
da Justiça Eleitoral utilizado até 
que poderia ser animador; entre-
tanto, é cediço que tal jurisprudên-
cia é muito instável, notadamente 
em razão da alta rotatividade dos 
membros do TSE.
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oMultas são ferramentas 
para o controle de
políticas públicas
Muito se discute sobre a possibilidade de controle de políticas públicas, pelo Poder Judiciário, e tam-
bém pelos tribunais de contas do país, sendo que, tanto jurisprudência, quanto doutrina, continuam 
a divergir sobre esta possibilidade. O controle externo sobre as atividades dos poderes estatais e 
as competências constitucionais reservadas aos tribunais de contas encontram-se umbilicalmente 
ligados à formulação, execução e fiscalização das políticas públicas no Brasil. Este trabalho, fruto da 
conclusão do curso de pós-graduação da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, preten-
de abordar estas questões, entre outras, defendendo que a competência constitucional atribuída aos 
tribunais de contas, principalmente no que tange à possibilidade de aplicação de multas aos adminis-
tradores públicos, é importante ferramenta na consecução dos valores constitucionais e, em especial, 
o controle externo das políticas públicas.

beu a necessidade de uma separa-
ção entre o executivo, legislativo e 
judiciário, como forma de equilí-
brio entre estes, coibindo possíveis 
abusos de uns sobre os outros.

Essa concepção inicial foi, ao 
longo dos tempos e, de acordo com 
as diferentes realidades e localida-
des, sofrendo profundas alterações, 
de modo que, hoje, no Brasil, ga-
nha contornos de verdadeiro di-
reito e garantia fundamental – em-
bora não expresso2 –, bem como, 
eficiente mecanismo de controle de 
políticas públicas.

A evolução da noção inicial de 
controle carrega consigo a evolu-
ção dos poderes do Estado e, nesse 
diapasão, a criação e estruturação 

O presente trabalho 
aborda o tema das 
competências cons-
titucionais atribuí-
das aos tribunais de 

contas de todo o país e, em espe-
cial, a possibilidade de aplicação 
de multas aos administradores pú-
blicos, como forma de propiciar o 
exercício mais efetivo do controle 
externo de políticas públicas e ga-
rantir a plenitude dos Princípios 
Fundamentais do Estado Demo-
crático de Direito.

A gênese da noção de controle 
do poder como uma necessidade 
de limitação deste, pode ser credi-
tada a Montesquieu1 que, em sua 
obra “O Espírito das Leis”, conce-

1  Apud FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby, Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. Belo Horizonte: Forum, 2003. p. 33.
2  Nesse sentido, apesar do controle não estar expressamente previsto na Constituição Federal como direito fundamental, a organização das normas constitucionais e 

a interpretação principiológica, nos levam a reconhecer a que ele é direito e garantia fundamental, principalmente, por conta do disposto no art. 5º, § 2º da CRFB 
e que, se utilizado com proporcionalidade e razoabilidade, pode se tornar um mecanismo muito eficiente na consecução de valores constitucionais.

Marlon Fonseca Corrêa
Advogado e Servidor do TCMRJ
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o dos Tribunais de Contas no orde-
namento jurídico pátrio, nos fa-
zem concluir que, tais órgãos, são 
importantes engrenagens de uma 
máquina estatal na consecução dos 
valores constitucionais. 

 O presente artigo procura de-
fender que, dentre as competências 
atribuídas aos Tribunais de Con-
tas, a possibilidade de aplicação 
de multas – aos administradores 
públicos – é importante mecanis-
mo de controle e tem verdadeira 
função pedagógica-punitiva, pois 
não visa simplesmente punir, mas 
também educar para que esses ad-
ministradores se sintam exortados 
a concretizar de forma eficiente 
todos os valores perseguidos pelo 
legislador constitucional.

A relevância do tema está na 
possibilidade de utilização das 
multas, pelos Tribunais de Contas, 

como instrumento de concretiza-
ção das competências constitucio-
nais que lhes foram atribuídas para 
o exercício do controle externo dos 
poderes estatais.

A partir dessa ideia, busca-se 
alertar – sem a pretensão de esgo-
tar o tema – a comunidade jurídi-
ca e, em especial, os membros dos 
Tribunais de Contas e dos Minis-
térios Públicos de Contas do país, 
sobre a importância de tal meca-
nismo legal – posto à disposição 
desses órgãos – e das vantagens de 
sua utilização, no escopo de atingir 
a máxima efetividade das normas 
constitucionais.

O presente trabalho busca, 
também, demonstrar que a função 
constitucional de controle externo, 
atribuída aos Tribunais de Contas, 
é direito fundamental e que, a com-
petência para a aplicação de multas 

3  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 01 mar. 
2014.

4  “Art. 70 – A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema 
de controle interno de cada Poder.”

5  “Art. 71 – O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:”
6  MELLO, Celso de. apud  FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby, p.135.

Partindo-se da premissa de que 
o controle é direito e garantia fun-
damental do indivíduo no modelo 
constitucional pátrio, mister se faz 
analisar como tal controle foi idea-
lizado pela Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil3 e, nesse 
sentido, o seu art. 704 é o ponto 
inicial, visto que define qual a am-
plitude desse controle, bem como o 
órgão incumbido de tal função.

Numa primeira análise poder-
se-ia imaginar que o controle ex-
terno fica adstrito, tão somente, ao 
Congresso Nacional e, o controle 
interno, a cada Poder (leia-se: Po-

pode ser utilizada, também, como 
instrumento pedagógico.

Procura-se demonstrar que, 
em sendo a competência para apli-
cação de multas, um efetivo me-
canismo pedagógico-punitivo, é 
possível, através deste mecanismo, 
educar administradores públicos, 
de modo que estes se planejem 
para uma adequada e eficiente re-
alização de políticas públicas e gas-
tos de verbas orçamentárias.

Nesse sentido, a aplicação de 
uma multa exerce – além da fun-
ção punitiva – verdadeira função 
pedagógica, na medida em que esta 
função encontra-se inelutavelmen-
te vinculada ao caráter preventivo 
geral das penalidades pecuniárias 
aplicáveis pelos Tribunais de Con-
tas, bem como à sua ampla compe-
tência constitucional para ordenar 
a correção de ilegalidades.

Funções e competências dos tribunais de contas

der Executivo, Poder Judiciário e 
Poder Legislativo também), con-
tudo o art. 715 desvenda a função 
primordial dos Tribunais de Con-
tas, qual seja o auxílio ao Poder 
Legislativo no controle externo dos 
demais poderes.

Ao se afirmar que a função pri-
mordial dos Tribunais de Contas é 
o auxílio, no exercício do controle 
externo, ao Poder Legislativo, tal 
afirmação não significa que o re-
ferido órgão constitucional se re-
suma a um apêndice do Congresso 
Nacional, pois auxiliar não signifi-
ca subordinar-se.

Celso de Mello6 afirma, sobre os 
Tribunais de Contas, que:

Como o Texto Maior desde-
nhou designá-lo Poder, é inútil 
ou improfícuo perguntarmo-
nos se seria ou não um Poder. 
Basta-nos uma conclusão ao 
meu ver irrefutável: o Tribunal 
de Contas, em nosso sistema, é 
um conjunto orgânico perfeita-
mente autônomo.   

Como órgão autônomo que é, 
cabe ao Tribunal de Contas o exer-
cício pleno das competências que 
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7  “Art. 75 – As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do 
Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.”

8  BARBOSA apud CASTARDO, Hamilton Fernando, p.8.
9  Concebido como princípio fundamental da República Federativa do Brasil, no art. 1º, caput da Constituição de 1988.
10  Alçada à cláusula pétrea pelo art. 60, §4º, I da Constituição da República Federativa do Brasil.
11  GUERRA apud COSTA, Luiz Bernardo Dias, p. 64.

lhe foram atribuídas pela Consti-
tuição da República e, nesse sen-
tido, tanto o Tribunal de Contas 
da União, quanto os Tribunais de 
Contas dos Estados, os Tribunais 
de Contas dos Municípios e o Tri-
bunal de Contas do Município (no 
caso brasileiro, os de São Paulo e 
Rio de Janeiro), por força do art. 
757 da Lei Maior, têm a missão do 
controle externo de todos aqueles 
poderes, órgãos, pessoas e entida-
des a eles jurisdicionados.

Rui Barbosa8, em 1890, na Ex-
posição de Motivos do Decreto 
966-A, já antevia essa necessidade 
de autonomia no controle externo 
quando asseverou que:

Não basta julgar a Administra-
ção, denunciar o excesso come-
tido, colher a exorbitância, ou 
a prevaricação, para as punir, 
circunscrita a estes limites, essa 
função tutelar dos dinheiros pú-
blicos será muitas vezes inútil, 
por omissa, tardia ou impotente. 
Convém levantar, entre o Poder 
que autoriza periodicamente a 
despesa e o Poder que quotidia-
namente a executa, um media-
dor independente, auxiliar de 
um e de outro, que, comunican-
do com o Legislativo, e intervin-
do na Administração, seja não 
só o vigia, como a mão forte da 
primeira sobre a segunda, obs-
tando a perpetração das infra-
ções orçamentárias, por um veto 
oportuno nos atos do Executivo, 
que direta ou indireta, próxima 
ou remotamente, discrepem da 
linha geral das leis de finanças.

Tal autonomia, porém, também 
não significa que o Tribunal de 
Contas seja considerado o quarto 
Poder no Estado Brasileiro, ou que 
este importante Órgão de extração 
constitucional seja dotado de po-
der ilimitado, mas significa – tão 
somente – que é Órgão essencial 
na consecução dos valores consti-
tucionais vigentes no Brasil.

Nesse modelo constitucional 
vigente – que é seguido por to-
das as Leis Orgânicas dos citados 
Tribunais de Contas existentes 
no Brasil –, a apreciação das con-
tas prestadas anualmente pelos 
Chefes dos Poderes Executivos, 
talvez seja a mais conhecida das 
atribuições conferidas às Cortes 
de Contas, contudo, o rol do art. 
71 da Constituição da República é 
extenso e permeado por várias ou-
tras competências e prerrogativas, 
igualmente importantes.

Como dito, as Leis Orgânicas 
dos Tribunais de Contas existen-
tes no Brasil, sem exceção, prati-
camente reproduzem o referido 
rol, o qual é esmiuçado nos Regi-
mentos Internos de tais Tribunais, 
revelando a importância de tais 
competências na consecução dos 
valores constitucionais, sobretu-
do, do controle externo como ins-
trumento de viabilização do Esta-
do Democrático de Direito9 e de 
manutenção da forma federativa 
de Estado10.

Nesse diapasão, tem-se que o 
julgamento das contas dos admi-
nistradores e demais responsá-
veis por dinheiros, bens e valores 
públicos da administração direta 

e indireta, incluídas as fundações 
e sociedades instituídas manti-
das pelo Poder Público; a apre-
ciação, para fins de registro, da 
legalidade de admissão de pesso-
al; o julgamento das contas da-
queles que derem causa a perda, 
extravio ou irregularidade que 
resulte prejuízo ao erário públi-
co; a realização de inspeções, au-
ditorias; a possibilidade de apli-
cação de multas aos responsáveis 
por ilegalidade de despesa ou 
irregularidade de contas, entre 
outras competências e prerroga-
tivas, são mecanismos concretos 
de ação dos referidos Tribunais 
na materialização do seu mister 
institucional. 

Evandro Martins Guerra11 clas-
sificou tais funções constitucionais 
dos Tribunais de Contas em:

1º Opinativa, consultiva ou in-
formadora: art. 71, I, da CF, 
em que se apreciam as contas 
do Chefe do Poder Executivo, 
emitindo parecer prévio, estan-
do laborando em prol do Legis-
lativo, visto ser este o titular do 
julgamento político das contas 
anuais. Esta função também é 
desenvolvida nos Tribunais de 
Contas de Portugal, Itália, Ale-
manha e França.
2º Jurisdicional ou contenciosa: 
art. 71, II, da CF, julga e liquida 
as contas dos administradores 
públicos e demais responsáveis 
por dinheiros, bens e valores pú-
blicos, além das contas daqueles 
que deram causa à perda, ao ex-
travio ou a outra irregularidade 
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12  COSTA, Luiz Bernardo Dias.Tribunal de Contas: evolução e principais atribuições no Estado Democrático de Direito. Belo Horizonte: Fórum, 2006. p.108.
13  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, op. cit., p.5.
14  GUERRA, Evandro Martins. Os controles externo e interno da Administração Pública. 2 ed. rev. e ampl., 2 tiragem. Belo Horizonte: Fórum, 2007. p.183.
15  CASTARDO, Hamilton Fernando. O Tribunal de Contas no ordenamento jurídico brasileiro. Campinas,SP: Millennium Editora, 2007. p.102.
16  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, op. cit., p.5.

de que resulte prejuízo ao erário.
3º Corretiva: art. 71, VIII, da CF, 
possibilita a aplicação, quando 
for constatada ilegalidade de 
despesa ou irregularidade das 
contas as sanções previstas em 
lei, podendo fixar multa propor-
cional ao dano causado, além de 
outras cominações, visando à re-
composição do erário.
4º Fiscalizadora: art. 71, IV, V e 
VI, da CF, possibilita ampla atu-
ação, seja na área contábil, finan-
ceira, orçamentária, operacional 

ou patrimonial, quando serão ve-
rificados os aspectos da legalidade, 
legitimidade e economicidade dos 
atos administrativos.

Tais funções constitucionais 
afetas aos Tribunais de Contas são 
igualmente importantes na conse-
cução de cada um dos valores que 
buscam proteger ou dar efetivida-
de, entretanto nenhuma delas pode 
dissociar-se da função corretiva, 
sob pena de caírem em total descré-
dito, assim como uma norma penal 

sem seu preceito secundário – que 
prevê a sanção – se tornaria inócua 
ante a impossibilidade de qualquer 
punição àqueles que a transgridam.

Segundo Costa12, a competên-
cia cognominada de sancionadora, 
onde se atribui aos Tribunais de 
Contas a possibilidade de aplicação 
de multas àqueles Administradores 
Públicos que incorrem em irregu-
laridades ou ilegalidades, é fun-
damental para garantir o ressarci-
mento de prejuízos causados, bem 
como inibir tais transgressões.

Da competência para aplicar multa

A competência dos Tribunais 
de Contas do país para a aplicação 
de multas aos Administradores 
Públicos vem não só da conjugação 
de alguns dispositivos constitucio-
nais, mas, em especial, da previsão 
contida no art. 71, VIII da Consti-
tuição da República Federativa do 
Brasil13 que assim dispõe:

VIII- aplicar aos responsáveis, 
em caso de ilegalidade de despe-
sa ou irregularidade de contas, 
as sanções previstas em lei, que 
estabelecerá, entre outras comi-
nações, multa proporcional ao 
dano causado ao erário;

Segundo Guerra14, trata-se de 
importante mecanismo de con-
trole atribuído aos Tribunais de 
Contas, visando a fortalecê-los, 
porquanto mediante instrumen-
tos sancionadores são alcançados 
os resultados dissuasórios a médio 
e longo prazos.

Como alhures afirmado, a mul-
ta é importante mecanismo na con-
secução dos valores constitucionais 
pelos Tribunais de Contas, pois de 
nada adiantaria instituí-los, fixar-
lhes as competências, sem dotá-los 
de um poder sancionador, tendo 
em vista a necessidade do Estado 
de garantir a execução das obriga-
ções que fixou.

Para Castardo15

O interesse em punir o agente 
que agiu com interesses egoísti-
cos e lesou o patrimônio público, 
dentro do devido processo legal, 
contraditório e ampla defesa, no 
qual se apuram fatos que leva-
ram à conclusão determinante 
da imputação de débito ou mul-
ta, é da sociedade, não de um 
ente político.

Tal interesse da sociedade surge 
quando restam transgredidos seus 
valores fundamentais e no mesmo 

sentido, a República Federativa do 
Brasil ao fixar seus princípios fun-
damentais escolheu os pilares bási-
cos de todo o seu ordenamento ju-
rídico, os quais estão plasmados no 
artigo 1º do texto constitucional16, 
que assim dispõe:

Art. 1º A República Federativa 
do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Mu-
nicípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Demo-
crático de Direito e tem como 
fundamentos:
I – a soberania;
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa hu-
mana;
IV – os valores sociais do traba-
lho e da livre iniciativa;
V – o pluralismo político.

Com base nesses pilares, cons-
truiu-se todo um arcabouço cons-
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17  DE CASTRO, José Ricardo Parreira. Tribunal de Contas e Cidadania. Revista do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, n.47, p.19-25.
18 CASTARDO, op. cit. p. 9.  
19  BUCCI, apud GUIMARÃES e FRANCO, p. 23.
20 DAL BOSCO, Maria Goretti. Discricionariedade em políticas públicas. Curitiba: Juruá, 2008. p. 83

titucional dentro do qual se situam 
os Tribunais de Contas, órgãos ini-
cialmente concebidos no escopo de 
controlar os outros Poderes Esta-
tais – principalmente no que tange 
à utilização das verbas públicas e 
na consecução de seus orçamen-
tos – mas que, dentro da dinâmica 
sociedade atual, deixou de ser um 
simples órgão fiscalizador, para se 
tornar um dos órgãos legitimados 
para a defesa na observância dos 
Direitos Fundamentais e do Estado 
Democrático de Direito.

Para De Castro17, o Tribunal de 
Contas:

 Trata-se, portanto, de órgão de 
estatura e dignidade constitucio-
nais, imprescindível na estrutura 
republicana e democrática do Es-
tado, independente e autônomo, 
ao qual compete a fiscalização 
de todos os atos e condutas dos 
gestores da vida coletiva, e que, 
em virtude de sua singular posi-
ção na tessitura institucional do 
Estado, é tido como detentor de 
competência política, a par dos 
demais órgãos de cúpula do Es-
tado. Diga-se: os gestores da vida 
e dos bens pertencentes à coletivi-
dade prestam contas ao Tribunal 
de Contas, demonstrando, dian-
te deste órgão específico, como, 
quando, onde e, mais importan-
te, por que agiram.

 No mesmo sentido, Castardo18 
quando afirma que o Estado deve 
manifestar-se por meio de ações 
que visem proteger Direitos Fun-
damentais, utilizando-se do nu-
merário que tem à sua disposição, 

canalizando os mesmos para des-
pesas e investimentos públicos para 
consecução dos direitos humanos, 
para os direitos sociais, com polí-
ticas públicas na área da assistên-
cia social, educação e saúde. Nesse 
sentido, o controle da execução or-
çamentária, financeira, contábil e 
patrimonial, realizado pelas cortes 
de contas, viabiliza a segurança dos 
direitos fundamentais.

Ao definir quais os valores mais 
significativos a serem persegui-
dos pelo Estado, a Constituição 
da República Federativa do Brasil 
criou órgãos e entes responsáveis 
pela perseguição de tais valores, 
bem como definiu e distribuiu suas 
competências e atribuições, tudo 
no escopo de se atingir o bem co-
mum – o qual pode ser traduzido, 
em linhas superficiais, no citado 
artigo 1º da CRFB.

Nessa linha de pensamento, o 
legislador constitucional originá-
rio, ao definir quais os valores de-
vem ser perseguidos e alcançados, 
o modo pelo qual o Estado deve 
proceder para alcançá-los, bem 
como, quais recursos serão utili-
zados para tanto e, como controlar 
a utilização de tais recursos, nada 
mais fez – em apertada síntese – do 
que realizar políticas públicas.

Para Maria Paula Dallari Buc-
ci19, política pública é um:

[...] programa de ação gover-
namental que resulta de um 
processo ou conjunto de pro-
cessos juridicamente regulados 
– processo eleitoral, processo de 
planejamento, processo de go-
verno, processo orçamentário, 
processo administrativo, proces-

so judicial – visando coordenar 
os meios à disposição do Estado 
e as atividades privadas, para a 
realização de objetos socialmen-
te relevantes e politicamente de-
terminados. Como tipo ideal, a 
política pública deve visar a re-
alização de objetivos definidos, 
expressando a seleção de priori-
dades, a reserva de meios neces-
sários à sua consecução e o inter-
valo de tempo em que se espera o 
atingimento dos resultados. 

 Dal Bosco20 assevera que polí-
tica pública é o resultado de uma 
atividade da autoridade regular-
mente investida de poder público 
e legitimidade governamental, ou 
como um conjunto de práticas e 
normas emanadas de um ou vários 
atores públicos, sendo, ao mesmo 
tempo, uma decisão política, um 
programa da ação, os métodos e os 
meios apropriados ou uma mobi-
lização de atores e de instituições 
para a consecução de objetivos 
pré-definidos.

Numa perspectiva sociológica 
e da ciência política, pode-se afir-
mar que política pública é uma 
atividade do poder público que 
tem como características o con-
teúdo, o programa, a orientação 
normativa, o fator de coerção e a 
competência social.

Como já afirmado, o legislador 
constitucional originário, ao defi-
nir seus princípios fundamentais, 
ao mesmo tempo definiu também 
a base constitucional das políticas 
públicas que devem ser implemen-
tadas, bem como os órgãos e entes 
responsáveis por esta implementa-
ção e, também, aqueles incumbidos 
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A competência prevista no arti-
go 71, VIII da CRFB, para os Tri-
bunais de Contas aplicarem multas 
aos responsáveis por danos cau-
sados ao erário, não gera grandes 
controvérsias na doutrina e na ju-
risprudência, assim como a nature-
za jurídica de tais multas.

Willeman22, ao tratar do assun-
to, preceitua que:

Por fim, cabe ao Tribunal de 
Contas aplicar multa aos respon-
sáveis por danos causados ao erá-
rio, limitado o valor à extensão 
do prejuízo. É claro que, por se 
tratar de multa de natureza ad-
ministrativa, não se exige a cor-

de fiscalizar o cumprimento dessas 
políticas públicas requeridas.

Na esteira deste raciocínio, Po-
der Judiciário e órgãos como Mi-
nistério Público, Defensoria Pú-
blica, e Tribunais de Contas – cada 
qual dentro de seu papel constitu-
cionalmente traçado – adquirem 
papéis de extrema relevância no 
que tange à fiscalização da conse-
cução de políticas públicas, princi-
palmente com base nos princípios 
da legalidade, da legitimidade, da 
proporcionalidade e razoabilidade, 
bem como de todos os princípios 
constitucionais norteadores da ati-
vidade da Administração Pública.

Dentro de seu papel constitucio-
nal, portanto, cabe aos Tribunais de 
Contas a salvaguarda não somente 
das contas públicas, mas também 
e, principalmente, de seu equilíbrio 
– o que abarca a legitimidade das 

escolhas dos Administradores Pú-
blicos na confecção do orçamento 
público –, da legalidade e da legiti-
midade dos gastos públicos.

De Castro21 corretamente afir-
ma que:

Com efeito, o sistema Tribunais de 
Contas age como “guardião” da 
realização da plataforma política 
escolhida pela parcela majoritária 
dos cidadãos. Sabe-se que a tríade 
de leis orçamentárias (Plano Plu-
rianual – PPA, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO e Lei Or-
çamentária Anual – LOA) nada 
mais são do que a expressão nu-
mérica de um determinado plano 
de governo, sendo certo ainda que 
este plano de governo foi escolhido 
em eleições majoritárias. Assim, 
não é demais dizer que o orça-
mento é a tradução financeira da 

vontade geral. O sistema Tribu-
nal de Contas, por sua vez, fisca-
liza o cumprimento das determi-
nações orçamentárias, tanto na 
ponta da receita (arrecadação) 
como na ponta da despesa (dis-
pêndio), o que nos leva à conclu-
são de que o sistema Tribunais 
de Contas, ao fiscalizar o cum-
primento do orçamento, preser-
vando seu equilíbrio, atua como 
custodiante da vontade política 
vigente na nação.

Tal controle, entretanto, seria 
inócuo se desprovido de um cará-
ter sancionador, o qual resta con-
substanciado na competência atri-
buída aos Tribunais de Contas para 
aplicar multas aos Administrado-
res Públicos, as quais são dotadas 
de verdadeiro caráter pedagógico
-punitivo.

A natureza jurídica das multas aplicadas pelos tribunais de contas

relação direta e detalhada entre 
a conduta infratora e a punição.
Assim, embora seja requisito de 
validade para a aplicação da 
multa a sua prévia previsão le-
gal, prescinde -se, contudo, da ti-
pificação específica da conduta, 
sendo certo que a gradação da 
pena será avaliada pela Admi-
nistração Pública dentro dos li-
mites fixados pela lei, levando se 
em consideração a gravidade da 
infração praticada, a partir de 
parâmetros razoáveis.

Fernandes23, ao lembrar que a 
multa aplicada pelos Tribunais de 
Contas se trata de multa adminis-

trativa, regulada por princípios 
do direito administrativo, afirma 
que, por isso, esta deve ser previs-
ta em lei e assegurar a observân-
cia do devido processo legal, da 
ampla defesa e do contraditório, 
consubstanciados na audiência do 
responsável.

Assim, as multas administra-
tivas aplicadas pelos Tribunais de 
Contas não se confundem com 
as multas civis ou com as multas 
penais, embora guardem mui-
tos pontos de convergência entre 
elas, como por exemplo, o fato de 
ser uma sanção imposta àqueles 
que transgridem certas normas ou 
princípios, ou até mesmo contrato.
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A função pedagógica-punitiva das multas aplicadas pelos tribunais de contas

Contudo, apesar de atribuir aos 
Tribunais de Contas a competên-
cia para aplicar multa aos respon-
sáveis por ilegalidade de despesa 
ou irregularidade de contas, nem 
a Constituição da República, nem 
as Leis Orgânicas dos Tribunais de 
Contas existentes no país, atribuí-
ram a estes órgãos a competência 
para executá-las; ou seja, para dar 
efetividade às decisões que impu-
tem obrigação de pagar àqueles 
que deram causa às ilegalidades 
ou irregularidades apontadas pe-
las Cortes de Contas.

Castardo24 ao discorrer sobre o 
assunto faz severas críticas, quan-
to à impossibilidade dos Tribunais 
de Contas executarem suas pró-
prias decisões, não obstante estas 
terem status de título executivo, 
dizendo que:

Assim sendo, o reconhecimento 
pela norma maior de título exe-
cutivo às decisões não satisfaz, 
ensejando reconhecer aos Tri-
bunais de Contas a legitimidade 
ativa para proporem a execução 
desses títulos perante o Poder Ju-
diciário e não deixar a execução 
dos débitos declarados segundo 
a vontade do próprio Poder que 
praticou o ilícito apurado.
 
 A crítica é pertinente, pois em 

que pese a Constituição da Repú-
blica atribuir às decisões do Tri-
bunal de que resulte imputação de 
débito ou multa a eficácia de título 
executivo, nem a Lei maior, nem as 
Leis Orgânicas ou Regimentos In-
ternos dos Tribunais de Contas do 
país dão a legitimidade ao Tribunal 
de Contas para a execução de tais 

decisões, recaindo tal legitimidade 
sobre as Procuradorias dos Esta-
dos e dos Municípios; ou seja, as 
Procuradorias dos próprios entes 
devedores do débito, o que pode 
tornar inócuo o trabalho realizado 
pelo Tribunal de Contas.

Não obstante o acima afirma-
do, o fato é que as decisões dos 
Tribunais de Contas que impõem 
multa aos responsáveis por ilega-
lidade de despesa ou irregularida-
des de contas têm eficácia de título 
executivo e têm natureza jurídica 
de multa administrativa, que se 
não executada pelos órgãos legi-
timados, dão interesse processual 
para o Tribunal de Contas recor-
rerem ao Judiciário no escopo de 
que se executem suas decisões, 
dando máxima efetividade ao tex-
to constitucional.

Em que pese, como já afirmado 
anteriormente, as multas aplicadas 
pelos Tribunais de Contas terem 
natureza jurídica de multas admi-
nistrativas, sua identidade com a 
multa penal – espécie de pena – e, 
também, com a multa civil, não 
pode ser negada já que todas en-
contram pontos de convergência 
que vão além do nome “multa”.

Conforme afirma Fernandes25, 
multa, no sentido originário do la-
tim, corresponde à pena pecuniária 
e, no mesmo sentido, assim o são a 
multa civil, a multa penal e a multa 
administrativa.

O citado autor continua a dis-
correr sobre o assunto, afirman-
do que a multa é considerada, em 

sentido amplo, como a sanção im-
posta à pessoa, por infringência à 
regra ou ao princípio de lei ou ao 
contrato, em virtude do que fica na 
obrigação de pagar certa importân-
cia em dinheiro.

Como se vê, as semelhanças 
são muitas e as diferenças são tê-
nues, não restando dúvidas de que 
a multa civil se origina de relações 
jurídicas de direito privado, en-
quanto a multa administrativa – e 
por consequência, as multas apli-
cadas pelos Tribunais de Contas 
– se originam de relações jurídicas 
pertencentes ao Direito Adminis-
trativo, que é ramo do Direito Pú-
blico, onde incidem princípios e 
regras próprios.

Já a multa penal tem sua dis-
tinção em relação às outras, não 
só por pertencer a outro ramo do 
Direito – Direito Penal – mas tam-
bém por poder ser utilizada como 
verdadeira pena, principal ou subs-
titutiva de pena restritiva de direi-
to, nos termos dos artigos 32, III 
e 60, §2º, ambos do Código Penal 
Brasileiro26, e que assim dispõem:

Art. 32 – As penas são:
(...)
III – de multa.
(...)
Art. 60 - (...)
 (...)
§2º - A pena privativa de liber-
dade aplicada, não superior a 6 
(seis) meses, pode ser substituída 
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os critérios dos incisos II e III do 
art. 44 deste Código. 

Em sendo a multa penal ver-
dadeira pena, esta deve obedecer a 
todos os princípios e regras ineren-
tes ao Direito Penal e, assim sendo, 
acaba se guiando por outras fontes, 
tais como a doutrina penal e tam-
bém de criminologia.

 Na esteira desse raciocínio, 
Boschi  percebe, ao analisar a fun-
ção da pena, que esta tem, além de 
seu viés punitivo, uma função pre-
ventiva, e citando Fuerbach e Lis-
zt28, conclui que:

a criminologia classificaria mais 
recentemente a função preventi-
va em especial e geral – ambas 
positiva e negativa – voltadas 
respectivamente ao criminoso e 
aos não-criminosos.
A prevenção pode ser especial 
ou geral.
A prevenção especial tem por en-
dereço o criminoso.
A prevenção geral tem por ende-
reço os não-criminosos.
Tanto a prevenção especial quan-
to a prevenção geral subdividem-
se em negativa e positiva.
Negativa, porque atua intimi-
dando o criminoso e dissuadin-
do os não-criminosos da prática 
criminosa.
Positiva, porque recompõe o 
criminoso socialmente e reforça 
a confiança na ordem jurídica 
dele e dos não-criminosos.  

Neste ponto, é que a multa pe-
nal e a multa administrativa, apli-
cada pelos Tribunais de Contas, se 
aproximam – pelo menos no que 
tange à sua função – pois, se a pena, 

ou a multa penal, tem funções pu-
nitivas e preventivas, as multas 
aplicadas pelas Cortes de Contas 
também têm as mesmas funções, 
quais sejam, função preventiva – 
que assume verdadeiro caráter pe-
dagógico – e a função punitiva.

Da mesma forma, as multas 
aplicadas pelos Tribunais de Con-
tas, quando revestidas de caráter 
pedagógico, têm caráter de preven-
ção especial, já que inibem o Ad-
ministrador Público ineficiente ou 
mesmo o Administrador ímprobo, 
da prática de ato ilegal, ilegítimo ou 
antieconômico (prevenção especial 
negativa), e recompõe esse mesmo 
Administrador Público socialmen-
te, reforçando ainda a confiança na 
ordem jurídica dele e dos adminis-
trados (prevenção especial positiva).

Diferentemente, as multas aplica-
das pelas Cortes de Contas, quando 
revestidas de caráter punitivo, visam 
somente a retribuição característica 
das multas penais; ou seja, as mul-
tas penais, como penas que o são, 
retribuem o mal do crime pelo mal 
da pena e, as multas administrativas 
aplicadas pelos Tribunais de Contas 
visam, também, a retribuição à so-
ciedade – consubstanciada em uma 
obrigação de pagar determinada 
quantia – do mal sofrido diante de 
um ato ilegal, ilegítimo ou antieco-
nômico do Administrador Público.

Conforme já afirmado no pre-
sente trabalho, a consecução de 
todas as competências constitu-
cionais atribuídas às Cortes de 
Contas está umbilicalmente liga-
da, ao poder punitivo atribuído 
aos Tribunais de Contas, princi-
palmente, na competência de apli-
car multas aos responsáveis por 
ilegalidade de despesa ou irregula-
ridade de contas.

Tais ilegalidades ou irregula-
ridades perpetradas, segundo Dal 
Bosco29, em face da realidade ho-
dierna das administrações públi-
cas, favorecem:

A opção por investimentos des-
vinculados das prioridades bási-
cas das populações, os quais se re-
lacionam mais com os interesses 
partidários, de grupos ou de na-
tureza pessoal dos governantes, 
do que com as necessidades reais 
vividas pelos administrados. [...]
Os planos governamentais que 
definem as políticas públicas, 
portanto, são elaborados, em sua 
grande maioria, pela estrutura 
dos governos e discutidos pelo 
Parlamento, o qual pode modifi-
car alguns pontos – com exceção 
das questões cujas mudanças são 
vedadas, por lei, ao Legislativo 
– posteriormente efetivados pelo 
Poder Executivo, não poucas 
vezes, sem observar certas deter-
minações da Lei Orçamentária. 
O resultado é a definição de po-
líticas públicas ineficientes – cuja 
realização causa graves danos ao 
Erário e aos cidadãos – e até imo-
rais, quando resultam de acordos 
para atender interesses políticos, 
pessoais ou de grupos que com-
põem as instâncias de decisão 
sobre tais questões no âmbito do 
Parlamento e da Administração.
No campo do controle ao qual a 
Administração deve se submeter, 
destaca-se, numa perspectiva ex-
terna, a atuação do Parlamento 
e dos Tribunais de Contas, a dos 
mediadores oficiais, como o mé-
diateur francês, ou o defensor 
del pueblo espanhol, a dos gru-
pos sociais organizados, e, final-
mente, a do Poder Judiciário.

27  BOSCHI, José Antonio Paganella. Individualização da pena. Porto Alegre: TRF – 4ª Região, 2008 (Currículo Permanente. Caderno de Direito Penal: módulo 4).
28  FUERBACH e LISZT, apud BOSCHI, p. 10.
29  DAL BOSCO, op. cit., p.11.
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30  DE CASTRO, op. cit., p. 10. 

Dentro desta perspectiva exter-
na do campo de controle, defen-
dida pela citada autora, o Tribunal 
de Contas tem, como sustenta De 
Castro30, o importante papel de 
“guardião” da realização da plata-
forma política escolhida pela parce-
la majoritária dos cidadãos, já que 
suas escolhas se refletem, tanto na 
Lei Orçamentária Anual, quanto no 
Plano Plurianual e na Lei de Dire-
trizes Orçamentárias que, segundo 
o autor, nada mais são do que a ex-
pressão numérica de um determi-
nado plano de governo, sendo certo 
ainda que este plano de governo foi 
escolhido em eleições majoritárias.  

Assim sendo, esse papel de guar-
dião das escolhas realizadas pela 
parcela majoritária da população, 
realizado pelo Tribunal de Contas, 

engloba não só a salvaguarda dos 
princípios fundamentais do Estado 
Democrático de Direito, como tam-
bém o controle das políticas públi-
cas, já que ao fiscalizarem as contas 
dos administradores e responsáveis 
por bens, dinheiros e valores pú-
blicos, e, por exemplo, realizarem 
inspeções e auditorias de natureza 
contábil, financeira, patrimonial, 
orçamentária e operacional, aca-
bam por realizar um verdadeiro 
“Raio X” da Administração Pública, 
em determinado momento, acaban-
do por auxiliar na escolha e controle 
das políticas públicas.

Nesse sentido e, em consonân-
cia com toda a exposição realizada 
neste trabalho, acerca da função 
pedagógica-punitiva das multas 
aplicadas pelas Cortes de Contas, 

de nada adiantaria ter esse papel 
de guardião das escolhas realizadas 
pela maioria da população e, tam-
bém, o papel de fiscal e auxiliar na 
escolha de políticas públicas, se os 
Tribunais de Contas não contas-
sem com a possibilidade de aplicar 
multas aos responsáveis pelos da-
nos ao Erário público em razão de 
escolha por políticas públicas inefi-
cientes, imorais e antieconômicas.

A aplicação das multas, nesses 
casos, assumiria a sua legítima fun-
ção pedagógica-punitiva, dotada de 
caráter preventivo geral e específico, 
negativo ou positivo, inibindo e edu-
cando os Administradores Públicos e 
administrados, no que tange à esco-
lha das políticas públicas necessárias 
e no que se refere à escolha dos pró-
prios governantes, pelos cidadãos.

Conclusão

O papel dos Tribunais de Con-
tas, ao longo dos tempos, foi so-
frendo grandes modificações em 
razão das dinâmicas mudanças so-
fridas pela sociedade, as quais de-
vido a sua complexidade e veloci-
dade, incutiram igual necessidade 
na maneira de atuar das Cortes de 
Contas no país.

Os Tribunais de Contas, como 
dito, não poderiam, em razão de tais 
modificações na sociedade, se limitar 
ao simples exame das contas públicas, 
sob o aspecto contábil e de legalidade 
estrita; mais do que isso, deveriam, a 
partir das transformações e da evolu-
ção da sociedade moderna, acompa-
nhá-las, imprimindo um novo modo 
de realizar o controle externo e de fis-
calizar as contas públicas.

A Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 1988, nesse 
aspecto, foi um marco nessa trans-
formação exigida pela sociedade 

moderna, não só dos Tribunais de 
Contas, mas também de todos os 
órgãos e entidades incumbidos de 
realizar os princípios fundamentais 
escolhidos pelo legislador consti-
tuinte originário.

Ao fixar princípios fundamen-
tais, erigir determinados valores ao 
patamar de cláusulas pétreas, impe-
dindo que o legislador constituinte 
derivado os modifique; ao declarar 
determinados direitos e garantias 
como fundamentais aos indivíduos; 
ao instituir normas fundamentais e 
estruturais do Estado; e, ao organi-
zar e instituir seus órgãos e entida-
des (todas, normas materialmente 
constitucionais), o constituinte ori-
ginário – representando o povo, de-
tentor de todo o poder, nos termos 
do parágrafo único, do artigo 1º da 
Constituição da República – tam-
bém fixou o modelo de Estado, o 
qual pretendia regular.

Nesse modelo de Estado, fixa-
do e regulado pela Constituição da 
República Federativa do Brasil, os 
Tribunais de Contas assumiram 
papel de relevância ímpar no Esta-
do Democrático Brasileiro, pois ao 
terem suas competências e funções 
delimitadas pela Norma maior, as-
sumiram não só o papel de guar-
dião das contas, bens, dinheiros e 
valores públicos, mas também ar-
regimentaram a incumbência de 
proteger os princípios fundamen-
tais do Estado Brasileiro.

Nessa nova função atribuída 
às Cortes de Contas do país, a sal-
vaguarda dos direitos e garantias 
fundamentais, consubstanciada, 
principalmente, na fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial, quanto 
à legalidade, à legitimidade, eco-
nomicidade, aplicação das subven-
ções e renúncia de receitas, nos ter-



Dezembro de 2014 • Nº 59 • Revista TCMRJ52

TR
IB

UN
AI

S 
em

 A
çã

o mos do artigo 70 da Constituição 
da República Federativa do Brasil, 
ampliou o rol de competências dos 
Tribunais de Contas.

Com a ampliação desse rol de 
competências, as Cortes de Contas 
tiveram, ao mesmo tempo, ampli-
ficadas as maneiras pelas quais po-
deriam exercê-las e, nesse diapasão, 
competências não expressamente 
previstas no texto constitucional 
passaram a ser alvos de discussões 
doutrinárias e divergências juris-
prudenciais.

E foi, justamente, em razão des-
sa ampliação do rol de competên-
cias dos Tribunais de Contas, que 
se propiciou a discussão sobre a 
possibilidade ou impossibilidade 
de as Cortes de Contas realizarem 
determinadas competências não 
expressas no texto constitucional. 
Temas como a possibilidade dos 
Tribunais de Contas do país reali-
zarem controle de constituciona-
lidade de normas, procederem à 
aplicação da Teoria da Disregard 
Doctrine31 – desconsiderando a 
personalidade jurídica de deter-
minadas empresas e entidades, no 
âmbito de sua competência consti-
tucional de controle externo –, fo-
ram superados e se consolidaram.

Outras possibilidades, porém, 
ainda mantêm, até os dias de hoje, 
a controvérsia característica dos te-
mas jurídicos polêmicos, como por 
exemplo, a possibilidade dos Tri-
bunais de Contas exercerem o con-
trole sobre a formulação, escolha e 
execução de políticas públicas.

Toda esta problematização que 
circunda as competências das Cor-
tes de Contas, certamente, não ga-
nhou um ponto final após a men-
ção, no presente trabalho, de cada 
um de seus pontos polêmicos, con-

tudo, este caminhou no sentido de 
mostrar a importância da compe-
tência – atribuída aos Tribunais 
de Contas – para aplicar multa aos 
Administradores Públicos em razão 
de ilegalidade de despesa ou irregu-
laridade de contas.

Restou concluído neste artigo, 
que tais multas, não obstante pos-
suírem a natureza jurídica de ver-
dadeira multa administrativa, pos-
suem um viés pedagógico-punitivo 
ao funcionar, não só como elemento 
intimidador e retributivo, mas tam-
bém, como caráter educativo, tanto 
para os Administradores Públicos, 
quanto para os administrados.

Na esteira dessa conclusão, re-
afirma-se que, a multas aplicadas 
pelos Tribunais de Contas, quando 
revestidas de caráter pedagógico, 
têm caráter de prevenção especial, 
já que inibem o Administrador Pú-
blico ineficiente ou mesmo o Admi-
nistrador ímprobo, da prática de ato 
ilegal, ilegítimo ou antieconômico 
(prevenção especial negativa), e re-
compõe esse mesmo Administrador 
Público socialmente, reforçando 
ainda a confiança na ordem jurídica 
dele e dos administrados (preven-
ção especial positiva).

Conclui-se, a partir do presente 
trabalho, que as multas aplicadas 
pelas Cortes de Contas, não pos-
suem, somente, o caráter pedagó-
gico e preventivo, mas também o 
necessário caráter punitivo, visan-
do a retribuição característica das 
multas penais, que é a retribuição 
de um mal por uma pena.

No caso das multas aplicadas 
pelos Tribunais de Contas, a pena 
consubstanciada em uma obriga-
ção de pagar determinada quan-
tia, advém da necessidade de uma 
retribuição à sociedade de um mal 

sofrido diante de um ato ilegal, ile-
gítimo ou antieconômico do Ad-
ministrador Público.

  Tal retribuição, por ser medi-
da materializada através das multas 
aplicadas pelos Tribunais de Con-
tas não significa, porém, o retorno 
ao passado, não muito remoto, da 
teoria retributiva da pena, onde vi-
gorava a política do olho por olho e 
dente por dente.

Não significa também um de-
sejo puro e simples de vingança da 
sociedade, em relação àqueles maus 
administradores dos bens, valores, 
dinheiros e patrimônios públicos, 
pois, ao contrário desse desejo re-
pugnante, que deve ser afastado de 
um Estado Democrático de Direi-
to, a multa aplicada pelas Cortes de 
Contas se sujeita aos princípios por 
ele pré-determinados.

 Na esteira desse pensamento, é 
que se conclui pela imprescindibili-
dade do Poder Punitivo e Coerciti-
vo, atribuídos às Cortes de Contas, 
para que estas concretizem todas as 
competências que lhes foram con-
cedidas pela Constituição de 1988, 
bem como, todas aquelas oriundas 
das transformações societárias.

Os Tribunais de Contas do país, 
certamente, não são aqueles do De-
creto 966, de 1890, como também 
não serão os mesmos daqui a al-
guns anos, tendo em vista que, se 
a própria sociedade é dinâmica em 
suas mudanças, as Cortes de Con-
tas também o devem ser.

Contudo, tais órgãos devem 
sempre aprimorar o modo pelo 
qual exercem o papel que lhes foi 
atribuído pela Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil; papel 
este, que a sociedade espera que 
seja desempenhado da melhor ma-
neira possível.

31  Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, agasalhada pelo artigo 50 do Código Civil Brasileiro, entre outros dispositivos legais existentes no ordena-
mento jurídico pátrio.
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Com o presente trabalho, procu-
rou-se demonstrar que, não obstan-
te a possibilidade de os Tribunais de 
Contas do país aplicar multas para 
aqueles Administradores Públicos 
ímprobos ou que incorram em ile-
galidade ou ilegitimidade no mane-
jo das contas públicas, estas passam 
ao largo de serem o antídoto para 
todos os problemas e dificuldades 
das Cortes de Contas no seu mister 
de controle externo.

Ao contrário, conclui-se que o 
caráter pedagógico-punitivo das 
multas aplicadas pelos Tribunais 
de Contas pode sim, auxiliar mui-
to, em questões relevantes, como 
escolha, execução e controle de 
políticas públicas, já que, através 
de suas auditorias e inspeções con-
tábeis, financeiras e patrimoniais, 
podem identificar os setores mais 

carentes de recursos, como tam-
bém aqueles em que a sociedade 
requer maior investimento.

Da mesma forma, o trabalho 
exercido pelos Tribunais de Contas, 
pode identificar escolhas equivo-
cadas dos Administradores Públi-
cos, no manejo das verbas públicas, 
como também pode identificar gas-
tos ilegais e ilegítimos, o que gera a 
possibilidade de punição destes, pe-
las Cortes de Contas.

Em última análise, pode tam-
bém se concluir que, a sociedade, 
através do trabalho exercido pelos 
Tribunais de Contas, ganha da-
dos significativos para a escolha 
de seus próprios representantes, 
seja no Poder Legislativo, seja no 
Poder Executivo, pois, em tese, 
a sociedade não deseja, ter como 
seu representante – e, portanto, 

aquele que vai formular e executar 
as políticas públicas de que tanto 
necessitam – alguém que foi pu-
nido, em razão de gastos ilegais e 
ilegítimos.

Como se percebe, o caráter pe-
dagógico-punitivo das multas apli-
cadas pelos Tribunais de Contas, se 
utilizado dentro de uma propor-
cionalidade e de uma razoabilida-
de, é ferramenta essencial na con-
secução dos valores constitucionais 
escolhidos pelo próprio povo e que 
se materializam, muitas vezes em 
políticas públicas.

Em suma, punir e educar, mui-
tas vezes são verbos que andam 
juntos, e que, por vezes, são indis-
sociáveis, principalmente quando 
tratamos do caráter pedagógico
-punitivo das multas aplicadas pe-
los Tribunais de Contas.
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O ensaio fotográfi co de Alexandre Freitas, com 
a produção de Andrea Macedo, procura traduzir 
este estado de espírito tão peculiar do carioca, em 
imagens capturadas na Zona Sul. Aprecie:

Descontração,
bom humor, capacidade 
de ser feliz...
o que defi ne carioquice?
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Um enfrentamento constante com a natu-
reza hostil. É assim que este arquiteto e 
profundo estudioso da história e da pre-
servação patrimonial e cultural da cidade 
resume a trajetória urbanística do Rio de 

Janeiro. O olhar de Augusto Ivan descortina uma luta 
incessante pela ocupação urbana em um ambiente cuja 
topografia desafia e impõe obstáculos. A natureza exube-
rante que, a um só tempo, deslumbra e dificulta, faz mui-

Bate-Papo Carioca...

com Augusto Ivan de 
Freitas Pinheiro

tos pensarem que, ao invés de abrigar uma cidade, este 
lugar deveria, tão somente, ter sido cercado e preservado.

Autor de diversos livros,  ex-secretário municipal 
de urbanismo, entre inúmeros outros cargos que ocu-
pou na prefeitura, responsável pela concepção do Cor-
redor Cultural do Rio e arraigado defensor do resgate 
dos valores culturais, históricos e arquitetônicos do 
Centro, Augusto Ivan conta fatos intrigantes da rela-
ção entre o carioca e sua cidade.

“Temos, sim, muito o que comemorar nesses 
450 anos. A trajetória do Rio é um pouco a 
trajetória do país; ainda é a cidade que mais 

reflete, sem dúvida nenhuma, o país. O que bate aqui 
repercute, sem duvida, no resto do país.” “As cidades contemporâneas  assumem um 

grande protagonismo, tanto do ponto de 
vista econômico, quanto político”

Fotos: M. Saldanha
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“Pode-se dizer que o exem-
plo  mais forte que o Rio 
lega ao Brasil  é a possibi-

lidade  de convivência do  homem 
com uma natureza.  Esta é uma ci-
dade que teve e continua tendo que 
enfrentar uma natureza hostil, di-
fícil de ser conquistada, com mon-
tanhas altíssimas, lagoas, charcos, 
rios, enfim, uma paisagem onde, se-
gundo o jornalista Marcos Sá Cor-
rêa, nunca deveria ter sido erguida 
uma cidade. Ao contrário, toda esta 
exuberante natureza deveria ter  
sido cercada e preservada. A poeta 
Elizabeth Bishop também dizia que 
o Rio era uma bela paisagem onde 
havia sido construída  uma cidade. 
Nas duas observações, a mesma 
ideia da prevalência da natureza so-
bre a intervenção humana”.

Influência da
ocupação

“Por outro lado, a ocupa-
ção destas áreas resul-
tou em ganhos consi-

deráveis para o ecossistema local. 
Basta  lembrar que a Floresta da 
Tijuca foi replantada, por ordem 
do imperador, para resolver o pro-
blema do abastecimento de água da 
população.  Se a floresta da Tijuca 
estivesse situada em  uma zona ru-
ral, se não estivesse no centro de 
uma cidade com uma população  
atenta, provavelmente não mais 
existiria. Aliás, a população do Rio 
tem uma longa história de partici-
pação na definição do traçado da 
cidade e  de seu adensamento. A 
preservação da  Lagoa Rodrigo de 
Freitas, por exemplo,  deve-se em 
grande parte, à vigilância dos ca-

riocas quanto ao destino daquela 
área. Foi graças ao empenho po-
pular que  o projeto do pai do sa-
nitarista Oswaldo Cruz (também  
médico), de aterrar a Lagoa inteira 
por razões 'sanitárias', não foi leva-
do adiante. Depois disso, o arqui-
teto Lucio Costa chegou a planejar 
a  sede da Universidade Estadual, 
a Uerj, em plena Lagoa. Portanto,  
não é exagero  dizer que a sobre-
vivência da Lagoa se deve ao fato 
de ter, em torno dela, uma cidade 
e uma população que desde cedo 
entendeu sua importância.”

As lagoas que não 
sobreviveram

“O centro do Rio já pos-
suiu cinco lagoas que 
foram drenadas e 

secadas. A mais famosa foi a que 
cedeu lugar ao Passeio Publico. 
Ali ficava a Lagoa do Boqueirão, 
muito poluída. Porque a tendência 
das lagoas é se fecharem, ou seja, 
este sistema pode evoluir a ponto 
de interromper a entrada do mar e 
começar a carecer de oxigênio, daí  
o significado de laguna ser morrer. 
O  Teatro Municipal foi construído  
em cima da  Lagoa de Santo Anto-
nio. Até hoje existem as estacas de 
madeira  fincadas em seu subsolo. 
Às portas da Igreja de Santa Luzia, 
batia o mar, que depois foi aterra-
do. Aliás aterros são uma tradição 
do Rio.”

Primeiros planos

“Está na ordem do dia a 
discussão em torno de 
quem fez o quê, consi-

derando todos os planos urbanísti-
cos desde o Pereira Passos passan-
do pelo Doxiadis, Agache e outros 

mais recentes. Na verdade, todos 
eles se reconstróem e se retradu-
zem. Antes do plano do prefeito 
Pereira Passos, que governou a 
cidade entre 1902 e 1906, houve 
um engenheiro chamado Beaure-
paire que elaborou  um 'plano de 
ruas' para a cidade , por volta de 
1840. Engenheiro de ascendência 
francesa, Beaurepaire   promoveu 
a pavimentação, alargamento, sa-
neamento e  drenagem de várias 
ruas. Aí já podemos encontrar o 
embrião de  um plano de obras. 
Aliás, a história desta cidade este-
ve sempre marcada pela presença 
de  obras. O Plano Pereira Passos 
talvez tenha sido o mais completo 
deles porque foi elaborado jun-
to com uma proposta que previa, 
também, o saneamento da cidade. 
Promoveu o encontro do urba-
nismo com a medicina sanitária, 
visando a uma transformação ra-
dical  da cidade. Existiam ali vários 
aspectos em jogo: a modernização 
do porto, a abertura da Avenida 
Central e, ao mesmo tempo, o sa-
neamento de grande parte da cida-
de, que se concentrava no Centro 
naquela época.” 

Pereira Passos e
as favelas

“O Plano Pereira Passos 
também é conhecido 
pela desocupação dos 

cortiços, fato que muitos acredi-
tam ter deflagrado o processo de 
favelização da cidade. No entanto, 
outros fatores contribuíram para o 
nascimento das favelas, tais como a 
política de incentivo à imigração,  
que atraiu mais de dois milhões e 
meio de europeus  para o Brasil. 
Nem sempre esses imigrantes iam 
para os lugares a eles destinados 
(cidades do interior do país); um  
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Rio. Majoritariamente constituído 
de pobres, vindos  de regiões ru-
rais,  estas pessoas não possuíam 
hábitos  urbanos, o  que terminou  
empurrando a grande maioria a se 
'acotovelar' como podia. Já naque-
la época existia uma prática muito 
nossa, de deixar para os pobres a 
responsabilidade da resolução  de  
seus próprios problemas. Some-
se  a isto o fim da escravidão que, 
embora  tardio, não foi precedido 
de um planejamento para  aloca-
ção de antigos escravos . A favela 
é o resultado desse conjunto de 
desleixos, da ausência  de políticas 
públicas urbanas capazes de orde-
nar e localizar estes novos fluxos 
populacionais.”

Riô de Janeirrô

“O Rio, ao longo dos 
anos, foi perdendo 
as características de 

cidade colonial, transformando-
se  em uma metrópole   mais con-
temporânea, mais europeia. Dizem 
que  Pereira Passos importou até 
pardais de Portugal para o Brasil. 
A grande referência era Paris, tanto 
que os prédios construídos naque-
la época, como o Museu de Belas 
Artes que retratou um pedaço do 
Museu do Louvre; o Teatro Mu-
nicipal copiou o Opéra de Paris; a 
Biblioteca Nacional e tantos outros 
que compõem o corredor cultural 
do Rio, de alguma forma ou de ou-
tra  foram influenciados pela estéti-
ca  francesa. As lojas, os produtos, 
a moda, os costumes, enfim, vive-
mos uma nova   invasão dos fran-
ceses, desde Villegaignon! Vieram 
a literatura, a filosofia, os estudos 
sociais. Existia, naquele tempo, 
um caderninho com verbetes que 
ensinavam as pessoas como en-

comendar, como comprar algum 
produto, porque o nome dos teci-
dos, o nome de alimentos, como o 
de  quase tudo, era em francês. O 
modelo da época era esse e quem 
não estava dentro desse padrão 
estava fora, na periferia. Isto con-
tribuiu para a consolidação de um 
padrão  das cidades brasileiras, 
com um núcleo bem desenvolvi-
do e uma periferia muito pobre e 
com pouco investimento. Até hoje 
é um pouco assim, esse modelo de 
cidade que se formou aqui primei-
ramente e depois foi exportado 
para outras partes. O Rio reverbe-
rou essa dicotomia”. 

A partir do porto

“T oda a transformação 
da cidade se deu a par-
tir da área portuária e  

da consequente   necessidade  de 
modernizar o sistema de importa-
ção e exportação de mercadorias. 
Os  barcos,  antigas chalupas, que 
ainda eram conduzidas por  mão 
de obra escrava e que levavam 
os produtos até os navios, foram 
sendo substituídos por processos 
mais modermos. A modernização 
do porto fez com que se criasse a 
linha de cais da Gamboa, trans-
formando a maneira de estocar. 
Foram introduzidos os guindas-
tes, que deslocavam a mercadoria 
entre os navios e os armazéns. Isto 
mudou completamente a técnica 
de comercialização de mercado-
rias e, àquela época, o porto do 
Rio terminou sendo considerado  
o mais moderno do mundo. A 
importância econômica da cidade 
voltada para o porto fez com que 
ele fosse se expandindo  em dire-
ção ao Caju. O que vemos hoje é 
consequência das mudanças de 
técnicas de armazenamento de 

descarga de mercadorias  que ter-
minaram tornando as áreas por-
tuárias obsoletas, sem função ou 
uso. Este, aliás, é um fenômeno 
que atinge muitas cidades, mun-
do afora. E tal qual está ocorrendo 
aqui (no Rio),  uma grande parte  
delas vem passando por proces-
sos de revitalização de suas áreas 
portuárias  de modo a reincor-
porá-las ao tecido urbano.Talvez 
o grande desafio deste processo 
de revitalização de áreas portuá-
rias  seja atrair moradores para as 
novas edificações em construção 
ali. Os cariocas sempre reagiram  
com ceticismo à ideia de 'morar' 
no centro da cidade. Há um ideá-
rio que habita a cabeça de grande 
parte da população de que  morar 
bem , no Rio, é morar  na zona sul 
ou em parte da zona norte. Apesar 
disto,  acredito que o porto pode 
mudar um pouco este paradigma. 
Ele e o centro se retroalimentam 
e, em algum momento, a atividade 
residencial florescerá. Creio mui-
to nesta transformação. Apesar da 
tentativa de deslocar o centro da 
cidade para a Barra, o antigo cen-
tro  jamais perdeu o que costuma-
mos chamar de “centralidade, di-
ferente de São Paulo, que já possui 
três ou quatro centros comerciais. 
O centro do Rio está consolidado 
muito fortemente naquela peque-
na área  que ocupa. O porto é uma 
oportunidade de expansão”.

Esta é uma cidade que 
teve e continua tendo que 
enfrentar uma natureza 
hostil, difícil de ser 
conquistada

“

”
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Suspeito de ter contraído 
o vírus ebola, em outu-
bro deste ano, e após ter 
sido atendido no interior 
do Paraná, o guineense 

Dah Souleymane foi levado ao Rio 
de Janeiro em um avião da Força 
Aérea Brasileira e encaminhado ao 
Instituto Nacional de Infectologia 
Evandro Chagas, ligado à Fundação 
Oswaldo Cruz. Ela, a mesma Fio-
cruz, que desde que foi criada, em 
1900, sempre foi referência nacional 
em doenças infecciosas, constituin-
do um dos principais marcos da 
história da saúde e da medicina no 
país. Localizada em Manguinhos, 
na zona norte do Rio, sua existên-
cia remonta à epoca da reforma sa-
nitária que erradicou a epidemia de 
peste bubônica e de febre amarela 
da cidade, liderada pelo jovem sa-
nitarista que dá nome à instituição. 
Com a atuação destacada de outro 
médico sanitarista, Carlos Chagas, 
juntos, estabeleceram a pesquisa 
como pilar de excelência naquele 
Brasil recém republicano.

Antes disto, o Rio vivenciou revi-
ravoltas históricas na área da saúde. 
Com a vinda de D. João VI e da Cor-
te portuguesa, chegaram também os 
médicos da metrópole europeia e suas 
práticas científicas que, aqui, se depa-
raram com a medicina dos índios e 
negros. A rica diversidade botânica 
da colônia, então utilizada nos rituais 
de curandeiros, feiticeiros, raizeiros, 
benzedores, cirurgiões barbeiros, par-

Momento Histórico

Saúde, Urbanismo e Habitação:
a centralidade histórica do
Rio em seus 450 anos

teiras, sangradores e boticários, entre 
tantos, enriqueceu a medicina dos eu-
ropeus, como lembrou o ex-presiden-
te da Fiocruz, Paulo Buss, por ocasião 
da exposição "Saúde e Medicina no 
Brasil e Portugal", organizada pela 
curadora Helena Severo. As práticas 
e saberes médicos de origem indíge-
na e africana tornaram-se objeto de 
estudo e as plantas nativas utilizadas 
com fins medicinais foram reunidas 
em coleções. Por outro lado, os por-
tugueses criaram, em 1808, as duas 
primeiras escolas médicas no Brasil, 
a Escola de Cirurgia de Salvador e a 
Escola Anatômica, Cirúrgica e Médi-
ca do Rio de Janeiro.

Naquela época, a Santa Casa 
da Misericórdia, então local ex-
clusivo do exercício da medicina 
na capital do Império, já funcio-
nava há 226 anos. Fundada pelo 
sacerdote José de Anchieta para 
acudir os homens da frota de 
Diogo Flores Valdez, até hoje a 
Santa Casa funciona no mesmo 
lugar, na Rua Santa Luzia, Centro 
do Rio, vizinha ao TCMRJ.

A assistência médico-hospitalar 
realizada nas dependências da San-
ta Casa da Misericórdia registrou 
no final do século XIX a eclosão das 
epidemias de febre amarela, cólera 
e varíola no Rio de Janeiro, o que 
lhe conferiu a fama internacional 
de porto sujo. Esta situação estava 
relacionada com o aumento popu-
lacional decorrente da imigração 
europeia e de ex-escravos. Entre 

1872 e 1890, a população da cida-
de duplicou, passando para mais 
de 500 mil habitantes e agravando 
os problemas de salubridade e ha-
bitacionais do Rio. Embora desde 
os anos de 1840 houvesse alguns 
estudos para desenvolvimento de 
um plano urbanístico, a reforma 
urbana da capital de fato iniciou-
se durante o governo de Rodrigues 
Alves (1902-1906) com a necessi-
dade urgente de resolver questões 
de saneamento, abertura de ruas e, 
por que não, de embelezamento, 
tendo como parâmetro as metró-
poles europeias.

O governo federal assumiu as 
obras de modernização do porto, de 
abertura das avenidas Central e do 
Mangue e de saneamento, enquanto 
a prefeitura, comandada por Perei-
ra Passos, responsabilizou-se pela 
demolição de prédios, a abertura e 
o alargamento de diversas ruas e a 
estética dos logradouros públicos. 
Cerca de 1.600 velhos prédios resi-
denciais foram demolidos e muitas 
das pessoas que foram desalojadas se 
fixaram em áreas adjacentes, consti-
tuindo uma nova modalidade de ha-
bitação popular: a favela.

Médico e dentista, de Debret
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Urca: a menina dos olhos 
da Baía de Guanabara

Bairro do Rio

Luísa Borges Pontes
Jornalista e escritora

Foto: Luísa Borges Pontes
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uma das descrições popularescas 
do termo ‘Urca’, elencada pelo di-
cionário Michaelis®, que não faz 
nada jus a um dos bairros mais 
charmosos – e um dos metros qua-
drados mais disputados – do Rio de 
Janeiro. Mas o nome de “batismo” 
do local, na verdade, tem outra gê-
nese, cuja definição também pode 
ser encontrada no tal dicionário: 
“Embarcação do século XVII, de 
grande calado, cujas características 
são pouco conhecidas”, referin-
do-se aos veículos flutuantes que 
aportavam na Baía de Guanabara, 
nos primórdios da colonização, 
para transporte de cones de açú-
car mascavo, produzidos em terras 
tupiniquins – os famosos “pães-de
-açúcar”, que inspiraram o registro 
do célebre cartão-postal. Foi na 
região que, em 1565, Estácio de Sá 
fundou a cidade de São Sebastião, 
após expulsar os invasores france-
ses, assentando-se na faixa de ter-
ra entre os morros Cara de Cão e 
Pão de Açúcar. O próprio Estácio, 
que nas bordas da Baía encontrou 
a sua glória, também teve seu desti-
no selado nos arredores, sendo fe-
rido mortalmente, tempos depois, 
na altura da Praia do Flamengo, na 
disputa que ficou conhecida como 
batalha de Uruçu-mirim. Cerca de 
um século depois, deu-se início ao 
aterramento de trechos da região, 
conectando-a ao resto da cidade, 
momento em que as linhas do pe-
rímetro do bairro começaram a de-
linear as suas formas atuais, nas 17 
ruas espalhadas por seus 230 hecta-
res (algo equivalente a dez estádios 
do Maracanã).

Bem longe do movimento caó-
tico de boa parte das ruas da zona 

Foto: Luísa Borges Pontes

sul, a vida na Urca traz em si as 
benesses proporcionadas por sua 
localização privilegiada. Foi lá que 
artistas renomados, como os can-
tores Roberto Carlos e Zélia Dun-
can, encontraram um reduto para 
fixarem residência, e também um 
local de inspiração. Não é difícil de 
se entender o porquê da escolha: 
basta bater pernas por suas sendas 
para se notar a calmaria do local. 
Para quem atravessa toda a Ave-
nida Venceslau Brás, ao dobrar à 
direita, alcança a Avenida Pasteur. 
No trajeto a seguir, edifícios histó-
ricos surgem pelo caminho, como 
o Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas e a Escola de Comuni-
cação da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), o Instituto 

Benjamin Constant, dentre outras 
relíquias arquitetônicas. Quem 
continua pela Avenida Portugal, 
no sentido contrário ao tráfego, 
após passar em frente à sede do Iate 
Clube do Rio de Janeiro, pode ter a 
sensação de que se aproxima de um 
pequeno balneário, rodeado por 
pequenos barcos aportados, que 
em nada demonstram pertencer à 
zona urbana de uma das maiores 
metrópoles do Brasil. 

Paralela à Avenida Portugal, a 
Rua Marechal Cantuária desem-
boca em duas das principais ave-
nidas do bairro, a São Sebastião e 
a João Luís Alves. Dali já se avista 
uma imponente construção, cons-
truída na década de 1930, logo 
após a implementação do plano de 
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loteamento do bairro, datado de 
1922. Conhecido como Cassino da 
Urca, o espaço – que outrora fora 
construído para celebrar o Cente-
nário da Independência do Brasil, 
batizado inicialmente como Ho-
tel-Balneário –, recebeu a elite ca-
rioca nos anos 1930 e 1940, sendo 
prestigiado por gente vinda dos 
quatro cantos do globo. Em seu 
palco, artistas do showbiz nacional 
e internacional ganharam fama e 
prestígio, como Dalva de Olivei-
ra, Herivelto Martins, e... Carmen 
Miranda, que acolá viveu a estreia 
e o apogeu da carreira. Em 1946, 
quando os jogos de azar foram 
expressamente vetados no país, o 
lugar se tornou sede da TV Tupi, 
transformando suas instalações em 
estúdios e programas de auditório, 
cujas atividades se encerraram nos 
anos 80. Atualmente, há uma con-
tenda judicial entre os moradores 

locais e os proprietários do Istituto 
Europeo Di Design, que se dividem 
quanto ao funcionamento deste na 
estrutura do célebre casarão, sob o 
argumento de que o movimento 
de pessoas e automóveis poderia 
ocasionar congestionamentos in-
convenientes, em contraste com o 
ritmo pacato e bucólico do bairro.

Ao lado do antigo cassino, bem 
na Avenida Portugal, desenrola-
se parte da vida gastronômica da 
Urca: bares e restaurantes como 
Belmonte, Julius Brasserie, Mami 
Lucie Pizza Bistrô e Restaurante 
Habitual, presenciam, especial-
mente nos fins de semana, o bur-
burinho de cariocas e turistas, que 
também frequentam points como 
o Garota da Urca, mais adiante, 
e o Bar Urca, situado no final da 
Avenida João Luís Alves, na es-
quina com a rua Candido Gaffrée. 
Uma boa pedida para boêmios e 

visitantes é apreciar uma das vistas 
mais bonitas da cidade sentados na 
comprida mureta que margeia a la-
teral das respectivas avenidas. No 
meio do percurso, pode-se pedir 
uma benção no alto da escadaria 
da Igreja Nossa Senhora do Brasil, 
construída me 1933, em estilo ne-
ocolonial, frequentada, inclusive, 
pelo vizinho ilustre, o ‘rei’ Roberto 
Carlos. No fim do trajeto, na divisa 
entre os morros Cara de Cão e Pão 
de Açúcar, avista-se a Fortaleza de 
São João, formada por três redutos, 
além do Forte São José, construído 
em 1578, um dos mais antigos do 
território brasileiro, que abriga a 
Escola Superior de Guerra (ESG) e 
o Centro de Capacitação Física do 
Exército. 

Trilhando o caminho inverso, 
contornando toda a extensão do 
Morro da Urca, chega-se à outra 
extremidade badalada do bairro. 

Foto: Luísa Borges Pontes
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Voltando no sentido do fluxo de 
carros, via Avenida Portugal, de-
semboca-se novamente na Ave-
nida Pasteur. Seguindo esta até o 
fim, rumo à Praia Vermelha, po-
de-se contemplar outras constru-
ções antigas, como a Companhia 
de Pesquisa de Recursos Minerais 
(CPRM), oMuseu da Ciência da 
Terra, e o campus da Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janei-
ro (UNIRIO). Aos pés da entrada 
da estação do bondinho do Pão de 
Açúcar, queda-se a Praça General 
Tibúrcio, rodeada pela Escola de 
Guerra Naval (EGN), o Institu-
to Militar de Engenharia (IME), 
e a Escola de Comando e Estado
-Maior do Exército (ECEME). Dois 
monumentos imponentes enfei-
tam a praça: um em homenagem às 
vítimas da Intentona Comunista de 
1935, e outro dedicado aos heróis 
de Laguna e Dourados. Pisando nas 
areias da Praia Vermelha, indo em 
direção ao lado direito, depara-se 
com outras duas fortalezas antigas, 

onde atualmente funcionam o Cír-
culo Militar da Praia Vermelha e a 
Escola Municipal Gabriela Mistral. 
Já na extremidade esquerda, é pos-
sível aventurar-se em trilhas e pa-
redões da Pista Claudio Coutinho, 
também conhecida como Estrada 
do Gastão ou Caminho do Bem-
Te-Vi, que mede pouco mais de 
um quilômetro de comprimento, e 
foi aberta ao público pelo Exército 
nos anos 1980. A alcunha foi dada 
em homeagem ao preparador físi-
co da seleção brasileira, campeã da 
Copa do Mundo de 1970, coman-
dada pelo técnico Zagalo. 

Mas a visão mais deslumbran-
te do espaço carioca é reservada 
a quem sobe os morros da Urca e 
do Pão de Açúcar, através do fa-
moso teleférico, que já serviu até 
como cenário para um dos filmes 
do agente secreto britânico ‘James 
Bond’, o 007. A entrada, encostada 
em outro ponto gastronômico, o 
Zazá Bistrô, é assediada por turistas 
do mundo inteiro, que procuram o 

melhor clique, ao visitarem a Ci-
dade Maravilhosa. Inaugurada em 
1912, a estação recebe uma média 
de 2.500 passageiros por ano, tendo 
transportado, em toda a sua histó-
ria, cerca de 40 milhões de pesso-
as. Dentro de sua complexa infra-
estrutura, há um anfiteatro para 
shows e espetáculos, uma praça em 
homenagem aos bondes, além de 
restaurantes, lojas e espaços para 
eventos ao ar livre. De cima dos 
dois cumes, permite-se ter uma 
panorâmica das principais praias 
da zona sul, da Ponte Rio-Niterói, 
e até mesmo do Dedo de Deus, na 
Serra do Mar, além de se obter um 
belíssimo ângulo do Corcovado, o 
“menino dos olhos” do Rio. Outras 
sessenta vias de escalada, que igual-
mente culminam no topo do mor-
ro do Pão de Açúcar, são opções 
para quem curte esportes radicais, 
e intencionam desvendar a paisa-
gem por outros pontos de vista. A 
Mata Atlântica merecia mesmo ser 
admirada à altura.

Foto: Ivan Gorito Maurity
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É de amplo conhecimen-
to que o Parque do Fla-
mengo é um agradável 
complexo de lazer para 
toda a família carioca e 

para os turistas que visitam nossa 
maravilhosa cidade.

Conhecido popularmente como 
“Aterro do Flamengo” ou simples-
mente “Aterro” por ter sido cons-
truído sobre sucessivos aterros na 
Baía de Guanabara, utilizando-se 
a terra proveniente do desmonte 
e demolição parcial do morro de 
Santo Antônio, no centro do Rio 
de Janeiro, é uma área de grande 
relevância e plenamente utilizada 
por nossa população.

A obra do Aterro teve como es-
pecial objetivo a criação de vias de 
tráfego mais amplas e de alta veloci-
dade, contribuindo, para isso, a ne-
cessidade de se dar destino às terras 
extraídas do morro Santo Antônio.

Com o referido projeto urba-
nístico, melhorou-se a conexão 
viária entre a Zona Sul e o centro 
do Rio, criou-se uma praia artifi-
cial e integraram-se importantes 
equipamentos urbanos como o Ae-
roporto Santos Dumont, o Museu 
de Arte Moderna do Rio de Janeiro 
(MAM/RJ) e o Iate Clube.

As obras do parque, propria-
mente dito, somente começaram 
em 1961, no governo de Carlos 
Lacerda, tendo sido inaugurado 
em 12 de outubro de 1965, com 
uma grande festa pelo dia das 
crianças, conforme se verifica no 
sítio da RIOTUR.

Com o sucesso do projeto, o 
Parque do Flamengo se integrou 
à bela paisagem do Rio, se tor-
nando também uma de suas prin-
cipais atrações.

Dá para imaginar o valor de um 
parque urbano? 

Dá para imaginar o bem que 
um parque urbano faz para a po-
pulação de sua cidade?

É claro que um parque com essa 
denominação (Flamengo) teria que 
ser mesmo uma coisa de bom gosto 
e de grande valor. Não é mesmo? 

Os projetos urbanístico e arqui-
tetônico que definiram a ocupação 
desse aterro foram elaborados por 
Affonso Eduardo Reidy (1909-
1964), então funcionário do De-
partamento de Urbanismo da Pre-
feitura do Rio de Janeiro, enquanto 
Burle Marx definiu o paisagismo. 

Olho Vivo

De olho na
conservação
do Aterro do 
Flamengo
Fábio Furtado
Auditor de controle externo do TCMRJ
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Os projetos foram apoiados por 
Maria Carlota Costallat de Mace-
do Soares (Lota Macedo Soares, 
1910-1967), principal entusiasta 
da criação do parque, no Aterro 
do Flamengo, com a finalidade de 
oferecer uma área de lazer e de in-
terações sociais, integrando o meio 
ambiente ao espaço urbano.

Durante o governo de Carlos 
Lacerda, sob a coordenação de 
Lota, foi reunida uma competente 
equipe que tinha como objetivo re-
alizar os estudos e a execução das 
intervenções necessárias à constru-
ção de nosso parque. 

Dentre os integrantes da equipe 
responsável pelo projeto de cons-
trução do Parque do Flamengo, 
estava o arquiteto Carlos Werneck 
de Carvalho, pai do colega Carlos 
Augusto Pereira Werneck de Car-
valho, Assessor Especial da Secre-
taria-Geral de Controle Externo do 

No interior do parque, estru-
turaram-se diferentes sistemas de 
circulação que enlaçam as áreas do 
parque e a cidade, sem conflitos 
entre estas. Estes trajetos levam 
em conta os passeios em bicicleta 
ou a pé.

O Parque do Flamengo pos-
sui diversas espécies de árvores, o 
que por si só, estimula o carioca a 
levar seus filhos para curtirem um 
verdadeiro domingo no parque. 
Um espaço verde, muito próximo 
à principal avenida do centro da ci-
dade, a Avenida Rio Branco, cora-
ção do centro financeiro da capital 
fluminense.

A área do parque também é 
bastante utilizada para a prática 
de exercícios físicos, como ciclis-
mo, corridas e caminhadas, por 
exemplo.

A importância do Parque do 
Flamengo para a sociedade carioca 

TCM/RJ, que dá nome ao Teatro 
Municipal de Marionetes, também 
situado na área do Parque.

O Parque do Flamengo pos-
sui 7 quilômetros de extensão e 
1.301.306 de metros quadrados, in-
cluindo, dentre outros equipamen-
tos, os jardins do Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro (1954) 
e do Monumento Nacional aos 
Mortos da Segunda Guerra Mun-
dial (1956).

Além de integrar o centro à 
zona sul com suas vias expressas, a 
área ajardinada tornou-se um im-
portante espaço de lazer com sua 
praia artificial de 1.500 metros de 
extensão, uma pista de aeromode-
lismo, quadras esportivas, campos 
de futebol, playgrounds etc.

Para realizar a comunicação das 
faixas de trânsito de veículos, entre 
si, foram construídas passarelas e 
passagens subterrâneas. 
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é incontestável. No entanto, infe-
lizmente, tenho observado que sua 
beleza e plena utilização por parte 
dos cidadãos cariocas e dos inúme-
ros turistas que visitam nossa cida-
de vêm sendo ameaçada.

Dentre os problemas, destacam-se:
• A falta de conservação de seus 

jardins e sua utilização como banheiro.

É certo que isso advém da falta 
de educação e civilidade de alguns, 

mas cabe ao poder público a fun-
ção fiscalizatória para inibir a ocor-
rência de tais ações.

• Vários trechos do parque 
apresentam falta de grama, o que 
causa má impressão quanto a sua 
manutenção.

Deve-se haver maior cuidado 
na conservação e uso do espaço do 
parque. A beleza do parque deve 
ser preservada.

•A iluminação deficiente vem 
impedindo, muitas vezes, a utili-
zação da pista, que beira a praia, 
em corridas e caminhadas, na par-
te da noite.

Sabemos que a iluminação defi-
ciente aumenta muito o risco para 
o cidadão e gera uma insegurança 
muito grande. Com uma ilumina-
ção ruim, a ação de infratores se 
torna bastante facilitada. 

A realização de ações que visam 
incrementar o processo de manuten-
ção e restauração de áreas do Parque 
do Flamengo, até como forma de uma 
justa homenagem pelos seus cinquen-
ta anos de existência, se faz premente.

Roga-se, assim, maior atenção 
do poder público quanto à conser-
vação do Parque do Flamengo, im-
portante equipamento de lazer e da 
prática de esportes em nossa cidade, 
verdadeiro patrimônio coletivo, de 
uso comum do povo carioca, para 
que volte a ser aquele belo parque 
urbano, que muito contribui para 
que o Rio de Janeiro possua o título 
de Cidade Maravilhosa.

Com o sucesso do projeto, o 
Parque do Flamengo se integrou 
à bela paisagem do Rio, se 
tornando também uma de suas 
principais atrações.

“

”
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O Centro de Opera-

ções Rio integra 
uma rede de infor-
mações de cerca de 
30 órgãos munici-

pais e concessionárias, que acom-
panham de perto o cotidiano da 
cidade. O Centro de Operações Rio 
(COR) é o mais moderno comple-
xo de monitoramento da América 
Latina: possui 570 câmeras pró-
prias e processa imagens de outras 
cerca de 350 câmeras das conces-
sionárias de serviços públicos e da 
Secretaria de Segurança Pública. 

Um verdadeiro
Big Brother
para emergências

Contando com um telão de 80 
metros quadrados, que registra ima-
gens de todo o município do Rio 
através de mapas, fotos aéreas e grá-
ficos, o Centro de Operações Rio de-
sempenha papel fundamental no ge-
renciamento de crises e pode servir 
de base para coordenação de grandes 
eventos, quando há deslocamento de 
multidões e mudanças no trânsito. 

Recurso oferecido por equipa-
mentos de alta tecnologia, é pos-
sível, em caso de ocorrência, so-
brepor dados, cruzar mapas e, em 
situações extremas, planejar possi-

bilidades de evacuação, acionando, 
no menor tempo possível, as equi-
pes responsáveis por solucionar 
o problema. Para intervir nestes 
casos, os gestores do COR contam 
com uma sala de crise, onde podem 
se reunir e rapidamente decidir a 
melhor estratégia de combate e so-
lução do problema apresentado.

A Revista do TCMRJ esteve no 
Centro de Operações Rio e conver-
sou com Pedro Junqueira, chefe 
executivo de Resiliência e Opera-
ções, e com Alexandre Cardeman, 
chefe executivo de Engenharia.
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Cerca de 400 profi ssionais 
acompanham as imagens 
geradas por mais de 900 

câmeras espalhadas por toda a 
cidade, 24 horas por dia.
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O que faz o Centro de Operações Rio?

Monitora a cidade para ajudar 
no gerenciamento do cotidiano dos 
cidadãos; o COR atua, de modo 
decisivo, em situações que exi-
gem implementação de operações 
de emergência. Estamos 24 horas 
em atenção para cuidar da cidade. 
Olhamos para a cidade e vasculha-
mos em todos os cantos possíveis 
através das câmeras, da imprensa, 
dos aplicativos que nos trazem o 
cidadão, e da integração por Waze 
- aplicativo de alertas de trânsito, 
em tempo real; este é o monitorar. 

O Centro de Operações tam-
bém é importante ferramenta para 
planejar situações excepcionais, 
como o réveillon, grandes eventos 
e shows; o COR traz facilidade na 
tomada de decisão, quando há al-
guma crise, e permite antecipar 
eventos futuros, com base em inú-
meras variáveis já verificadas.

Como se aplica o monitoramento da 
cidade?

Os órgãos da prefeitura estão in-
tegrados dentro do COR (CET-Rio, 
Defesa Civil, Rio-Águas, Guarda 
Municipal etc.). Controladores des-
tes órgãos municipais trabalham 
aqui, ao nosso lado. São mais de 

Pedro Junqueira
Chefe executivo de Resiliência e Operações

Alexandre Cardeman
Chefe executivo de Engenharia

400 profissionais que se revezam, 
em três turnos, no monitoramento 
da cidade. Conseguimos melhorar 
essa integração entre todos os ór-
gãos e atuar em conjunto.

A proposta não é atender a uma 
ou duas situações pontuais. Nos-
so olhar é sempre global. O COR 
coordena ações baseadas em deci-
sões, que têm de ser rápidas, quase 
imediatas; trabalho mais frenético 
da operação. Mas também existe 
outro tipo de situação, que requer 
mais cautela, pensamento, ava-
liação de dados e de estudo sobre 
tendências. 

Quem faz este trabalho de investigar e 
pensar possíveis soluções para os proble-
mas da cidade? 

Existem duas unidades na pre-
feitura voltadas a construir conhe-
cimento sobre a cidade: o 1746 e o 
Pensa - Sala de Ideias. A Central de 
Atendimento ao Cidadão 1746 é o 
principal canal de comunicação da 
prefeitura com os moradores da ci-
dade do Rio. O 1746 disponibiliza 
diversos serviços, que envolvem 
todos os órgãos municipais, pro-
duzindo informações como, por 
exemplo, onde há mais pessoas 
solicitando tapamento de buracos, 

onde há mais pessoas pedindo co-
leta de entulhos, entre outras mais. 

Já o Pensa, ligado à Casa Civil, 
pesquisa, analisa, avalia correlações 
e defini as ações de impacto dos ór-
gãos públicos, a partir do cruzamen-
to dos bancos de dados disponíveis 
no Centro de Operações. Estes ban-
cos de dados são alimentados pelo 
aplicativo Waze, por GPS dos ôni-
bus, e outras integrações.

Para tomar a decisão, o COR avalia que 
tipo de riscos?

A avaliação de riscos que nós 
fazemos, vinculada à operação, 
diz respeito às experiências que 
já acumulamos. Temos aqui uma 
consultoria de risco; trabalhamos 
sempre com a visão do que pode 
vir a ser o pior cenário – claro, 
dentro de critérios mínimos. Não 
pensamos na possibilidade de 
queda de um meteoro, por exem-
plo, mas consideramos tudo que 
pode acontecer numa cidade; tudo 
que possa representar elemento 
complicador para o problema que 
já acontece. Se sabemos que vai 
chover forte, com a possibilidade 
de ventania, já imaginamos que 
muitas árvores vão cair; pensamos 
no lixo que tem de ser recolhido 
antes, por exemplo.

E como o cidadão carioca pode ter acesso 
ao Centro de Operações? 

Nossos principais canais de 
comunicação são o Twitter e o 
Facebook. Estamos atentos a isto 
durante todo o tempo. A impren-
sa tem assento garantido aqui no 
COR. Nós divulgamos três bole-
tins diários para os veículos de 
comunicação, com informações 
das principais ocorrências do dia, 
tais como: trânsito, temperatura, 
condições dos aeroportos, núme-
ro de ocorrências da Defesa Ci-
vil, condições de balneabilidade, 
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entre outras. O informe também 
pode ser lido nas redes sociais do 
Centro de Operações (Twitter e 
Facebook). Se fizermos uma busca 
por "Centro de Operações", talvez 
seja uma das expressões mais usa-
das por dia, na mídia. Isto é uma 
troca bastante rica e à disposição 
do cidadão. Os órgãos públicos, 
que estão aqui no prédio, se uti-
lizam de toda esta rede. Com os 
demais órgãos, existem relações 
entre as instituições, e, cultiva-
mos ainda, relações interpesso-
ais, por exemplo: a Polícia Civil é 
um órgão que não tem assento no 
COR, e, sim, no Cento Integrado 
de Comando e Controle do Esta-
do(CICC). Mas antes mesmo do 
CICC ser criado, nós já cultiváva-
mos esta relação entre os gesto-
res, porque existe um apoio mú-
tuo. São órgãos que têm esta visão 
global de garantir a normalidade 
da cidade. E normalidade não é 
perfeição; significa que algumas 
coisas vão acontecer: um pneu 
furado, uma pequena batida, um 
incêndio de pequenas propor-
ções, ou uma árvore caída.

De que forma o COR auxilia na mobilidade 
da cidade?

A mobilidade da cidade é o 
oxigênio; se não houver mobilida-
de, a cidade não fl ui, não tem eco-
nomia, não tem saúde. A questão 
é que todo mundo passa pelo trân-
sito e o trânsito faz parte de quase 
todos os processos de incidentes 
que são monitorados e operados 
pelo Centro de Operações. Infor-
mações exclusivas dos órgãos da 
prefeitura trazem detalhes com-
pletos de cada região e cada servi-
ço da cidade. Toda ocorrência fi ca 
registrada ali, com zoom automá-
tico para exibir todo o entorno do 
local afetado. Seja ação da polícia 
ou uma emergência com bueiros, 
os operadores sabem exatamente 
o que se passa na região próxima 
e são capazes de tomar decisões a 
partir destas informações. E isto 
é o diferencial. Antigamente, não 
se sabia o porquê do trânsito pa-
rado; se houve algum acidente, 
se era uma obra ou alguma outra 
situação. Hoje, temos melhora-
do algumas destas operações. Em 
caso de acidente com vítimas, por 
exemplo, conseguimos interditar 

a via; fazer com que o Corpo de 
Bombeiros venha na contramão; 
apoiar com a Guarda Municipal, 
permitindo ao perito chegar mais 
rápido. São ações que fazem com 
que o problema leve apenas uma 
hora ao invés de quatro.

Qual a participação do COR na realização 
de grandes eventos?

Temos recebido muitos elogios 
pela atuação do Centro de Opera-
ções nos grandes eventos realiza-
dos recentemente na cidade.

Antes de qualquer evento, a gen-
te abre a casa para planejamento, e, 
a partir daí, vamos facilitando, em 
apoio aos órgãos, as decisões sobre 
horários, principalmente no posi-
cionamento de equipes, fechamen-
to de rotas, planos estratégicos e de 
contingência, planos semafóricos, 
pensando bem nesta estrutura de ir 
e vir. Então, o que temos à disposi-
ção é o conhecimento pelas expe-
riências prévias. Discutimos quais 
foram os planos anteriores, os bons 
resultados e o que poderia ter sido 
melhor. Isto fi ca aqui acumulado, 
passando de um para outro, por 
documentos ou pelo dia a dia.

Pedro e 
Alexandre 
mostram 
a “sala de 

crise”
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Passadas pouco mais de duas décadas da redemocratiza-
ção, pode-se dizer que existe alguma instituição pública 
brasileira imune a aperfeiçoamentos? Não. Todas devem 

ser aprimoradas para servir melhor ao cidadão. Os antigos já 
diziam que o estado de devir é permanente e só o que não muda 
é a mudança. No entanto, há que se reconhecer que há desco-
nhecimento e miopias ensaiadas sobre o papel e a realidade dos 
tribunais de contas brasileiros. Não é raro sofrerem pedradas do 
mesmo quilate daquelas desferidas contra a famosa Geni.

No clássico A luneta mágica, Joaquim Manuel de Macedo 
nos presenteou com Simplício, um sujeito que, para compre-
ender a essência da natureza humana, precisou valer-se do uso 
sucessivo de três lentes luneta. A primeira permitia-lhe enxer-
gar exclusivamente os defeitos das pessoas; a segunda, apenas 
as qualidades. Trazendo Simplício para o nosso tema, como ele 
veria os tribunais de contas sob a ótica das mágicas lunetas?

Com o olhar da primeira, enxerga, de pronto, as assimetrias 
existentes na atuação dos 34 tribunais de contas do Brasil. Não 
consegue ver um sistema de controle externo nacional total-
mente integrado e com regras processuais uniformes. Observa 
que alguns tribunais, passados 26 anos da Constituição, ainda 
não adotaram plenamente o modelo de composição nela previs-
to, especialmente os assentos para os auditores (membros subs-
titutos) e procuradores do Ministério Público de Contas. Com 
surpresa, constata que os critérios constitucionais para escolha 
de seus membros, como notórios conhecimentos e idoneidade 
moral, são, por vezes, ignorados na hora das indicações. Queda-
se numa penumbra cinzenta, quando anota que alguns de seus 
membros respondem a processos criminais.

Lunetas trocadas, eis que se descortina outra realidade. Nela, 
Simplício depara-se com tribunais que possuem um quadro de 
servidores de excelência e que utilizam técnicas de auditoria de 
padrão internacional. Tribunais atuando de forma estratégica 
com os demais órgãos de controle, tecendo uma consistente teia 
republicana inibidora da corrupção. Constata que as ações pre-
ventivas e cautelares dos tribunais geram economia de bilhões 
para o erário. Vendo o resultado dos julgamentos das contas 
dos gestores e sabendo que a rejeição delas é a causa mais efetiva 
de inelegibilidade prevista na Lei da Ficha Limpa, conclui que 

Simplício e os tribunais de contas
VALDECIR PASCOAL
Presidente da Associação dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil (Atricon) e do Tribunal de Contas 
do Estado de Pernambuco (atricon@atricon.org.br)

os tribunais são essenciais também para melhorar a qualidade 
da democracia e da governança pública.

Ao observar as auditorias operacionais em áreas sociais, 
como saúde e educação, viu o quanto os tribunais podem in-
fluir para melhorar a efetividade dos serviços públicos. Sim-
plício vê, ainda, tribunais cuja composição respeita fielmente 
o modelo constitucional e que seus membros-independen-
temente da origem-procuram atuar com autonomia, ética e 
proficiência.

Não foi raro encontrar tribunais que atuam sob a égide de um 
plano estratégico e que primam para serem exemplos de probida-
de e transparência. Constata o papel educador das escolas de con-
tas vinculadas a essas instituições e o estímulo ao controle social, 
por meio de ouvidorias, portais de transparência, redes sociais e 
de parcerias com a sociedade civil e os meios de comunicação.

Simplício põe a terceira e última luneta, cuja lente é sinôni-
mo de bom senso, e verifi ca que, de fato, os tribunais apresentam 
desafi os históricos que precisam ser enfrentados com equilíbrio, 
autocrítica e coragem. Contudo, restou claro que esses órgãos 
ainda são pouco compreendidos e que, quando a crítica ultra-
passa o razoável, na trilha da desconstrução institucional, elas 
podem estar a serviço de estratagemas de setores que não querem 
ser fi scalizados e que reagem justamente em razão dos avanços 
do controle.

Conclui que os tribunais herdam uma crise de imagem que é 
refl exo da própria crise do Estado. Por conseguinte, enxerga evi-
dente paradoxo quando ouve de muitos agentes a assertiva de que 
os tribunais agem com rigor extremado, enquanto outros segmen-
tos, em linha oposta, afi rmam que as responsabilizações poderiam 
ser mais contundentes. Ainda com as lentes da sensatez, testemu-
nha uma discussão inédita e fundamental entre os próprios mem-
bros e servidores sobre a necessidade da criação de um Conselho 
Nacional para os Tribunais de Contas e sobre possíveis aprimora-
mentos constitucionais na forma de escolha de ministros e conse-
lheiros que os compõem.

Coma certeza de um realista esperançoso, conclui que a 
maioria de seus membros, servidores e entidades representativas 
trabalham com seriedade para que essas instituições sejam mais 
bem compreendidas, cumpram a sua missão constitucional de 
guardiães da República e da democracia e conquistem defi nitiva-
mente a confi ança do cidadão brasileiro.

Correio Braziliense
Brasília, segunda-feira, 27 de outubro de 2014

Opinião
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Ministro Victor Nunes Leal
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Parentes e amigos dos 
homenageados e auto-
ridades de diferentes ór-
gãos federais, estaduais 
e municipais prestigia-

ram a solenidade de entrega do Co-
lar do Mérito Victor Nunes Leal, 
que ocorreu no dia 4 de novem-
bro, no Palácio da Cidade – sede 
da Prefeitura do Rio de Janeiro. 
Os agraciados foram: Felipe Santa 
Cruz, presidente da OAB-RJ; con-
selheiro Jonas Lopes de Carvalho 
Junior, presidente do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janei-

TCMRJ premia cinco
com o Colar do Mérito 
Victor Nunes Leal

ro; desembargadora Leila Mariano, 
presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro; Nil-
son Bruno Filho, defensor público 
geral; e Orpheu Santos Salles, edi-
tor da Revista Justiça & Cidadania.

O Tribunal de Contas do Mu-
nicípio do Rio de Janeiro instituiu, 
em 2004, a outorga do Colar do 
Mérito Ministro Victor Nunes Leal 
com o objetivo de cultivar o respei-
to às instituições fundamentais ao 
regime republicano, reverenciando 
personalidades que tenham alcan-
çado representatividade e projeção 

em suas atividades profissionais, de 
forma a contribuir com o fortale-
cimento dos poderes estatais, das 
ações de governo, da identidade 
nacional e da democracia.

Em discurso de abertura, o pre-
sidente do TCMRJ, Thiers Mon-
tebello, manifestou preocupação 
com as críticas injustas que as ins-
tituições republicanas vêm sofren-
do ultimamente. “Todos os órgãos 
e poderes têm de se ajustar, mo-
dernizar, se reavaliar. Nós, como 
órgão significativo para nossa Re-
pública, somos sempre alvo de crí-

Fotos: Raphael Monteiro
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objetiva, temos muita coisa impor-
tante. Os tribunais de contas do 
Brasil são espelho para todos os 
tribunais de contas do mundo; é 
a melhor formação constitucional 
que tem. Exercemos nossa fun-
ção com respeito, valorizando o 
ser humano, valorizando o servi-
dor público, economizando para 
o erário, servindo como órgão 
de acompanhamento, sempre no 
sentido da orientação e com obje-
tivo de melhorar cada vez mais o 
que é do povo, o que é da gente”, 
desabafou Thiers.  

Após a entrega das comendas, 
a desembargadora Leila Maria 

O presidente Thiers Montebello abre a solenidade, ladeado, à esquerda, pelo 
procurador de Justiça, Carlos Antonio Navega e a desembargadora e 1ª vice-pre-
sidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Maria Inês da Penha Gaspar; 
e, à esquerda, pelo procurador-geral do Município do Rio, Fernando dos Santos 
Dionísio e pelo secretário de Estado da Casa Civil, LeonardoEspínola Dias

Da esq. para a dir., Alkamir Issa, 
Alexandre Cruz, Thiers Monte-
bello, Patrícia Caldas, Antonio 

Carlos Rocha, Luiz Antonio Reis 
e Thalles Montebello

Com o presidente Thiers e sua 
esposa, Gilma Montebello, 
estão o procurador e o conse-
lheiro do TCE/RJ, respectiva-
mente, Horácio Amaral e José 
Gomes Graciosa



Dezembro de 2014 • Nº 59 • Revista TCMRJ80

Re
gi

st
Ro

Mariano agradeceu em nome dos 
homenageados. “É com muita ale-
gria que, em meu nome e no dos 
demais agraciados, assumo esse 
local de destaque nesta belíssima 
cerimônia para agradecer a hon-
raria que nos foi concedida pelo 
Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro – o Colar do Mé-
rito Ministro Victor Nunes Leal. 

Começo agradecendo aos conse-
lheiros do TCMRJ e, em especial, a 
seu presidente, conselheiro Thiers 
Montebello, gestor primoroso que 
a cada dia busca elevar seu tribunal 
ao nível de excelência; pessoa sim-
ples e afável, verdadeiramente um 
fidalgo. O recebimento da comen-
da que nos é nesta data outorgada é 
muito mais significativo porquan-

to neste ano de 2014, no dia 11 de 
novembro, comemora-se o cen-
tenário de seu patrono – ministro 
Victor Nunes Leal. Ele, mineiro de 
Carangola, exerceu com brilhantis-
mo as profissões de todos os hoje 
agraciados. Militou na imprensa 
como Orpheu; foi advogado como 
Felipe Santa Cruz; procurador de 
justiça como Nilson Bruno; perten-

Ao centro, a jornalis-
ta Liliana Rodrigues, 
esposa do conselheiro do 
TCMRJ, Nestor Rocha (à 
direita), com o advogado 
Luiz Claudio Bezerra de 
Menezes

Da esquerda para a 
direita, conselheiro do 
TCMRJ, Antonio Car-
los Flores de Moraes, o 

presidente da Ordem 
dos Advogados/RJ, 

Felipe Santa Cruz, e o 
advogado Breno Mela-

ragno Costa
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ceu ao Tribunal de Contas como 
Jonas Lopes; e foi magistrado como 
eu e professor como vários de nós. 
Todo o simbolismo que envolve a 
personalidade e a vida de Victor 
Nunes Leal estão representados no 
Colar do Mérito que recebemos. 
Quiçá nos inspire a continuarmos 
exercendo nosso múnus com reti-

dão, com compromisso, buscando 
o melhor para a coisa pública e 
para o cidadão. Só assim seremos 
dignos da homenagem recebida. 
Muito obrigada”. 

A designação da comenda é um 
tributo que o Tribunal de Contas 
presta todos os anos à memória 
do honrado e digníssimo Ministro 

Victor Nunes Leal, que deixou para 
o Poder Judiciário e para o Estado 
brasileiro um legado ímpar, gra-
vando definitivamente seu nome 
na mais alta e luminosa constela-
ção de grandes homens públicos, 
pela contribuição prestada ao es-
tudo do Direito e ao exercício da 
magistratura.

Com o presidente Thiers 
Vianna Montebello, o advo-

gado Leonardo Scovino

Thiers Montebello e a jornalista 
Claudia Cataldi, colunista do 
jornal O Fluminense e apresenta-
dora da TV Bandeirantes
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Felipe Santa Cruz

Ao assumir a presidência da 
OAB, uma das instituições de 
maior relevância na história da de-
mocracia brasileira, adotou, como 
principais diretrizes e desafios, a 
manutenção dos projetos bem-su-
cedidos e a intensificação das ini-
ciativas destinadas a aperfeiçoar o 
funcionamento do Judiciário, prin-
cipalmente na primeira instância e 
nos juizados especiais.

Acima de tudo, o que aproxi-
mou o presidente da OAB do Rio 
de Janeiro dos tribunais de con-
tas foi o respeito intransigente aos 
princípios democráticos e repu-
blicanos, e o reconhecimento das 
funções de controle externo como 
imprescindíveis ao atendimento 
dos interesses dos cidadãos e à so-
berania popular.

Jonas Lopes de Carvalho Junior

Inspirado pelo espírito republi-
cano, promoveu o estreitamento 
de uma parceria muito bem-suce-
dida entre os Tribunais de Contas 
do Município e do Estado, cujos 
resultados beneficiam e fortalecem 
os vínculos entre ambos os órgãos 
de controle e a sociedade.

As ações que pontuam esta 
união entre os dois tribunais do Rio 
de Janeiro estão voltadas, sobretu-
do, para a capacitação e aperfeiçoa-

Os homenageados

mento do corpo técnico e troca per-
manente de experiências, iniciativas 
que demandam, de seus dirigentes, 
respeito mútuo, seriedade, esforços 
voltados para o bem comum, além 
da rara faculdade de compreender 
que, acima dos homens, estão as 
instituições e a necessidade de prio-
rizá-las e fortalecê-las.

Leila Maria Carrilo Cavalcante 
Ribeiro Mariano

Com larga experiência e incan-
sável desvelo no exercício da ma-
gistratura, sempre propugnou por 
uma prestação jurisdicional célere e, 
sobretudo, justa. Como atual presi-
dente do Tribunal de Justiça, traçou 
um planejamento estratégico a fim 
de garantir a eficiência da Corte que 
possui cerca de sete milhões de pro-
cessos em estoque e movimenta um 
orçamento de quase R$ 3 bilhões.

A desembargadora Leila Maria-
no deu, ainda, continuidade à polí-
tica de manutenção e estreitamento 
das relações institucionais com o 
Tribunal de Contas do Município, 
que beneficia, em última instância, 
o aprimoramento da gestão pública.

Nilson Bruno Filho

A Defensoria Pública concreti-
za o dever estatal de a todos propi-
ciar o acesso à justiça, assegurando 
o cumprimento dos direitos funda-

mentais previstos na nossa Cons-
tituição, como a ampla defesa e o 
devido processo legal.

Eleito defensor público geral do 
Estado para o biênio 2011-2012, 
Nilson Filho dedica sua capacidade 
de articulação e reivindicação das 
demandas de seus pares para forta-
lecer e aperfeiçoar o órgão, visan-
do ao melhor desempenho de suas 
atribuições constitucionais. Uma 
de suas bandeiras é o incentivo da 
mediação, para acelerar a resolução 
de conflitos e reduzir demandas ju-
diciais desnecessárias, desafogan-
do, assim, o Poder Judiciário.

Orpheu Santos Salles

Com mais de 90 anos de expe-
riências acumuladas ao longo da 
vida, Orpheu se dedicou ao jor-
nalismo com independência e le-
aldade aos princípios que sempre 
defendera, tais como a liberdade de 
expressão e defesa do estado demo-
crático de direito.

Em 1999, criou e passou a edi-
tar mensalmente a Revista Justiça 
e Cidadania, que ganhou apoio e 
reconhecimento por parte do Po-
der Judiciário. A Revista também 
abre espaço às demais instituições 
republicanas, aproximando-se dos 
tribunais de contas, sempre convi-
dados a participar do diálogo esti-
mulado pela Revista. 

Dr. Orpheu é presidente de 
honra do Instituto Justiça e Cida-
dania, organização reconhecida 
por sua contribuição ao fortaleci-
mento das Instituições da Repú-
blica, principalmente as do Poder 
Judiciário, a partir da divulgação 
de suas ações e atuações.
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Em sessão realizada no dia 25/09, o conse-
lheiro Thiers Montebello foi eleito presi-
dente do Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro para o biênio 2015/2016. 
O conselheiro Nestor Rocha será o vice

-presidente e o conselheiro Ivan Moreira foi eleito cor-
regedor-geral.

Nascido em 16 de abril de 1946, no Rio de Janeiro, 
Thiers Montebello é bacharel em Direito, e ingressou 
como autoridade policial, no então Estado da Guana-
bara, em 1973.

Exerceu vários cargos comissionados e de delibera-
ção coletiva, dentre os quais de destacam os de diretor 

TCMRJ elege presidente, 
vice e corregedor para
o biênio 2015/2016

da Divisão de Ensino na Acadepol, diretor do Depar-
tamento de Polícia do Interior, chefe de gabinete da 
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação 
Geral da Governadoria do Rio de Janeiro, vice-presi-
dente e presidente do Detran, e membro da Associa-
ção Brasileira de Juízes de Menores, tendo destacado 
sua atuação em prol do menor.

Foi suplente de vereador no pleito de 1988 e verea-
dor, em 1992, sendo líder do PMDB.

Thiers Montebello está no Tribunal de Contas des-
de 4 de junho de 1993, tendo seu nome sido aprovado 
por unanimidade pela Câmara Municipal para assu-
mir a função de conselheiro.

Os conselheiros eleitos Ivan Moreira, Thiers Montebello e Nestor Rocha



Dezembro de 2014 • Nº 59 • Revista TCMRJ84

Re
gi

st
Ro

A sessão ordinária do 
dia 21 de outubro foi 
marcada por forte 
sentimento manifes-
tado nos discursos 

proferidos durante a despedida do 
conselheiro Jair Lins Netto, que 
aposentou-se por completar 70 
anos de idade.

- Nestes últimos dias, tenho 
tido sentimentos contraditórios. 
Às vezes, eu começo a chorar. Não 
pelo sentimento menor de estar 
sendo substituído, pelo contrário, 
acredito que a renovação é neces-
sária; mas é de saudade, mesmo. 
Vai fazer muita falta o Tribunal 

Emoção marca despedida 
do conselheiro, agora
aposentado, Jair Lins Netto

de Contas na minha vida - falou o 
conselheiro Jair Lins Netto, com a 
voz embargada pela emoção, que 
contagiou as pessoas presentes no 
plenário do TCMRJ.

A atuação do conselheiro foi 
elogiada por seus pares do ple-
nário e pelo procurador-chefe da 
Procuradoria-Geral do Tribunal. 
O conselheiro Fernando Bueno 
Guimarães iniciou as homena-
gens lembrando quando ambos 
ingressaram na instituição, em 
outubro de 1980, para formar o 
primeiro time do corpo delibera-
tivo. "Somos os dois últimos dos 
sete primeiros conselheiros", alu-

diu ele, ressaltando os processos 
de constituição e consolidação do 
TCMRJ, dos quais participaram 
ao longo de mais de três décadas. 
"O Jair é um exemplo de compro-
metimento, de compromisso com 
o Tribunal", destacou ele.

Sua função também como cor-
regedor foi exaltada pelo presidente 
Thiers Montebello. "Sua correição 
foi feita com afeto. Foi um homem 
que ouviu os seus pares nos mo-
mentos de dificuldades que en-
frentamos", saudou o presidente, 
que lembrou ainda a convivência 
de ambos, de "recíproca colabo-
ração" ao longo de 21 anos. "Você 
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deixa uma saudade enorme e que 
não te torna ser lembrado, mas sim 
te torna inesquecível por todo nós. 
Porque a vida não é só o talento, a 
inteligência, a capacidade;  o que é 
importante é o relacionamento, é o 

ser  humano ser tratado como ser 
humano. E você é um especialista 
nisso", concluiu também emociona-
do o presidente Thiers Montebello.

A vaga do conselheiro Jair Lins 
Netto passa a ser ocupada pelo ve-
reador Luiz Antônio Guaraná.

Inúmeros foram os artigos e depoimentos do 
conselheiro Jair Lins Netto publicados na Revista do 
TCMRJ. Em todos, podemos observar a marca do 
firme posicionamento em prol do fortalecimento da 
instituição e da luta em fazê-la conhecida e respei-
tada pela sociedade. Reproduzimos aqui alguns tre-
chos de suas ideias e ideais:

Por um tribunal de contas (re)conhecido 

"(...) Posso reiterar minha absoluta confiança no 
futuro da instituição que tenho a honra de integrar. 
Apoiados agora em legislação moderna e plenamen-
te compatível com o desempenho eficaz de suas múl-
tiplas atividades, e dotados, sem dúvida, de amplos 
poderes constitucionais para coibir e reprimir irre-
gularidades, processadas no âmbito da administra-
ção pública, porque estão capacitados a acompanhar 
os fatos financeiros desde o seu nascedouro, os tribu-
nais de contas poderão se aparelhar adequadamente 
para enfrentar o desafio do exercício satisfatório de 
competências acrescidas e importantes, mediante o 
emprego intensivo das técnicas de informática, com 
a constante permuta de informações com o controle 
interno (...), credenciando-se, destarte, a se torna-
rem, em futuro breve, conhecidos e respeitados pelos 
contribuintes, pela imprensa e pela opinião pública." 
(palestra proferida no Corpo de Bombeiros do Esta-
do do Rio de Janeiro, em abril de 1995, e publicada 
na Revista do TCMRJ, n. 15 - setembro de 1995).

Auditorias privadas
"Aptas a considerar, antes de tudo, o lucro finan-

ceiro das iniciativas da administração e nunca os 
desejáveis impactos sociais resultantes da ação do 
poder público, as auditorias independentes confi-
guram-se inadequadas para o exercício do controle 
externo das contas públicas. Antes de julgar ineficaz 
o desempenho dos tribunais de contas, os signatá-
rios da Proposta de Emenda Constitucional n. 21/98 
deveriam voltar esforços no sentido de solucionar o 

seu reaparelhamento de material e treinamento de 
pessoal." (artigo publicado na Revista do TCMRJ n. 
17 - setembro de 1998).

Independência dos tribunais de contas
"(...) Necessário, isto sim, é que a corte de contas 

seja divulgada adequadamente, afastando-a, porém, 
de influências políticas perniciosas, visando a garantir 
a independência dos membros do colegiado, privi-
legiando-se, também, os trabalhos de campo, repre-
sentados pelas auditorias e inspeções permanentes." 
(depoimento pelos 20 anos do Tribunal, publicado na 
Revista do TCMRJ n. 21 - novembro de 2000).

Isenção das decisões
"Particularmente, continuo a esperar, talvez por 

ingenuidade, que a passagem do tempo venha a 
diminuir a influência de considerações meramen-
te políticas em nossas decisões, que, afinal, devem 
sempre revestir-se de caráter técnico-contábil - a 
política partidária deve ser feita por políticos nas 
casas legislativas competentes ou nos palácios de 
governo, nunca nas decisões plenárias de um órgão 
tecnicamente isento, equidistante das facções que se 
dedicam à busca do poder, presumivelmente para 
promover o bem geral da população contribuinte." 
(depoimento pelos 25 anos do Tribunal, publicado 
na Revista do TCMRJ n. 31 - dezembro de 2005).

Primeiros passos como conselheiro
"Antes de ingressar aqui, eu não tinha nenhuma 

tradição na política do Rio de Janeiro, tanto que, 
quando da minha indicação, um político do qual não 
lembro o nome disse: 'quem é este Jair que eu nun-
ca ouvi falar?' E, da minha parte, também não sabia 
bem o que era o Tribunal de Contas. Tive que ler 
tudo o que encontrei sobre o assunto e fui, aos pou-
cos, formando impressões próprias sobre o cargo." 
(depoimento pelos 30 anos do Tribunal, publicado 
na Revista do TCMRJ n. 45 - setembro de 2010).

Minhas coisas já foram 
carregadas, mas vou carregar 
o Tribunal na minha alma.

“
”
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é o novo conselheiro
do TCMRJ

Tomou posse na tarde 
do dia 10 de novembro, 
o novo conselheiro do 
Tribunal de Contas do 
Município do Rio de 

Janeiro, Luiz Antonio Guaraná. Ca-

rioca, 50 anos de idade, foi vereador 
durante 12 anos, até ser indicado 
pela Câmara Municipal para ocupar 
a vaga do conselheiro aposentado 
Jair Lins Netto. Na ocasião, estive-
ram presentes o presidente da Casa, 

Thiers Montebello, o Secretário-Ge-
ral da Presidência, Sérgio Aranha; 
o Secretário-Chefe do Gabinete da 
Presidência, Sérgio Tadeu Sampaio 
Lopes, e a Secretária das Sessões, 
Elizabete Maria de Souza.

Na foto, o novo Conselheiro assina o 
ato de posse e presta juramento, na sala 

da Presidência, sendo observado por 
Thiers Montebello e pela secretária das 

Sessões, Elizabete de Souza

No dia seguinte, Luiz Antonio Guara-
ná participou da sua primeira sessão 

ordinária como conselheiro, no Plená-
rio do TCMRJ.
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O 
conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes foi homenageado 
pelo Ministério da Defesa com uma placa comemorativa por sua 
palestra proferida durante o evento III Simpósio de Controle Inter-
no, realizado em Brasília, nos dias 4 e 5 de novembro. O tema da 
palestra do conselheiro Antonio Carlos foi sobre "Licitação Susten-

tável", tendo o ministro Carlos Ayres Britto feito o encerramento.

Na abertura do evento, além do ministro da Defesa, Celso Amorim, também 
estiveram presentes os comandantes do Exército, general Enzo Peri, da Ma-
rinha, almirante Julio Soares de Moura Neto e, representando o Comando da 
Aeronáutica, o brigadeiro Luiz Rossato.

Conselheiro Antonio Carlos 
recebe homenagem do
Ministério da Defesa
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O Tribunal de Contas 
sediou no dia 09 de 
setembro, no Audi-
tório Conselheiro 
Luiz Alberto Bahia, 

o evento "Governança Pública 
para o Desenvolvimento Nacional 
Sustentável - Edição Município do 
Rio de Janeiro". 

O presidente do TCMRJ, con-
selheiro Thiers Montebello, fez a 
abertura do evento. Também es-
tiveram presentes os conselheiros 
Antonio Carlos Flores de Moraes e 
Ivan Moreira, e o procurador-geral 
do Município, Fernando dos San-
tos Dionísio, entre outras autorida-
des. O responsável pela exposição 
aos presentes foi o auditor federal 
de Controle Externo,  Carlos Rena-
to Braga, do Tribunal de Contas da 
União (TCU). 

Tribunal de Contas
realiza palestra sobre
governança pública

Auditor federal Carlos Renato 
Braga durante a exposição 
sobre Governança Pública  

O evento teve como finalidade es-
clarecer os objetivos e dirimir dúvidas 
do trabalho que está sendo realizado 
pelo Tribunal de Contas do Muni-
cípio do Rio de Janeiro, em coope-
ração com o Instituto Rui Barbosa e 
com o Tribunal de Contas da União, 
para  obter e sistematizar informações 
sobre governança e gestão das aqui-
sições nas organizações públicas do 
Município do Rio de Janeiro.

O referido trabalho - que tem 
caráter preventivo e orientativo 
- está sendo realizado por meio 
de questionário eletrônico. Para 
o Município do Rio de Janeiro, as 
organizações selecionadas deverão 
preencher o Questionário de Go-
vernança Pública e de Governança 
e Gestão de Aquisições na página 
http://www.tcu.gov.br/perfilgov 
(dentro do link "pesquisa").

Os questionários visam ao le-
vantamento de informação sobre 
boas práticas de governança públi-
ca e governança e gestão de aquisi-
ções que, em princípio, refletem a 
capacidade de uma organização do 
setor público ser adequadamente 
governada e gerida em prol do in-
teresse da sociedade. As informa-
ções geradas subsidiarão o controle 
exercido pelos próprios dirigentes 
máximos das organizações.

O dirigente máximo da organi-
zação é o responsável pelas respos-
tas ao questionário, mesmo quan-
do as informações são providas 
por suas instâncias de governança 
e gestão.

As informações coletadas neste 
trabalho serão consideradas sigi-
losas, sendo divulgadas apenas de 
forma consolidada, de modo que 
não sejam identificadas as respos-
tas individuais das organizações 
participantes. As informações con-
solidadas somente serão divulgadas 
após o mês de novembro de 2014, e 
poderão ser aproveitadas pelos ges-
tores no processo de planejamento 
institucional.

Durante sua palestra, Carlos 
Renato Braga apresentou, entre 
outros,  os seguintes tópicos: Per-
cepção da situação atual;  O que é 
governança?;  Estratégia de melho-
ria contínua na Administração Pú-
blica Federal; Exemplos de práticas 
pesquisadas e  Sugestão de procedi-
mento operacional.
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Representando o TCMRJ, 
o presidente Thiers 
Vianna Montebello 
participou do seminá-
rio internacional sobre 

controle público organizado, nos 
dias 29 e 30 de outubro, pelo Ho-
norable Tribunal de Cuentas de la 
Provincia de Buenos Aires, naquela 
cidade argentina. Importante para o 
estabelecimento de intercâmbio de 
informações, o evento contou com 
palestras como a do ex-presiden-
te do Tribunal de Contas Europeu, 

Brasil e Argentina juntos 
pela modernização do
controle público

Hubert Weber, que dissertou sobre 
o fortalecimento dos organismos de 
controle estaduais. 

Autoridades de entidades fisca-
lizadoras do Brasil e da Argentina, 
como o presidente do TC de Bue-
nos Aires, Eduardo Grinberg; o vice
-presidente da Asociación  Argenti-
na de Presupuesto y Administración 
Financiera Pública, Marcos Makón; 
os conselheiros Wilson Wan-Dall, 
do TCE de Santa Catarina; Marco 
Peixoto, do TCE do Rio Grande 
do Sul; Manoel Pires dos Santos, 

do TCE do Tocantins; Francisco 
de Souza Andrade Netto, do TCM 
da Bahia; Inaldo Santos Araújo, do 
TCE da Bahia; Clovis Barbosa de 
Melo, do TCE do Sergipe; Artagão 
de Mattos Leão, do TCE do Paraná, 
e o auditor Luiz Genédio Mendes 
Jorge, do TC do Distrito Federal, 
ao final do seminário,  assinaram a 
Carta de Intenções, estabelecendo 
um marco contínuo de colaboração 
para o fortalecimento e a moderni-
zação do controle público nos dois 
países. Veja a seguir:

Da esq. para a dir.: ex-presidente do Tribunal de Contas Europeu, Hubert Weber; conselheiros Gené-
dio Mendes Jorge, do TC do Distrito Federal; Wilson Wan-Dall, do TCE de Santa Catarina; Eduardo 
Grinberg, presidente do Honorable Tribunal de Cuentas de Buenos Aires; Marco Peixoto, do TCE 
do Rio Grande do Sul; Manoel Pires, do TCE do Tocantins; e Thiers Vianna Montebello, presidente 
do TCMRJ.

Fotos: Sérgio Tadeu Lopes
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Carta Intencion del Seminario Internacional del 
Control Publico 2014

Organizado por el Honorable Tribunal de Cuen-
tas de la Provincia de Buenos Aires

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Repú-
blica Argentina, a los 30 dás del mes de octubre de 
2014, los representantes de las Entidades Fiscalizado-
ras Superiores y Tribunales de Cuentas reunidos en 
este acto y considerando:

Que el control basado en la cooperación regional 
resulta de vital importancia como instrumento gene-
rador de transparencia en el ejercicio de la gestión pú-
blica nacional y subnacional.

Que el principal beneficiario de contar con sólidas 
instituciones de control público es el ciudadano.

Que la cooperación entre las Entidades Fiscaliza-
doras y Tribunales pares de la región representa una 
inequívoca oportunidad para lograr su fortalecimien-
to institucional y modernización.

Que la mancomunión de las entidades fiscalizado-
ras sinifica un paso superador em la integración de las 
intituiciones de los estados, permitiendo el intercam-

O presidente do TCMRJ e o presidente da Abracon, 
Francisco Netto, representaram o Brasil no evento em 
Buenos Aires.

bio de información promoviendo la incorporación de 
recursos tecnológicos, compartiendo metodologías de 
trabajo para la excelencia en el ejercicio del control 
Público y procurando la capacitación permanente.

Que la cooperación entre los organismos de control 
permite fortalecer un proceso de implantación de las 
normas internacionales de contabilidad y de auditoria.

Que el intercambio de experiencias contribuye 
para la realización de auditorias de desempeño en 
conjunto.

Que resulta pertinente en virtud de lo enunciado 
precedentemente generar ámbitos de intervenciónre-
lacionamento basado em la independencia y auto-
nomía de los organismos regionales de control, en un 
marco continuo de colaboración entre las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores.

Por ello, se acuerda recomendar la conformación 
de una red latinoamericana de control público para el 
logro de los fines antes mencionados.

Por lo tanto, los abajo firmantes se comprometem 
a realizar las acciones tendientes a formalizar el pre-
sente acuerdo e instrumentar las medidas pertinentes 
para el logro de tal fin.

Presidente Thiers Montebello ao lado do austríaco Hubert 
Weber, que discorreu sobre o fortalecimento dos órgãos de 
controle, na abertura do seminário.
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Na manhã do dia 18 
de setembro, con-
selheiros de quin-
ze estados e do 
Distrito Federal se 

reuniram, no auditório do Tribu-
nal de Contas do Tocantins, em 
Palmas, para debater assuntos de 
interesse das cortes de contas do 
país. A iniciativa compõe o ca-
lendário de comemoração dos 25 
anos do TCE/TO.

O presidente do TCE/TO, con-
selheiro José Wagner Praxedes, 
em discurso na abertura do even-
to, citou que 2014 é um ano de 
comemoração. “Desde o dia 23 de 
janeiro deste ano, data em que o 
Tribunal completou 25 anos, es-
tamos realizando eventos com as 
mais diversas fi nalidades. Quero 

Conselheiros de vários
estados celebram os
25 anos do TCE do Tocantins

ressaltar que nossas portas sempre 
estão abertas para quem preza pela 
correta aplicação do dinheiro pú-
blico em benefício da população.”

Para o presidente da Associa-
ção dos Membros dos Tribunais 
de Contas (Atricon), conselhei-
ro Valdecir Fernandes, “o TCE/
TO nesses 25 anos, vem se con-
solidando como referência de tri-
bunal, fruto do trabalho coletivo 
dos membros e servidores desse 
tribunal”.  Sobre a presença no en-
contro, comentou: “é uma honra 
participar deste evento que vai ge-
rar tantas refl exões que irão con-
tribuir tanto para os gestores de 
controle interno e externo”.

O presidente do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de 
Janeiro (TCMRJ), Th iers Vianna 

Montebello, que na ocasião re-
presentou o Instituto Rui Barbosa 
(IRB), avaliou de forma positi-
va a iniciativa da corte de contas 
tocantinense de sediar a reunião. 
“Realizar eventos, como esse, que 
qualifi cam tanta gente, mostra a 
consciência do Tribunal de Con-
tas do Tocantins. Desejo que con-
tinue sendo o Tribunal interessa-
do que é, dando os bons exemplos 
que dá, sendo tão preocupado 
com sua atividade.”

O evento integra a programação 
do 9º Congresso Norte e Nordeste 
de Controle Interno e Externo (Co-
ninter), que, naquela data, contou 
ainda com a palestra do desembar-
gador do Rio de Janeiro, Cláudio 
Brandão de Oliveira, sobre a Lei 
Anticorrupção.

Th iers Montebello destacou, na abertura do evento,  a qualifi -
cação que o Coninter promove para membros e servidores dos 
tribunais de contas.

Foto: Sérgio Tadeu Lopes
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A importância da cul-
tura de planejamen-
to para preparação 
e prevenção de tra-
gédias naturais foi 

defendida pelo presidente do 
TCMRJ, Th iers Montebello, na 
abertura do seminário "Sistema 
Nacional de Proteção e Defesa 
Civil", organizado pela Rede de 
Controle da Gestão Pública, no 
auditório da representação do 
TCU no Rio de Janeiro, no dia 13 
de novembro.

Com o objetivo de discutir as 
ações preventivas de impactos de 

desastres climáticos, o evento foi 
dividido em seis painéis abordan-
do os principais desafi os e lacu-
nas de regulamentação legal deste 
tema. Durante um deles, o general 
Adriano Pereira Junior, secretário 
de Proteção e Defesa Civil no Mi-
nistério da Integração Nacional, 
destacou que no país existem 850 
municípios considerados prioritá-
rios para medidas dessa natureza, 
mas que o mapeamento geotécnico 
detalhado da situação, tão somen-
te, não efetiva a desejada redução 
de áreas de risco. Na sua opinião, 
a criação de uma legislação para 

obra de emergência é fundamental, 
assim como o envolvimento dos 
órgãos de controle nas ações de de-
fesa civil.

Desde 2009, a Rede de Controle 
da Gestão Pública do Estado do Rio 
de Janeiro reúne, além dos tribu-
nais de contas das esferas nacional, 
estadual e municipal, a Procurado-
ria Regional da República, Contro-
ladorias Regional da União e Geral 
do Município, Superintendência 
da Receita Federal, Procuradoria 
Regional da Fazenda Nacional, 
Defensoria e Ministério Públicos e 
Auditoria Geral do Estado.

Presidente Thiers Montebello
defende planejamento para
prevenção de desastres climáticos

Fotos: M. Saldanha



Revista TCMRJ • Dezembro de 2014 • Nº 59 93

RE
gI

ST
Ro

Acabam de "sair do 
forno" duas carti-
lhas elaboradas a 
partir de auditorias 
operacionais reali-

zadas pelo TCMRJ nas áreas de 
informações geográfi cas da cidade 
e arborização urbana. Uma outra 
está em produção gráfi ca, sobre a 
Gerência de Perícias Médicas.

A 6ª Inspetoria de Controle 
Externo do Tribunal é responsá-
vel por duas delas. Uma, é o re-
sultado da ação de controle junto 
ao Instituto Pereira Passos com o 
objetivo de verificar se as infor-
mações geográficas e sociográfi-
cas que o órgão gera e dissemina 
sobre o Município do Rio de Ja-
neiro possuem formatos de fácil 
acesso, estão atualizadas e são 
amplamente divulgadas. Estes da-
dos constituem ferramentas para 
diversos órgãos públicos e para a 
sociedade em geral no tocante ao 
controle da ocupação territorial, 
planejamento em transportes, 
meio ambiente, ação social e di-
versas outras áreas. Como mostra 
a cartilha, a equipe de auditores, 
com base em entrevistas com os 
principais stakeholders, concluiu 
uma série de recomendações e 
oportunidades de melhoria.

A outra cartilha da 6ª IGE 

Novas cartilhas falam
de árvores, informações 
sobre a cidade
e perícia médica

relata os principais achados da 
auditoria operacional que reali-
zou na área de arborização urba-
na pública, através de pesquisa 
exploratória e documental. O 
relatório aponta a manutenção 
inadequada das áreas urbanas, 
impropriedades no processo de 
plantio das mudas, na execução 
dos serviços de poda e nas remo-
ções e transplantios de árvores, 
entre outros problemas, regis-
trando um rol de recomendações 
à prefeitura.

"Como a Gerência de Perícias 
Médicas enfrenta as divergências 
de entendimento, impõe eficácia 
à suas ações, e otimiza a atuação 
de seus agentes, com vistas a um 
ótimo atendimen-
to a seus clientes?" 
Com base nesta 
questão central, 
uma equipe da 
1ª Inspetoria de 
Controle Exter-
no desenvolveu 
a auditoria ope-
racional junto ao 
órgão municipal 
responsável por 
comprovar a situ-
ação de saúde do 
servidor público 
e concluir ou não 

pela concessão de sua licença 
médica, e avaliar a aptidão dos 
novos concursados da prefeitu-
ra, entre as principais atividades. 
Para isto, três aspectos foram 
considerados relevantes: a des-
centralização da perícia médica, 
a relação do médico perito com 
seu público alvo e sua capaci-
dade de oferecer um serviço de 
qualidade. O detalhado trabalho 
inclui relatos de pacientes, pe-
ritos e funcionários da gerência 
e compõe um panorama muito 
abrangente sobre os problemas 
enfrentados nesta área.
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Dia 01- Regina Helena Diniz Bomeny, secretária muni-
cipal de Educação; Almir Oliveira, chefe de gabinete da 
SME e Paulo Roberto Santos Figueiredo, subsecretário 
de Gestão da SME

Dia 02 - José Renato Torres Nascimento; Thiers Mon-
tebello; delegadas Talita Roberta Carlos Carvalho e 
Thaianne Barbosa de Moraes Pessoa; Sara Jane Leite de 
Farias e Sérgio Aranha

Dia 05 - José Renato Torres do Nascimento;  Sérgio 
Aranha; procurador do Estado, Flávio Willeman; Thiers 
Montebello;  desembargadora Mônica di Piero; o chefe de 
Polícia Civil, Fernando Veloso; e os delegados Vila Pouca 
de Souza, Danton Moreira de Souza e Elizabeth Cayres.

Dia 11 - Moradores de Copacabana, que se mobilizaram 
contra a derrubada de um exemplar centenário de açacu 
(Hura crepitans) no bairro, agradeceram ao mandado de 
segurança concedido pelo Tribunal contra o corte da ár-
vore. Os visitantes aproveitaram para conhecer a auditoria 
operacional em arborização urbana pública realizada pela 
6ª IGE em todas as árvores de ruas, praças e parques da Ci-
dade do Rio de Janeiro. Na foto, Thiers Montebello, Marta 
Varela e Sérgio Aranha com os visitantes.

Dia 29 - Procuradores-gerais de contas de diversos esta-
dos se reuniram no dia 29 de setembro, no Auditório do 
TCMRJ, para tratarem de assuntos relativos ao Conse-
lho Nacional dos Procuradores-Gerais de Contas.
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Dia 15 - Conselheiros Ivan Moreira e  
Thiers Montebello, desembargadores 
Jayme Pinheiro e Gilmar Teixeira

Visitas Outubro / Novembro

Dia 23 - Vereador Átila A. 
Nunes e assessora Jaqueli-
ne Araújo

Dia 11- Conselheiro Cezar Miola, presi-
dente do Tribunal de Contas do Rio Gran-
de do Sul, Thiers Montebello , Luiz Antonio 
Guaraná, Valtuir Pereira Nunes, diretor-
geral do Tribunal de Contas do Rio Grande 
do Sul, e  Márcia Lins.
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Quem visitar a Feira 
do Rio Antigo, na 
Rua do Lavradio, vai 
ter a oportunidade 
de conhecer as almo- 

 fadas decorativas 
confeccionadas pela servidora do 
Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro, Iara Regina da 
Silva Souza. Depois de trabalhar 
oito horas por dia na Divisão de 
Serviços Gerais do TCM, Iara ain-
da encontra fôlego e motivação 

“A história da minha
vida é muito linda.
Só tenho a agradecer!”

para criar diferentes modelos de 
almofadas. Iara conta como con-
seguiu espaço na famosa Feira do 
Lavradio, para expor (e vender) seu 
trabalho. 
“Há muito tempo que faço almo-
fadas decorativas para vender. 
Comecei vendendo para pessoas 
conhecidas; depois, um amigo que 
vende antiguidades na Feira do La-
vradio me chamou para ir até lá. 
Naquela época, há dez anos, a Feira 
funcionava aos sábados e o pessoal 

montava suas coisas de venda no 
chão forrado com uma lona. Em 
2006, o presidente da Associação 
dos Comerciantes do Centro do 
Rio Antigo e Amigos – Accra, em-
presário Plínio Fróes [responsável 
pelo processo de revitalização cul-
tural da Rua do Lavradio], come-
çou a montar barracas, da metade 
da rua para cima, sempre no pri-
meiro sábado de cada mês, e cobra-
va uma mensalidade aos usuários. 
Assim, ficamos fixos, cada um no 

Fotos: M. Saldanha Iara Regina da Silva
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A seu ponto; até agora em setembro, 
quando houve algumas mudanças. 
Como muitas pessoas estavam in-
vadindo e ocupando barracas, difi-
cultando o controle da Associação, 
o Plínio pediu ajuda à prefeitura 
para que fosse feito o cadastramen-
to dos vendedores e a reorganiza-
ção da Feira”, explicou Iara.

Mãe de quatro meninas e um 
menino, Iara sempre arranjou 
tempo para trabalhar em alguma 
coisa a mais, além do Tribunal, 
para poder proporcionar mais 
conforto aos cinco filhos. Hoje, 

aos 69 anos, com sete netos e dois 
bisnetos, Iara continua batalhan-
do e se preocupando com o bem
-estar da família.

“A verdade também é que eu 
não sei ficar parada. Antes de fazer 
almofadas, eu fazia comida para 
fora, em festas, salgados, doces, 
almoços e jantares em casas de fa-
mília. Fiz também bonecas de por-
celana, com o rosto pintado, geral-
mente, de borboletas. Eu vendia, 
inclusive, para o Supermercado 
Pão de Açúcar; eles chegaram a me 
encomendar 300 bonecas”.

Na época em que ainda traba-
lhava no Serpro, por volta de 1973, 
Iara passava os fins de semana no 
bar de propriedade do pai, ajudan-

do na cozinha. Foi 
ali que teve a sorte 
de conhecer algu-
mas pessoas que 
tanto a ajudaram 
na vida. 

“Existia um 
campo de fute-
bol atrás do antigo 
Canecão [Casa de 
Espetáculos], bem 
em frente ao bar do 
meu pai. Aos sábados, neste cam-
po, jogavam dois grupos: o “Data 
Vênia”, que era do Fórum, com-

posto por desembarga-
dores, defensores pú-
blicos, juízes; e o “Seis 
de Outubro”, formado 
por influentes empre-
sários de diversos se-
tores. Eu levava para 
a beira do campo um 
bujão de gás e diversos 
salgados para vender. 
No final do futebol, 
eu fritava ali, na hora; 
todos comiam e ado-
ravam. Depois de um 
tempo de convivência, 
passei a levar para casa 
as camisas usadas nos 

jogos; lavava, passava e devolvia na 
semana seguinte.Foi um dos joga-
dores daquele futebol, o delegado 
Mialzir Alvim de M. Santos, que 
me alugou, por 
um cruzeiro – 
uma ninharia 
-, a antiga casa 
da Rua Correia 
Dutra. E fez 
mais: passou 
uma lista entre 
os companhei-
ros dos times, 
a r r e c a d o u 
muito dinhei-
ro e me deu, 
para reformar 

a casa.  Esse grupo me ajudou mui-
to. Quando fiquei numa situação 
financeira difícil, com o confisco 
da poupança, resolvi tomar conta 
de idoso. Como a casa era enorme, 
reservei a sala e os dois cômodos 
da frente para mim e meus filhos; 
nos outros três grandes quartos 
coloquei várias camas, e anunciei 
no jornal: ‘Toma-se conta de idoso 
por um salário mínimo’. Em dois 
dias, eu tinha dezessete idosos na 
minha casa. Foi muito bom cuidar 
dos ‘meus velhinhos’. Eu morei lá 
14 anos. Hoje, no terreno da casa 
onde moro, construí seis casinhas 
para alugar, cada uma com quar-
to, cozinha e banheiro. Com esta 
renda, somada ao salário do TCM 
e às vendas das almofadas, posso 
continuar ajudando a toda minha 
família. Sou feliz ajudando as pes-
soas, da mesma forma que fui mui-
to ajudada”.

A filha Mônica e o 
neto Rafael ajudam 
na barraca
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No dia 10 de outubro, 
a partir das 13h, o 
Tribunal de Contas 
promoveu em suas 
dependências festa 

comemorativa ao Dia das Crianças.
O auditório ficou lotado de pe-

quenininhos e altinhos, concen-
trados no espetáculo de mágicas 
apresentadas por Alex Rotterdam, 
sempre com a participação de pe-
quenos voluntários, tornando o 
show bastante interativo. 

Após a brincadeira no auditó-
rio, um lanche foi servido no 7º an-
dar, com bolo, sanduíches, sucos, 
refrigerantes, sorvetes e salgados, 
que fizeram a alegria da criançada. 

TCMRJ comemora
Dias das Crianças dos servidores

Enfeitada com balões metaliza-
dos coloridos, a sala  ao lado foi pal-
co de jogos e brincadeiras coordena-
das por animadores. Ali era possível 
ver brincadeiras de bolas, pinturas, 
pegadinhas, além de diversas outras 
crianças brincando livres.

Para os pais foi um momen-
to ímpar, num ambiente alegre 
e seguro. Marcelo Gil, que tra-
balha no DSG, e trouxe seu filho 
Antonio, de um ano e oito me-
ses, elogiou a equipe responsável 
pela elaboração da festa do Dia 
das Crianças: “Estão de parabéns! 
Ficamos extremamente satisfei-
tos com tanta alegria, carinho e 
dedicação ao dia dos nossos fi-

lhos. Nosso muito obrigado. Faço 
votos de que se repita a festa no 
próximo ano”, afirmou Marcelo, 
entusiasmado.

Segundo Rodolfo Pardo, da 
ASI,  a festa foi motivo de alegria, 
para ele e seu filho: "Com quase 
02 anos, Guilherme gostou muito 
da festa das crianças. Aproveitou 
muito o momento de integração 
com as outras crianças, brincando 
com seu cachorro azul, feito de ba-
lão. E tinha que ser o azul! Na hora 
do lanche, só tinha olhos para o ca-
chorro quente e para o brigadeiro. 
Foi muito bom compartilhar este 
momento de alegria com meu fi-
lho", celebrou Rodolfo.

Muitas 
gostosu-

ras foram 
servidas 

no lanche
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O auditor 
Rodolfo 
Pardo com 
Guilherme, 
durante o 
show de 
mágica no 
auditório

Os truques 
do mágico 
animaram 
a garotada

O técnico 
Marcelo Gil 
e Antonio 
participaram 
ativamente
da festa

As crian-
ças brinca-
ram livres 
num clima 
de grande 
alegria

Mães com-
partilharam 

os doces 
momentos 
ao lado de 

seus  filhos
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A obra intitulada "In-
quérito civil e ação 
civil pública de im-
probidade adminis-
trativa: limites de 

instauração" é resultado de anos 
dedicados a aprofundada pesqui-
sa e surgiu de uma inquietude do 
autor em relação à pouca atenção 
dada pela doutrina especializada 
aos limites objetivos que devem 
nortear a atuação do Ministério 
Público, principalmente no âmbito 

Inquérito civil e ação civil 
pública de improbidade 
administrativa:
limites de instauração

Autor:
Mauro Roberto Gomes de Mattos
Editora Forense 
Resenha:
Tatiana Sapha Kaufman
Assessora jurídica TCMRJ

civil, incluindo a fase pré
-processual.

A Lei de Improbidade 
Administrativa surgiu do 
clamor da sociedade que 
pugnava por um instru-
mento de combate mais efi-
caz aos desvios de conduta 
e ao enriquecimento ilícito 
às custas do Poder Público, 
com o fim de blindar a Ad-

ministração com elevado conteúdo 
de  moralidade, decoro e lealdade. 
A própria exposição de motivos do 
Projeto de Lei n. 1.446/1991 (que 
deu origem a Lei n. 8.429/920, já 
destacava que “uma das maiores 
mazelas que, infelizmente, ainda 
afligem o país é a prática desenfre-
ada e impune de atos de corrupção 
no trato com os dinheiros públicos”. 

Como se vê, a Lei de Improbi-
dade Administrativa surgiu, então, 

para dar efetividade ao artigo 37, §4º 
da Carta Constitucional, e não é re-
cente, visto que completou seus 22 
anos, mas continua bastante atual. 

Contudo, até os dias de hoje 
pugnamos por obras doutrinárias 
que nos ajudem a melhor com-
preendê-la e aplicá-la, uma vez 
que seus comandos são demasia-
damente abertos e seu texto não 
identificou com clareza e precisão 
os elementos definidores do ato 
ímprobo, limitando-se a definir 
os três tipos de improbidade ad-
ministrativa (atos de improbida-
de administrativa que importam 
em enriquecimento lícito, atos de 
improbidade administrativa que 
causam prejuízo ao erário e atos 
de improbidade administrativa 
que atentam contra os princípios 
da administração pública). Apre-
sentando-se como norma dema-
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siadamente aberta, acaba por gerar 
incertezas na sua aplicação o que, 
como muito bem esclarece o autor, 
"eleva a possibilidade do manejo 
indevido do número de ações desse 
tipo". É aqui que a obra se mostra 
de determinante valor.

Se de um lado a Lei de Improbi-
dade é instrumento moderno para 
a punição do agente ímprobo e res-
sarcimento ao erário dos prejuízos 
causados, de outro se mal utilizada 
pode transformar-se em mecanis-
mo de perseguição do gestor ho-
nesto, que a qualquer momento 
pode ter sua vida completamente 
devassada pelos organismos de 
controle, notadamente o Minis-
tério Público, muitas vezes sem a 
mínima e necessária justa causa a 
embasar investigação e sem maio-
res preocupações com a ofensa à 
imagem do investigado – que ainda 
que não tenha nada a temer – sabe 
que sofrerá as consequências nefas-
tas da persecução.

Já no capítulo inaugural traz 
um enfoque de vanguarda acerca 

do mérito do ato administrativo 
discricionário, sempre tido como 
uma "faculdade legal do poder pú-
blico, consubstanciada na conve-
niência, oportunidade e justiça na 
prática do ato discricionário, que 
estaria imune ao controle judicial" 
tal como destacado já no parágrafo 
que dá início ao livro.

A partir daí, vem o autor cons-
truindo a tese do controle do ato 
administrativo discricionário fun-
damentado na atual fase do Direito 
Público, mais voltada para cons-
titucionalização de suas normas, 
mantendo efi cazes os princípios 
e as normas da Constituição. O 
autor plantou a idéia, muito bem 
embasada, mas destacou que parte 
da doutrina nacional ainda oferece 
resistência à mudança, vinculan-
do-se, ainda, à primeira fase his-
tórica do Estado, entendendo que 
o controle do ato administrativo 
discricionário repercutiria em "in-
desejada intromissão à Separação 
de Poderes, sendo vedada ao Pode 
Judiciário a devida e constitucional 
fi scalização quanto a conveniência 
e oportunidade e justiça". 

Nos capítulos seguintes o ju-
rista vem aprofundar a idéia de 

que o inquérito civil não pode 
ser instaurado por arbítrio 

ou simples suposição Mi-
nisterial, sem que seja 

para apurar fato defi -
nido, sem um justo 

motivo jurídico ou 

uma prova (ainda que indireta) do 
ato ilícito. Como bem adverte o au-
tor "a justa causa para o início da 
investigação por meio de inquérito 
civil, relativando-se o direito da in-
timidade, da honra e da imagem do 
investigado, se faz presente quando 
existentes indícios de que houve 
dano (moral ou patrimonial) ao 
poder público. Isso porque indícios 
são presunções que serão confi r-
madas ou não pela prova, fruto da 
verdade real". Assim, a justa causa 
é condição sine qua non para a ins-
tauração do inquérito civil e tam-
bém para a propositura da Ação 
Civil Pública.

Outro ponto de relevo tratado 
na obra diz respeito ao prazo para 
conclusão do inquérito civil, uma 
vez que a lei se omite em deter-
miná-lo. Não tratando a lei sobre 
o tal prazo, coube ao do Conselho 
Nacional do Ministério Público, 
por meio da Resolução n. 23/2007 
(também examinada em subitem 
específi co e criticada por não ter 
enfrentado questões cruciais refe-
rentes ao inquérito civil), prever no 
seu art. 9º prazo demasiadamente 
amplo, o que viola a norma funda-
mental prevista no art. 5º, LXXVIII 
da Constituição da República, que 
assegura a todos a razoável duração 
do processo. 

Como se vê, a publicação ofe-
rece contribuição ímpar para o es-
tudo das diversas questões que cir-
cundam os limites de instauração 
da Ação Civil Pública de Impro-
bidade Administrativa, realizan-
do, assim, uma abordagem crítica 
e direcionada a fortalecer a ideia 
de que o manejo das investigações 
cíveis administrativas por parte do 
Ministério Público não pode estar 
desatrelada a uma justa causa, for-
talecendo-se, assim, a atuação do 
parquet e o respeito às garantias 
constitucionais.
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Prezado Conselheiro Th iers Monte-
bello, grato pelo envio de um exemplar da 
edição n. 58 da bela e tão qualifi cada Re-
vista do TCMRJ, cujos textos  de artigos 
e notícias sintetizam verdadeira aula de 
orientação e controle, na administração 
pública de nossos estados e municípios, 
dentre os quais se destaca a sempre bela 
Cidade do Rio de Janeiro. Fico feliz que, 
embora já em meu terceiro ano de jubi-
lado, pela aposentadoria compulsória dos 
70 anos, o TCMRJ, que tantas vezes visi-
tei quando presidi a Atricon, não se es-
quece de meu endereço  e contatos. Cum-
primentos e meu fraterno abraço.

VICTOR FACCIONI
Conselheiro aposentado do TCE/RS

rezado Conselheiro Th iers Monte-

Prezado Presidente, agradeço a genti-
leza da remessa, mais uma vez, da pres-
tigiada Revista do TCMRJ, como sempre 
trazendo matérias de altíssimo nível e 
alto grau informativo.

WANDER ARANTES
Conselheiro aposentado do TCM/GO

Prezado Presidente Th iers Montebello, ao 
tempo que acuso o recebimento e agradeço 
a gentileza do envio da Revista TCMRJ n° 
58 - Inverno 2014, parabenizo Vossa Exce-
lência e os servidores dessa Corte de Contas 
pela produção dessa destacada obra, que 
muito vem contribuindo para o aprimora-
mento do controle externo no Brasil.

SERGIO MACIEL
Auditor Substituto de Conselheiro do 

TCE-AL

Exmº Senhor Conselheiro do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro, Se-
nhor Presidente, apraz-nos cumprimentar 
V.Exª, tempo e que agradecemos a gentileza 
da remessa da “Revista nº 58 – Inverno 2014 
– Ano XXX – TCM RJ”, a qual, após a leitu-
ra, fará parte da Biblioteca desta AUGUSTA 
Casa de Leis, cujo título de capa é: Sociedade 
Provoca Inovação dos TCs.

Outrossim parabenizamos o nobre Presi-
dente pela iniciativa de conduzir a “Carta de 
Fortaleza”, cujo documento resultou do “IV 
Encontro Nacional dos Tribunais de Contas”, 
do qual participaram representantes de todos 
os Tribunais de Contas do Brasil, das entida-
des representativas dos órgãos de controle social 
sobre o Estado e a estratégia para atuar co efi ci-
ência no combate à corrupção e no controle do 
gasto público.

Na oportunidade, reiteramos a V. Exª, pro-
testos da mais alta estima e apreço.

RAULINO GONÇALVES FILHO
Chefe de Gabinete da Presidência da As-

sembléia Legislativa do Espírito Santo
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Honrada em cumprimentá-lo, encaminho 
o presente para registrar e agradecer o envio 
da “Revista do TCMRJ” no 58, focada nas 
inovações dos TC”s.

Essas pequenas demonstrações de zelo pe-
las pessoas que estão à gente de órgãos da Ad-
ministração Pública, seja no relacionamento 
institucional, seja no pessoal, são evidências e 
aprendizado de como se deve conduzir o tra-
tamento aos jurisdicionados, conduta que não 
tenho dúvida, é adotada por V. Exª.

Estenda, por gentileza, meus agradeci-
mentos aos demais Membros do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro, pela 
iniciativa.

No ensejo, apresento-lhe protestos de res-
peitosa consideração e apreço.

ELIzABETH MASSOUD SALAME DA SILVA
Procuradora Geral

Ministério Público de Contas
dos Municípios do Estado do Pará

Caro dr. Thiers, agradeço o envio da re-
vista do TCM, nº 58 que, entre outras ma-
térias, fala da visita de nossos alunos da Es-
cola Municipal Martin Luther King a esse 
órgão. Muito importante essa troca entre 
nossas instituições, especialmente quando 
ela se traduz na possibilidade de amplia-
ção do universo cultural de nossos alunos. 
Espero que mais escolas e alunos de nossa 
rede municipal de ensino possam visitar 
o TCM e se inteirar sobre suas práticas e 
ações. Grande abraço.

HELENA BOMENY
Secretária Municipal de Educação

do Rio de Janeiro

Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
Thiers Montebello, Presidente do Tribunal 
de Contas do Rio de Janeiro, com satisfa-
ção, acuso o recebimento do exemplar nº 
58 da Revista Tribunal de Contas do Mu-
nicípio do Rio de Janeiro – TCMRJ, e apro-
veito  a oportunidade para agradecer a 
Vossa Excelência pela gentileza da remessa 
e parabenizar pelo desenvolvimento da pu-
blicação.

ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN
Presidente do Tribunal Superior

do Trabalho - TST

Prezado Dr. Thier Montebello, Conselhei-
ro Presidente do TCMRJ, muitíssimo grato 
pela remessa da prestigiada Revista desse 
combativo e operante Tribunal de Contas 
que, como sempre, trás artigos da mais alta 
importância para a sociedade brasileira, 
renovando-lhe as esperanças de que os rou-
balheiros e despropósitos dos nossos agentes 
públicos cheguem ao fim, com a esperada 
punição. Muito sucesso nas suas relevantes e 
delicadas funções.

GEN EX LUIz GONzAGA
SCHREEDER LESSA
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LUA CHEIA, RIO DE JANEIRO

“O voo até a Lua não é tão longe.
As distâncias maiores que devemos percorrer estão dentro de 
nós mesmos.”

Charles de Gaulle

Foto: Ivan Gorito Maurity


