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VISÃO
Ser referência como órgão de controle, reconhecido 
pela sociedade como indispensável à melhoria da 
gestão pública e à defesa do interesse social
com correção e honestidade

MISSÃO
Exercer o controle externo da gestão dos recursos 
públicos, a serviço da sociedade



A Rio 2016 bate à 
porta

O Rio de Janeiro está em contagem regressiva para o início do 
maior evento esportivo do mundo, o que por si só gera muita 
apreensão diante de tamanha responsabilidade e cuidados extre-
mos para os últimos retoques.  A cidade se preparou, com inú-

meras e arrojadas intervenções urbanas que mudaram sua face, e tudo deverá 
estar funcionando com precisão e rigor infalíveis, visto que a exposição dos jo-
gos olímpicos tem alcance universal, com maciça presença de correspondentes 
estrangeiros e transmissão contínua de notícias e imagens, atraindo a atenção 
de espectadores de todos os continentes para a nossa cidade.

O Tribunal de Contas vem trabalhando em ritmo intenso, desde o pontapé inicial 
do projeto olímpico, tendo em vista o volume extraordinário de demandas –   e, por 
vezes, é instado a agir com mais celeridade do que o normal, uma vez que a Prefeitura 
tem um cronograma com o qual não pode falhar. O evento tem dia e hora para co-
meçar, e tudo, absolutamente tudo, tem de estar pronto, independente da vontade e do rigor dos controles.

Em abril de 2016, como é de conhecimento público, desabou parte da ciclovia inaugurada há 
pouco mais de seis meses, ensejando grande polêmica sobre os motivos e responsabilidades, agra-
vada, óbvio, pela ocorrência de vítimas fatais e pelo contrassenso de uma obra recém-construída 
desmanchar-se com o impacto das ondas do mar.  O relatório do CREA-RJ concluiu que não foram 
previstos nos projetos básico e executivo estudos preliminares oceanográficos, apesar de a pista ter 
sido construída às margens do oceano. Quanto às alegadas falhas na análise do edital de licitação e 
na fiscalização do contrato, em menção ostensiva à atuação do TCMRJ, o CREA-RJ desbordou de 
suas atribuições. Não é da sua competência emitir parecer sobre a atuação do TCMRJ, que se pauta, 
obstinadamente, pela legislação vigente, assim como não compete ao TCMRJ avaliar a fiscalização 
do exercício da profissão dos engenheiros.

Embora o Tribunal de Contas tenha prestado publicamente todos os esclarecimentos sobre sua atu-
ação relativa à obra da ciclovia, o assunto, por sua relevância, integra a pauta da presente edição da 
Revista do TCMRJ, na matéria Especial Ciclovia, onde se encontram detalhadas, passo a passo, todas as 
ações no âmbito das atribuições do Tribunal, de forma transparente e minuciosa. Diante da gravidade 
do fato, nunca é demais bater na mesma tecla, reiterar as explicações e esclarecimentos sobre a inequí-
voca isenção de responsabilidade do Tribunal de Contas, a fim de preservar a imagem da instituição.

Superado o trauma e suas repercussões negativas, seguem a pleno vapor, como numa maratona 
olímpica, os preparativos da cidade para recepcionar Chefes de Estado, atletas, jornalistas e visitan-
tes. Afinal, a Olimpíada e a Paralimpíada já estão batendo à porta. 

Que se sobreponha o otimismo ao pessimismo, que se potencialize a decantada cordialidade do 
povo brasileiro e, em especial, dos cariocas, e que sejam vencidos todos os obstáculos, inclusive da-
queles que, por mesquinharia política, torcem contra, como na Copa de 2014, e que a Rio-2016 seja 
um estrondoso sucesso!  Que prevaleça o espírito grandioso, sublime, olímpico!

THIERS MONTEBELLO
Presidente
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Evento esportivo de maior 
repercussão do plane-
ta, a Olimpíada reunirá, 
aproximadamente, 15 

mil atletas, de 204 países, e mi-
lhares de turistas. Cerca de 100 
chefes de Estado e de governo 
estão sendo esperados, somente 
para a cerimônia de abertura, que 
será realizada em 05 de agosto, 
no Estádio do Maracanã. Receber 
tantas autoridades, atletas e turis-
tas requer a adoção de medidas de 
segurança.

Qual será o planejamento estra-
tégico de segurança para os Jogos 
Olímpicos Rio 2016? Quem são os 
responsáveis por este planejamen-
to? Estas perguntas e outras, sobre 
o mesmo tema, foram respondi-
das à jornalista Denise Cook, por 
autoridades policiais e militares, 
a saber: chefe da Polícia Civil do 
Estado do Rio de Janeiro - PCERJ, 
delegado Fernando Veloso; as-
sessor da Subchefia Operacional 
da PCERJ, delegado Tarcísio A. 
Jansen; comandante-geral do 
Corpo de Bombeiros do Estado do 
Rio de Janeiro - CBERJ e Secretário 
de Estado da Defesa Civil, coronel 
Ronaldo Alcântara;  o superin-
tendente para Grandes Eventos 
do CBERJ, Wanius de Amorim; 
e o coordenador de Assuntos 
Olímpicos da Polícia Militar do 
Rio de Janeiro - PMERJ, coronel 
Marcelo Pereira Rocha.  Segundo 
os entrevistados, a operação olím-
pica de segurança depende de 
ações conjuntas, coordenadas e 
integradas por todas as agências 
envolvidas. Os Ministérios da 
Justiça e da Defesa e a Associação 
Brasileira de Inteligência – Abin 
são os pilares da operação. Os cin-
co entrevistados afirmaram tam-
bém que as experiências adquiridas 
nos grandes eventos anteriores –  
Jornada Mundial da Juventude, 
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Rio + 20, Copa do Mundo, Copa 
das Confederações – serviram 
de base para o planejamento da 
Olimpíada.

A novidade em relação à 
Copa do Mundo é que, além do 
Centro Integrado de Segurança 
Nacional (em Brasília), haverá 
cinco Centros Regionais (no Rio 
e nas outras cidades-sede dos jo-
gos de futebol), e quatro Centros 
Setoriais, um em cada região 
onde ocorrerão provas olímpi-
cas – Barra, Deodoro, Maracanã 
e Copacabana. Em todos estes 
Centros, haverá representantes 
de cada setor que integra a ope-
ração. Outra novidade será o uso 
de quatro balões estacionários, 
instalados em locais de grande 
concentração de pessoas, para 
captar, filmar e enviar, para os 
Centros de Controle, imagens em 
tempo real.

Os entrevistados informaram, 
ainda, que as bases de instala-
ção dos serviços essenciais, como 
água, luz e internet, já estão mo-
nitoradas e terão o aporte necessá-
rio de segurança durante os Jogos. 
Confira as entrevistas.

REVISTA DO TCMRJ - A deci-
são do governo federal de sus-
pender a exigência de visto de 
turismo para entrada no Brasil 
durante os Jogos mudou o pla-
nejamento de segurança?
PMERJ: Nós estamos fazendo o 
planejamento em função do que 
havia sido resolvido anterior-
mente. Mas, apesar de o país não 
ter sido, historicamente, palco de 
ações terroristas, estaremos no 
centro de atenções de todo o res-
to do mundo e isto pode ser, real-
mente, uma ameaça, como ocor-
reria em qualquer outro local em 
circunstâncias iguais. Existe, sim, 
esta preocupação e, então, para 

mitigar este risco, representações 
de agências policiais e de inteli-
gência de vários países já estão 
aqui, há algum tempo, atuando 
de forma conjunta com a Polícia 
Federal.

PCERJ: Não chegou a impactar 
nosso planejamento. Nós acredi-
tamos que seja uma medida diplo-
mática de incentivo à vinda de tu-
ristas, mas, para o planejamento de 
inteligência, vemos que esta medi-
da representa uma atenção maior, 
porque muda o panorama.

CBMERJ: Esta decisão não me-
xeu no nosso orçamento nem no 
planejamento, mas nos preocupa 
e merece atenção. O Grupamento 
de Operações com Produtos 
Perigosos - Gopp, do Corpo de 
Bombeiros do Rio de Janeiro, já foi 
inserido na área de segurança que 
diz respeito a ameaças terroristas. 
A decisão afeta, principalmente, a 
Polícia Federal, que é quem con-
trola entrada e saída de estrangei-
ros no país. 

REVISTA DO TCMRJ -  Quais 
planos operacionais de segu-
rança serão implementados 
para a realização dos Jogos 
Olímpicos?
PMERJ: A Polícia Militar, dentro 
de sua missão constitucional, tem 
uma série de atribuições durante 
o período dos Jogos. Estas atribui-
ções são desdobradas em policia-
mento ostensivo, que é, na verda-
de, o que realizamos, diariamente, 
na cidade. Mas faremos um poli-
ciamento extraordinário: estare-
mos presentes, com policiamento 
reforçado, no entorno das arenas 
olímpicas; nas áreas de interesse 
turístico; no sistema de transporte 
urbano (vemos o metrô como um 
dos sistemas mais impactado pelos 

Jogos); na parte externa das esta-
ções dos metrôs; dos terminais ro-
doviários; dos aeroportos; do Porto 
Rio; no VLT; nas principais vias de 
acesso a estes fundamentos e à rede 
hoteleira, que também será bastan-
te impactada.

PCERJ: A Polícia Civil pretende 
cumprir sua atribuição constitu-
cional, isto é, atender o público, 
vítima de crime ou denunciante, 
e promover investigações poli-
ciais de complexidade suficiente 
para conseguir dar todo suporte à 
Olimpíada. Mas, o nosso ordinário 
não pode parar; vamos continuar 
atendendo ao morador, mas preci-
samos de um olhar especial para a 
demanda extraordinária dos Jogos, 
como, por exemplo, o turista es-
trangeiro. Para isto, policiais com 
fluência em outras línguas serão 
aportados em todas as delegacias 
próximas aos locais de jogos e pon-
tos turísticos. Montaremos, ainda, 
com apoio de outras instituições, 
pequenas projeções extras de dele-
gacias, para darem agilidade e efici-
ência às ocorrências: uma na região 
olímpica de Deodoro; uma na Barra 
da Tijuca, para atender a demanda 
de todo o Parque Olímpico, inclu-
sive a Vila dos Atletas; uma dentro 
do Estádio do Maracanã (como 
sempre operamos); e outra dentro 
do Estádio do Engenhão. Teremos 
um ônibus, que chamamos de 
“Delegacia Móvel” - com capacida-
de de cinco postos de atendimen-
to - onde absorveremos a deman-
da no entorno do Maracanã, nos 
dias das cerimônias de abertura e 
de encerramento, e em dias de jo-
gos de futebol. A Polícia Civil tem 
também expertise em operações 
aéreas, com treinamento reconhe-
cido internacionalmente, que serão 
muito utilizadas nas Olimpíadas. É 
também da competência da Polícia 
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Civil cuidar das questões com cam-
bistas, bilhetes falsos e golpes na lo-
cação de imóveis. Estas movimen-
tações já vêm sendo monitoradas 
e investigadas pelas delegacias 
competentes.

CBMERJ: Pensamos, inicialmen-
te, na possibilidade do aumento 
de acidentes automobilísticos por 
conta do elevado número de pes-
soas circulando na cidade durante 
a Olimpíada, e, consequentemen-
te, na necessidade de se desobs-
truir, rapidamente, aquele local 
impactado, para que não interfira 
na mobilidade das equipes, juízes 
e família olímpica. Com base no 
levantamento estatístico de aci-
dentes feito por nós, iremos mon-
tar 23 Grupos Táticos Avançados -  

GTAs em zonas de maior incidên-
cia de ocorrências que envolvem o 
Corpo de Bombeiros, por exem-
plo, na TransOlímpica, na Av. 
Brasil, nas vias públicas próximas 
às instalações olímpicas, e, even-
tualmente, até dentro de algu-
mas instalações. O Grupo Tático 
Avançado – GTA é uma célula de 
socorro básico de bombeiros que 
irá atuar, principalmente, para 
diminuir o tempo de resposta ao 
acidente. Estes grupos também 
irão atender a eventuais incên-
dios. Teremos, ainda, equipes do 
Corpo de Bombeiros nos locais de 
jogos, para atuarem em situações 
de emergência. Por conta da nos-
sa expertise em resgate aquático, 
as competições de triathlon, ma-
ratona aquática, vela, canoagem 

e remo contarão com a presença 
de militares especializados dos 
nossos Grupamentos Marítimos e 
do nosso Grupamento de Busca e 
Salvamento. Atribuição, também, 
da CBMERJ, nossos oficiais en-
genheiros trabalharam na análise 
dos projetos de construção das 
instalações olímpicas, implemen-
tando medidas preventivas de 
combate ao incêndio e contenção 
de pânico, definindo o número 
de hidrantes e mangueiras ne-
cessários, potência das bombas, 
dimensionamento das portas de 
saída (escape), conforme a legis-
lação atual.Com visitas periódicas 
às obras, nossos técnicos puderam 
sanar pequenos problemas que, ao 
final, dificultariam a própria apro-
vação do Corpo de Bombeiros. 

Wanius de Amorim e Ronaldo Alcântara: 1.350 profissionais do Corpo de Bombeiros trabalharão nos dias dos Jogos 
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Durante a Olimpíada, funcioná-
rios da Defesa Civil estarão nos ae-
roportos, porto e rodoviárias, aju-
dando as pessoas a se cadastrarem 
no SMS, com o número 4000, para 
receberem, de graça, informações 
da Prefeitura sobre chuvas fortes, 
locais de enchentes e outros pos-
síveis desastres. Isto faz parte do 
plano de contingências criado por 
uma comissão específica que tra-
balha na previsão, monitoramento 
e resposta aos diversos incidentes 
que poderemos ter durante os 
Jogos Olímpicos de 2016. 

REVISTA DO TCMRJ -  Qual o 
contingente que será designa-
do para a operação de segu-
rança das Olimpíadas?
PMERJ: Não tenho um efetivo exa-
to porque trabalhamos, também, 
com a previsão de atuar em contin-
gência, ou seja, situações em que o 
cenário pode sair da normalidade. 
Prevemos um número bem maior 
do que o empregado na Copa do 
Mundo. Teremos uma multipli-
cidade de eventos ocorrendo, ao 
mesmo tempo, em diferentes luga-
res, o que torna a operação muito 
complexa. Certamente, faremos um 
aporte muito grande de policiais.

PCERJ: Não temos um número abso-
luto. Tem dias em que é maior, outros 
em que é menor. Vamos nos debruçar 
sobre os problemas de cada unidade 
impactada; ver o recurso necessário, 
inclusive pericial; fazer adequações e, 
então, haverá o aporte de servidores 
extraordinários, mas bem dirigidos, 
de acordo com as necessidades.

CBMERJ: Serão 1.350 bombeiros 
trabalhando por dia. Geralmente, 
na cidade do Rio de Janeiro, temos 
cerca de 800 a 1000 bombeiros por 
dia. Vamos acrescentar de 30 a 35% 
do efetivo, durante os Jogos.

REVISTA DO TCMRJ -  O Rio 
de Janeiro terá reforço de con-
tingente de outros estados?
PMERJ: Este reforço ficará por con-
ta da Força Nacional de Segurança, 
que irá atuar no interior das Arenas 
Olímpicas. Há previsão de trazerem 
para o Rio, neste período, cerca de 
10 mil homens de outros estados, 
entre PMs e bombeiros.

PCERJ: Na nossa atividade, não. 
Conseguiremos fazer as alocações 
necessárias.  

REVISTA DO TCMRJ -  Foi feito 
algum investimento em capaci-
tação de policiais?
PMERJ: A Subsecretaria Extraor-
dinária de Grandes Eventos pro-
moveu programas de capacitação 
de línguas estrangeiras, como in-
glês e espanhol. Também a PM 
tem um projeto que já vem sen-
do executado há alguns anos. Em 
função da experiência anterior 
em relação à gestão de multidões 
(experimentamos algumas ma-
nifestações com depredação do 
patrimônio público e particular), 
entendemos a necessidade de ca-
pacitar ainda mais nosso efetivo. 
O resultado disto foi a criação 
do Batalhão de Policiamento de 
Grandes Eventos, com policiais 
capacitados em fazer mediação 
de conflitos, prevenir, contro-
lar e conduzir manifestações de 
forma que não ocorra confronto. 
E ainda: por termos, também, a 
preocupação com ações terroris-
tas (apesar de o país não ter este 
histórico), estamos desenvolven-
do um treinamento para todo o 
nosso efetivo que estará atuando, 
que tem por objetivo fazer com 
que o policial tenha capacidade 
de perceber a ameaça, compreen-
der este novo momento no qual 
ele está inserido, e a importância 

de sua ação proativa, de forma 
correta, para cada situação. 

PCERJ: O Ministério da Justiça, 
através da Secretaria Extraordinária 
de Segurança para Grandes 
Eventos, criou o Programa de 
Observadores, que teve por ob-
jetivo designar um membro de 
cada instituição para observar o 
sistema de segurança em even-
tos no exterior – Canadá, China, 
Estados Unidos – e fazer a devida 
adaptação para melhorar a nossa 
operação. Por sua tradição como 
especialista em artefatos explosi-
vos, a nossa Academia de Polícia – 
Acadepol fez parte do programa de 
capacitação e treinou policiais civis 
e militares, guardas municipais e 
agentes de outras forças de segu-
rança no curso “Primeira Resposta 
em Ocorrências Antibomba”. A 
proposta do curso foi ensinar os 
agentes a reconhecer um material 
explosivo, o que devem e o que não 
devem fazer em situação de suspei-
ta de bomba, e a estabelecerem um 
perímetro de segurança até a che-
gada do Esquadrão Antibomba.

CBMERJ: A Secretaria Extraordi-
nária de Segurança para Grandes 
Eventos, do Ministério da Justiça, 
montou um complexo de ensino, 
em Guadalupe, onde está sendo 
ministrado um curso de especia-
lização em operações em grandes 
eventos (é o único que existe no 
Brasil, para bombeiros). Já forma-
mos 800 bombeiros e estamos com 
outra turma de igual número. No 
final, serão 3.500 capacitados. A 
corporação já investe, anualmente, 
em viaturas, equipamentos, capa-
citação de policiais, porque gran-
des eventos são comuns na nossa 
rotina, por exemplo, o Reveillon 
e o Carnaval. Nós estamos com 
uma carteira de convênios com 
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o governo federal de cerca de 25 
milhões de reais para capacitação 
e modernização da nossa área de 
ensino, como a plataforma de ensi-
no à distância (programas, softwa-
res, computadores, ilha de edição, 
filmagem).

REVISTA DO TCMRJ -  
Servidores de sua corporação 
foram enviados ao exterior para 
conhecer técnicas de seguran-
ça para grandes eventos?
PMERJ: Existem vários programas 
de intercâmbio com este objetivo, 
e a PM já participa com algumas 
agências do exterior, há bastante 
tempo. Um deles é com a Polícia 
Nacional Francesa, onde diversos 
policiais nossos foram capacita-
dos na área de operações especiais. 

O Batalhão de Ações com Cães 
– BAC, o Batalhão de Operações 
Especiais e o Batalhão de Choque 
também passaram por treinamen-
tos, que vieram a somar à nossa 
experiência.

PCERJ: Já faz tempo que a Civil 
tem intercâmbio com a SWAT, e a 
Olimpíada intensificou muito esta 
integração. Recentemente, nossos 
policiais e instrutores participa-
ram de um curso de treinamen-
to, voltado para os Jogos de 2016, 
oferecido por aquela instituição. 
A Coordenadoria de Recursos 
Especiais – Core e o Esquadrão 
Antibomba, ambos da Polícia 
Civil, também participaram de in-
tercâmbios com diversos países, 
para ampliar a expertise de seus 

agentes em diferentes segmentos, 
como por exemplo, no treinamen-
to para atiradores.

CBMERJ: Fui observador ofi-
cial do governo brasileiro dos 
Jogos Olímpicos de Londres 2012. 
Levamos ainda quatro oficiais num 
programa paralelo; um oficial da 
área de segurança e contenção de 
pânico; uma oficial médica da área 
de atendimento pré-hospitalar; um 
oficial da equipe de Operações; 
e um do Setor de Comando e 
Controle. Fui, também, a Pequim, 
Atenas e, no ano passado, aos 
Jogos Pan-americanos de Toronto. 
Estudei tudo que foi feito na área 
de defesa civil/bombeiro para, en-
tão, fazermos as devidas adapta-
ções no nosso planejamento.

Tarcísio Jansen e Fernando Veloso, com a jornalista Denise Cook: intercâmbio com a SWAT e capacitação no exterior fizeram 
parte dos preparativos para a olimpíada
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REVISTA DO TCMRJ -  Como 
será feita a segurança dos atle-
tas que terão provas fora do 
Complexo Olímpico?
PMERJ: Cabe à Prefeitura do Rio 
elaborar um plano de mobilidade 
urbana e, neste plano, está con-
templado o que chamamos de “fai-
xas olímpicas”, que são as rotas 
por onde as delegações de atletas, 
a família olímpica e também as 
autoridades irão circular duran-
te as competições e treinamentos. 
Estas “faixas” passam por várias 
vias principais da cidade, como 
Av. Brasil, Linha Amarela, Linha 
Vermelha e Copacabana. Nós fa-
zemos nosso planejamento pro-
curando reforçar o policiamento 
destes trajetos. Na verdade, este 
nosso planejamento já prevê uma 
fase que antecede a cerimônia de 
abertura, no dia 5 de agosto; dez 
dias antes do período olímpico já 
estaremos com policiamento refor-
çado nestas vias.

PCERJ: Haverá um dia da Olim-
píada em que ocorrerão 568 deslo-
camentos de vips e de delegações, 
simultaneamente. Segurança apro-
ximada ou para vip não é atribuição 
da Polícia Civil e, sim, da Polícia 
Federal, mas nós temos algumas 
expertises históricas em algumas 
áreas.

CBMERJ: Se, num deslocamento 
de atletas, nós tivermos que dar 
algum tipo de apoio, com ambu-
lância, por exemplo, seguiremos as 
instruções da Central de Regulação 
Médica e do Comitê Olímpico.

REVISTA DO TCMRJ -  O que 
a Olimpíada pode trazer de 
melhorias para a área de se-
gurança pública? Qual o le-
gado deixado para o cidadão 
carioca?

PMERJ: O que temos de legado, 
que certamente iremos empregar 
nas Olimpíadas, fica por conta das 
nossas aeronaves equipadas com 
imageador aéreo. Ferramenta de 
grande importância, o imagea-
dor aéreo permite que tenhamos 
a exata imagem do que ocorre no 
terreno, tanto em manifestações 
como em escoltas de delegações 
e chefes de Estado, e, também, no 
patrulhamento aéreo em locais 
de interesse operacional. Mas, o 
maior legado para as agências de 
segurança foi a criação do Centro 
de Comando e Controle; avança-
mos muito na forma integrada de 
trabalhar.

PCERJ: As diversas capacitações 
vão promover um legado para o 
desenvolvimento do policial civil. 
Por enquanto, vamos operar na 
Olimpíada com o que já temos, 
mas existe o projeto de monta-
rem, no terceiro andar da 15ª DP 
– Região Olímpica de Copacabana 

–, uma sala com monitores, que 
será, caso realmente seja instalada, 
utilizada, no futuro, como nosso 
centro de controle. Mas ainda não 
é realidade, como também não são 
todas as projeções de que falei. Se 
os recursos vierem, melhor; mas, 
se não vierem, a Polícia Civil do 
Rio vai mostrar que é a melhor 
do mundo, por sua capacidade de 
superação. 

CBMERJ: A Olimpíada será o 
evento que deixará o maior legado 
que já tivemos; tanto o legado de 
conhecimento profissional, quan-
to o material e, ainda, o legado 
social, com a aproximação e inte-
ração com outros órgãos. Depois 
dos Jogos, teremos mais viaturas 
rodando (ambulâncias, carros de 
busca e salvamento, e carros de 
incêndio); mais embarcações (lan-
chas e botes); mais equipamentos, 
e mais bombeiros capacitados para 
ajudarem a população do Rio de 
Janeiro.

marcelo rocha: policiamento extraordinário da Pm será no entorno das arenas, 
nas áreas turísticas, no sistema de transporte e nas principais vias de acesso 
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Atingido de baixo para 
cima por uma onda 
violenta, um trecho de 
50 metros da Ciclovia 

Tim Maia, que liga o Leblon a São 
Conrado margeando o oceano, 
desprendeu-se da coluna que o 
sustentava, girou no ar e caiu, pro-
vocando a morte de duas pessoas, 
no feriado do dia 21 de abril. 

A tragédia aconteceu somen-
te 195 dias após a inauguração 
da pista e trouxe à tona questio-
namentos sobre o desempenho e 
as responsabilidades do TCMRJ 
em relação às obras públicas da 
cidade. 

Para entender por que o TCMRJ 
não poderia ter impedido o infeliz 
acontecimento, pontuamos alguns 

Ciclovia Tim Maia: 
poderia o TCMRJ ter 
previsto e evitado a 
tragédia?

aspectos e fatos, em forma de per-
guntas e respostas:

Quando o TCMRJ começou a 
acompanhar a obra da ciclovia?

A atuação do TCMRJ em rela-
ção à Ciclovia Tim Maia iniciou-se 
com a análise do edital de concor-
rência, em 2013. O exame foi por-
menorizado e identificou diversas 



ES
pE

C
IA

l 
C

IC
lO

VI
A

12 Abril de 2016 • Nº 64 • Revista TCMRJ

inconsistências na planilha de 
quantitativos e custos unitários e 
na memória de cálculo dos quanti-
tativos orçamentários. O edital foi 
posto em diligência para que a ju-
risdicionada justificasse e esclare-
cesse o que foi apontado pelo corpo 
técnico do tribunal.

Dentre essas inconsistências, 
algumas se referiam ao projeto 
básico?

O projeto básico, em sua es-
sência, não é avaliado pelo tribu-
nal de contas. Ele é elaborado por 
quem contrata a obra; no caso 
da ciclovia, a Fundação Instituto 
de Geotécnica do Rio de Janeiro 
(Geo-Rio), com base nos estudos 
do terreno, nos dados hidrológicos 
e/ou oceanográficos, para se definir 
a geometria do empreendimento e 
os materiais de construção, equi-
pamentos e mão de obra que se-
rão empregados. Nesta parte, não 
cabe ao tribunal de contas interfe-
rir. Depois de concluída esta parte 
técnica do projeto, se estabelece 
um orçamento de custo. Aí, sim, é 
que entra o trabalho do tribunal de 
contas, buscando ver se a chamada 

memória de cálculo condiz com a 
realidade e observa o princípio da 
economicidade. 

Que tipo de inconsistências fo-
ram observadas no edital?

Eram a respeito de itens que ge-
ravam custo e que precisavam ser 
melhor explicados, seja porque não 
constavam dos desenhos do proje-
to, ou que careciam da demonstra-
ção de cálculos que tinham dado 
origem a determinados valores, 
ou sobre quantitativos que não ti-
nham consonância com a extensão 
correta da ciclovia, entre inúmeros 
outros. Em suma, o TCMRJ solici-
tou à jurisdicionada que instruísse 
o processo com documentos de 
projeto básico adequados e atuali-
zados e apresentasse as premissas 
e os cálculos estruturais geotécni-
cos que corroborassem as soluções 
adotadas que impactavam o orça-
mento da construção da ciclovia. 
E, assim, após três diligências, a 
GeoRio fez uma completa refor-
mulação do projeto básico: cerca 
de 55% dos itens da planilha orça-
mentária sofreram alterações, em 
quase 90% de seus quantitativos.

Depois disso, onde mais o 
TCMRJ atuou na obra?

O TCMRJ também examinou 
o contrato feito com o consór-
cio responsável pela construção, 
analisando os documentos e ve-
rificando se as exigências formais 
do edital haviam sido cumpridas. 
Além disso, o tribunal realizou 
seis visitas técnicas de auditoria, 
entre outubro de 2014 e janeiro de 
2016. Ou seja, nossos auditores fo-
ram ao local da obra para verificar 
se o cronograma físico-orçamen-
tário estava sendo respeitado. Para 
isto, foram feitas medições do que 
havia sido feito, confrontando-as 
com os pagamentos efetuados. 
Também foram verificados a efe-
tiva presença de mão de obra, os 
materiais de construção empre-
gados, a organização dos cantei-
ros, a utilização de máquinas, ve-
ículos para transporte e placas de 
sinalização, entre outros aspectos. 
Tudo isto tendo em mente a con-
formidade entre o que estava sen-
do pago com o dinheiro público e 
o que estava sendo prestado pela 
construtora.

Ao longo dessas visitas, o 
TCMRJ pôde observar falhas 
estruturais que levaram à que-
da de parte da ciclovia?

Não. O tribunal de contas ve-
rificou falhas e impropriedades 
derivadas da execução das obras, 
como trincas e acabamentos mal 
feitos, que, contudo, não configu-
ravam riscos estruturais.  A forma 
como o tabuleiro (pista) foi fixado 
aos pilares de sustentação estava 
de acordo com o projeto básico, 
que, segundo especialistas têm 
dito, não previu o impacto das on-
das. Este tipo de avaliação, no caso, 
se houve ou não esta preocupação, 
repita-se, não cabe ao tribunal de 
contas investigar.



Novamente um assunto que não quer calar: a necessidade de projetos básicos mais bem elabora-
dos nas obras públicas. O tema mereceu atenção na Revista do TCMRJ n. 59, de dezembro de 2014.  
Naquela ocasião, os presidentes do Clube de Engenharia, Francis Bogossian; do Crea/RJ, Agostinho 
Guerreiro; e da CAU/BR, Haroldo Pinheiro, apontaram a falta de planejamento como o principal fator 
para custos excessivos, atrasos e má execução. Relembre alguns trechos publicados:

“No Brasil, raramente se lançam licitações com projetos executivos prontos. Quando muito, as concorrên-
cias partem de projetos básicos, que na maioria dos casos não seguem a sequência completa que deveriam. 
Esta é a situação que mais acontece em nosso dia a dia. Além de incompletos, pela falta de rigor, por terem 
sido feitos às pressas, os projetos que servem de base a muitas licitações podem conter falhas de concep-
ção e equívocos que venham a ocasionar mudanças. Deixam-se tais problemas para resolver no futuro.” 
(Francis Bogossian)

“A norma atual possibilita que as obras públicas sejam licitadas a partir de um projeto básico. A deno-
minação, infeliz, acabou induzindo – de boa-fé ou não – à abertura de muitos editais apenas na base do 
projeto esquemático utilizado para aprovação em prefeituras. E um projeto esquemático, por melhor que 
seja, não é elemento suficiente para dar início a uma obra.” (Haroldo Pinheiro)

“É preciso conhecimento de engenharia àqueles que aprovam orçamentos em licitações. Cada vez mais 
vemos licitações serem ganhas pelo menor preço, só que os responsáveis por esse processo licitatório, em 
grande parte das vezes, não avaliam que o barato pode sair – e sai – bem mais caro no final.” (Agostinho 
Guerreiro)

 “As obras precisam ter visibilidade para garantir os votos na eleição futura. Necessitam, portanto, estar 
inauguradas, mesmo sem a devida conclusão, para que seus dividendos repercutam nas urnas. Não há 
tempo suficiente para cumprir todas as etapas regulamentares, 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 cai-
xa e muitas vezes não há tempo físico para cumprir todos os indispensáveis estudos prévios que a obra 
demanda. Deveria se fazer, no mínimo, o reconhecimento do terreno, avaliação do meio ambiente, da 
hidrografia etc..” (Francis Bogossian)

“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 planejamento.” (Agostinho Guerreiro)

 “Uma obra de engenharia não é um lápis ou uma borracha que se pode licitar pelo menor preço. O pro-
duto não está pronto, não está na prateleira. As propostas para serviços de engenharia deveriam ser sele-
cionadas pelo melhor preço, ou seja, o que ofereça mais vantagens ao contratante em relação à qualidade, 
preço e prazo dos serviços.” (Francis Bogossian)

“O Tribunal de Contas da União, ao fazer um balanço das 200 obras que sofreram intervenções no ano de 
2012, concluiu que 45% tinham projetos deficientes. Para a Associação Brasileira de Normas Técnicas, o 
projeto executivo tem 5% de imprecisão, o básico, 15%, e o anteprojeto, 25%.” (Haroldo Pinheiro)

Batendo na mesma tecla
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Competitividade deve ser 
isonômica

Sergio Ciqueira Rossi 
Secretário-diretor-geral do Tribunal de Contas  
do Estado de São Paulo

Ninguém desconhece 
e também ninguém 
deixa de reconhecer 
a importância da le-

gislação que instituiu o Estatuto 
Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte; afinal, 
esse regramento, com o objetivo 
de estimular pequenos negócios e 
alavancar o desenvolvimento local 
ou regional, criou tratamento dife-
renciado, concedendo preferências 
e benefícios não só em relação às 
aquisições públicas, mas à redução 
da burocracia para sua criação e 
funcionamento, regime tributário 
diferenciado e outros aspectos que 
aqui não estarão em discussão.

Trata-se de leis complemen-
tares, que dispõem sobre matéria 
específica expressamente deter-
minada na Constituição, no caso 
os artigos 170, IX e 179. Contudo, 
havemos de interpretá-las no 

contexto dos princípios constitu-
cionais que, obviamente, hão de ser 
preservados. 

Daí entendo que as leis em 
comento sobrepuseram-se às 
regras do artigo 37 da mesma 
Constituição Federal, que esta-
belece os princípios que regem 
a administração pública, dentre 
eles o da igualdade, repetido em 
seu inciso XXI (obrigatoriedade 
de licitação pública nas contra-
tações de obras, serviços, com-
pras e alienações, que assegure 
igualdade de condições a todos os 
concorrentes).

Penso oportuno, portanto, 
lançarmos mão da hermenêutica 
para entendermos o exato sen-
tido ou o fiel pensamento do le-
gislador responsável pelas Leis 
Complementares nº 123, de 2006, e 
nº 147, de 2014, sobretudo quando 
da aplicação do disposto na Seção 

I – Das Aquisições Públicas, mais 
precisamente dos artigos 42 a 49, e, 
em especial, o inciso I do artigo 48.

Penso, mais ainda, que deve-
mos invocar a hermenêutica res-
tritiva ou estrita, que é aquela que 
“vem excluir de sua aplicação ca-
sos que, aparentemente incluídos 
na significação de suas palavras, 
contrariam seu espírito” (Plácido 
e Silva). Nas palavras do mesmo 
autor, hermenêutica “é empregada 
na técnica jurídica para assinalar o 
meio ou modo de se interpretar as 
leis, a fim de que se tenha delas o 
exato sentido ou o fiel pensamento 
do legislador”.

Muitos já verberaram incons-
titucionalidade da LC nº 123, de 
2006, enquanto outros sustenta-
ram sua validade, escorados no 
inciso IX do artigo 170 e 179 da 
Constituição Federal. Exemplo 
disto é a posição do Tribunal de 

Casos concretos analisados pelo TCE de São Paulo concluem que 
o fatiamento de itens de contratação em licitações públicas, com o 
intuito de beneficiar as micro e pequenas empresas, fere de morte 
o princípio da competitividade.
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Contas da União, no seguinte 
sentido:

“Nada obstante a existência do pre-
ceito constitucional da realização 
de licitação para as contratações 
públicas com o objetivo de melhor 
atendimento ao interesse público, 
assegurado o tratamento isonômico 
entre os participantes, não há que 
se olvidar que é também princípio 
constitucional o tratamento favore-
cido às empresas de pequeno porte 
(CF/88, arts. 170, IX e 179), com o 
justo intuito de alçar, à condição de 
iguais, sujeitos desiguais. Creio que 
esses princípios não se antagonizam, 
ao contrário, formam um todo har-
mônico em busca, justamente, da 
almejada isonomia, da igualdade. 
Penso, ainda, não ter sido outro o es-
pírito com que o legislador ordinário 
promulgou a LC 123/2006, estabele-
cendo as normas gerais relativas ao 
tratamento diferenciado e favoreci-
do a ser dispensado às microempre-
sas e empresas de pequeno porte, no 
âmbito dos poderes da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos 
municípios, e o Executivo baixou o 
Decreto 6204/2007, regulamentando 
o tratamento favorecido, diferencia-
do e simplificado a ser aplicado aos 
entes em questão nas contratações 
públicas no âmbito da administração 
federal.”

“o tratamento privilegiado 
conferido às micro ou pe-
quenas empresas reduz 
consideravelmente o uni-
verso de participantes e, via 
de consequência, a possi-
bilidade da obtenção da 
proposta mais vantajosa.”

Outro exemplo é o que bem re-
sume Sidney Bittencourt, jurista e 
professor, especialista em licitações 
e contratos administrativos:

“Joel Niebuhr, por exemplo, em 
artigo indignado, critica a técnica 
legislativa adotada, considerando 
que o legislador ‘resolveu, meio ar-
dilosamente, imiscuir-se na seara da 
licitação pública, prescrevendo nor-
mas abertamente incompatíveis com 
o regime jurídico que lhe é próprio, 
já bastante complicado, o que causa 
espécie e dificuldade de toda a sorte’.
Além disso, é flagrante, diante de 
impropriedades de toda ordem, que 
todo o texto voltado para as licitações 
públicas foi concebido sem a cautela 
requerida pela matéria. A técnica 
adotada não é das melhores - longe 
disto -, o que permite que se suscitem 
dúvidas quanto à experiência de seu 
elaborador no assunto. 
Por fim, não há como negar veraci-
dade ao afirmado por Aline Câmara 
e Leonardo Ribeiro, ao apreciarem 
os novos rumos do tema impostos 
pela Lei Complementar nº 123/06, 
sob o prisma de sua aplicação: ‘E 
mais: analisando a questão sob o 
enfoque prático, os procedimentos 
licitatórios tornar-se-ão ainda mais 
morosos e complicados’.”

Bruno Santos Cunha e Renato 
Saeger Magalhães Costa também 
disseram:

“A conclusão preliminar, assim, é 
que a legislação foi precipitada quan-
do adentrou, de afogadilho, no am-
biente das contratações públicas. É 
que, como visto, a intenção de pro-
moção das ME’s e EPP’s foi imple-
mentada sem a necessária conjunção 
com os princípios básicos do regime 
licitatório, de estatura também cons-
titucional e legal, cujas premissas não 
podem ser afastadas indistintamente 

para que se promovam outros valo-
res tutelados pela ordem jurídica.”

Indiscutível, a meu ver, que o 
tratamento privilegiado conferido 
às MEs ou EPPs reduz considera-
velmente o universo de participan-
tes e, via de consequência, a possi-
bilidade da obtenção da proposta 
mais vantajosa. Por isto considero 
de bom tamanho a redação ofere-
cida, em 2006, ao inciso I de seu 
artigo 48. A crítica não se refere à 
alteração do comando verbal, que 
passou de poderá para deverá. O 
aspecto nodal é a modificação da 
reserva às MEs e EPPs das licitações 
de até R$ 80.000,00 (oitenta mil re-
ais) para criar procedimento licita-
tório com itens de contratação.

Aqui está, seguramente, nor-
ma que viola em tudo e por tudo 
o consagrado regime licitatório em 
busca da proposta mais vantajosa. 
Pergunto-me o que se pode espe-
rar, em termos de competitividade, 
com o quanto preceituado no inci-
so II do artigo 49 da L.C. nº 123, de 
2006, com a redação da L.C. nº 147, 
de 2014, verbis:

“Art. 49. Não se aplica o disposto nos 
arts. 47 e 48 desta Lei Complementar 
quando:
(...)
II -não houver um mínimo de 3 
(três) fornecedores competitivos en-
quadrados como microempresas ou 
empresas de pequeno porte sediados 
local ou regionalmente e capazes de 
cumprir as exigências estabelecidas 
no instrumento convocatório;”

Esse dispositivo retrata clara-
mente a modalidade licitatória do 
convite no valor máximo de R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais) que, 
convenhamos, serve para peque-
nos negócios, próprios, portanto, 
das MEs e EPPs.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art47
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Essa criação de itens de contra-
tação dentro de uma mesma licita-
ção, como se cada item fosse uma 
licitação independente, ou seja, vá-
rias licitações dentro de uma única 
licitação, facilita todo e qualquer 
tipo de manipulação imaginável na 
elaboração do edital.

É difícil conceber uma licitação 
formada de itens porque, na maio-
ria das vezes, os itens possibilitam 
a formação de lotes, por serem, 
quase sempre, da mesma família.  
E admitindo-se que assim seja a in-
terpretação, teríamos o fatiamento 
da despesa em itens que não supe-
rem R$ 80.000,00; em outras pala-
vras, um certame de R$ 800.000,00 
transformar-se-ia em 10 (dez) itens 
de R$ 80.000,00. 

Se isso beneficia, protege e privi-
legia as MEs e EPPs, de outro lado 
extermina a participação daquelas 
empresas que não tenham tal quali-
ficação. É inegavelmente desarrazo-
ado. Não concordo com quem afir-
ma que “se uma aquisição exclusiva 
de R$ 800.000,00 não puder ser feita 

privilegiando a micro ou pequena 
empresa, pode ser que dez lotes des-
te mesmo objeto atendam aos pro-
pósitos aqui aventados”. 

Isso desfigura a licitação, fere 
de morte o princípio da compe-
titividade, além de desatender ao 
interesse público pela possibilidade 
prevista na lei de pagar mais onde 
poderia pagar menos.

Voltamos, então, à importância 
da interpretação. Não se pode en-
tender o indigitado dispositivo em 
sua literalidade e sim no contexto 
do instituto da licitação, especial-
mente no tocante aos princípios 
que o norteiam.

Esse entendimento de que cada 
item é uma licitação independente 
dentro da licitação, apesar de vir 
precedido do sentido de obrigato-
riedade, em verdade, não signifi-
ca peremptoriedade, sob pena de 
ensejar conflito com o artigo 49, 
inciso III, que estabelece inapli-
cabilidade quando “o tratamento 
diferenciado e simplificado para 
as microempresas e empresas de 

pequeno porte não for vantajoso 
para a administração pública ou 
representar prejuízo ao conjun-
to ou complexo do objeto a ser 
contratado”.

Evidente que o fatiamento 
do certame em itens destinados 
exclusivamente às MEs e EPPs, 
com o benefício de acrescer em 
até 10% do “melhor preço váli-
do”, previsto no § 3º do mesmo 
artigo 48, além de não ser vanta-
joso, causa induvidoso prejuízo à 
Administração.

Talvez seja prematura a susten-
tação definitiva desse entendimen-
to, mas não o será quando os tri-
bunais de contas – como é o caso 
deste tribunal – vierem examinar 
in concreto certames licitatórios 
que tenham adotado esse viés que, 
a meu ver, respeitosamente, afas-
ta-se do interesse público que nos 
toca preservar.  

Por último, não desconheço o 
recente decreto federal regulamen-
tador, que, a meu sentir, não tratou 
do assunto como deveria.
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Acordos de leniência na 
mira dos TCs

A opinião de que os tri-
bunais de contas devem 
participar de todas as 
etapas dos acordos de 

leniência foi defendida pelos pa-
lestrantes do Seminário Acordo 
de Leniência - Lei Anticorrupção, 
realizado nos dias 14 e 15 de abril, 
pela Escola de Contas e Gestão do 
TCE-RJ e a Faculdade de Direito 
da Uerj. O entendimento jurídico 
contrário ao contido na Medida 
Provisória n.703/2015, editada 
pelo governo federal e que alte-
ra a Lei Anticorrupção, especial-
mente no que concerne à ausência 
dos TCs na mesa para tratar do 
acordo, foi geral durante os de-
bates. Segundo a nova redação, 
Ministério Público, Advocacia 
Pública e órgão de controle interno 
da instituição governamental, além 
do empresário investigado, são os 

únicos envolvidos. Somente depois 
de fechada a proposta é que ela é 
encaminhada ao tribunal de contas 
competente.

 – Não sou favorável a essa 
dinâmica; o tribunal de contas 
deveria sentar à mesa desde o 
momento inicial da negociação 
- comentou Valter Shuenquener 
de Araújo, professor de Direito 
Administrativo e juiz federal, fa-
zendo alusão também à falta de 
segurança do empresário sobre o 
montante de dívida que será apu-
rado pelo tribunal de contas poste-
riormente ao acordo assinado.

O presidente executivo do 
Instituto Internacional de Estudos 
do Direito do Estado, Fábio 
Medina Osório, da mesma forma, 
apontou a questão da inseguran-
ça jurídica que a medida provi-
sória traz, entre outros pontos 

fracos que destacou dela, como a 
descentralização dos acordos de 
leniência.

Na conferência de abertura 
do seminário, o procurador da 
República Carlos Fernando dos 
Santos Lima, integrante da for-
ça tarefa da Operação Lava Jato, 
também fez críticas à Medida 
Provisória n. 713/2015. Segundo 
Santos Lima, a mudança não traz a 
garantia do ressarcimento integral 
e não exige autoincriminação nos 
acordos de leniência. 

– Esta MP subverte todo o sis-
tema de incentivo, necessário para 
que haja efetividade nos acordos de 
leniência – afirmou o procurador, 
lembrando processo semelhante 
ocorrido na Itália, após a Operação 
Mãos Limpas, que indicou uma 
tentativa de limitar o combate à 
corrupção. 

– Nos acordos de leniência, o 
mais importante é estabelecer um 
procedimento claro e público, sub-
metido ao Judiciário e aos contro-
les internos, que obedeça a parâme-
tros razoáveis. Nenhum acordo é 
perfeito, e todos os mecanismos de 
controle devem ser exercidos sobre 
esses acordos – esclareceu Santos 
Lima, relatando que, atualmente, 
a Operação Lava Jato contabili-
za cinco acordos de leniência ho-
mologados e mais de R$ 2 bilhões 
ressarcidos.  

O procurador disse que, des-
de o começo das investigações, 
o Ministério Público tem recebi-
do apoio técnico do Tribunal de 
Contas da União, na questão da 
análise dos danos e prejuízos.

o presidente do TCE-rJ, Jonas Lopes, abre os debates sobre acordos de leniên-
cia, sendo observado pelo presidente do TCmrJ, Thiers montebello.
Foto: Jorge Campos
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Atricon defende atuação 
dos TCs nos acordos de 
leniência

A Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil – 
Atricon vai aderir às ações que estão 
tramitando na justiça para defender 
o papel fiscalizador dos tribunais nos 
acordos de leniência previstos na Lei 
Anticorrupção. A decisão foi anuncia-
da pelo presidente da Atricon, Valdecir 
Pascoal, durante sua palestra no painel 
que abriu o segundo dia do seminário.

– Queremos participar de cada 
etapa, como fiscal, como contro-
lador, e não como partícipe. Pela 
MP, isto só poderá ser feito após o 
acordo já celebrado. Isto vai contra 
a vocação natural dos tribunais de 
contas de realizar verdadeiras bióp-
sias, e não autópsias – falou Pascoal.

A medida foi apoiada pelo pre-
sidente do TCE-RJ, Jonas Lopes de 
Carvalho Junior. 

– É importante que a sociedade 
saiba que nós, tribunais de contas, 
temos a preocupação técnica com o 
ressarcimento total do dano ao erário, 
conforme exige a lei – afirmou Jonas.

Os acordos de leniência não 
podem ser assinados no âmbito da 
Advocacia-Geral da União ou da 

Controladoria-Geral da União, por-
que são órgãos do governo. Além 
disto, para terem legitimidade, pre-
cisam contar com a fiscalização do 
Ministério Público, órgão que tem 
competência constitucional de de-
fender o patrimônio público. Estes 
foram outros pontos consensuais a 
que chegaram os participantes de 
uma das mesas redondas do even-
to, que reuniu associações civis que 
fomentam o combate à corrupção.

Em defesa da participação dos 
órgãos de controle externo nos 
acordos, Lucieni Pereira, titu-
lar da Associação Nacional dos 
Auditores de Controle Externo 
dos Tribunais de Contas do 
Brasil, disse esperar que a medi-
da provisória siga para a Câmara 
dos Deputados para ser votada 
o mais rápido possível. Ela afir-
mou que garantir a participação 
da CGU na mesa de negociações 
de acordo de leniência e excluir 
os órgãos competentes para tal 
exercício fogem totalmente à 
competência a eles conferida pela 
Constituição Federal. Se nada for 
feito, as entidades e representa-
ções da sociedade civil poderão 
entrar com uma ação civil pública 

pedindo a sustação da MP, alerta 
Lucieni Pereira.

– O que vejo é que esses acordos 
celebrados pela CGU, sem a parti-
cipação do Tribunal de Contas da 
União, do Ministério Público e do 
Judiciário vão gerar desconfianças 
gravíssimas por parte da socieda-
de civil – reforçou o economista 
Gil Castello Branco, secretário-ge-
ral da Associação Contas Abertas, 
para quem as empresas envolvidas 
em corrupção têm que ser puni-
das com rigor e o mercado se abrir 
para novas empresas.

Na conferência de encerra-
mento, o diretor da Faculdade 
de Direito da Uerj, Ricardo Lodi, 
afirmou que o combate à cor-
rupção é uma tarefa que exige 
uma revolução cultural no país. 
O professor destacou, ainda, sua 
preocupação em relação à aplica-
ção da lei por estados e municí-
pios, sem a participação dos TCs.

– Não se pode negligenciar o 
seu papel; acordos de leniência 
feitos sem participação dos tribu-
nais de contas não vão vincular – 
alertou o professor Lodi.

Acordos de leniência são 
instrumentos previstos na 
Lei Anticorrupção, que esta-
belece a responsabilização de 
empresas pela prática de atos 
lesivos contra a administra-
ção pública. 

Em troca de benefícios, 
como por exemplo a redução 
de pena e o abrandamento de 
multas, a empresa envolvida 
em algum tipo de ilegalida-
de terá que cooperar com as 
investigações, fornecer infor-
mações que comprovem os 
atos ilícitos e se comprometer 
em reparar os danos. 

Valdecir Pascoal, presidente da Atricon (primeiro à esquerda) diz que TCs têm 
vocação para realizar biópsias; não autópsias.
Foto: m. Saldanha
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No momento histórico 
em que os tribunais de 
contas são comentados 
e ocupam as páginas 

dos principais meios de comunica-
ção do país, é importante se deba-
ter sobre esta instituição, até então, 
pouco conhecida. Pertenço a esta 
instituição desde o dia 2 de agosto 
de 1988, quando tomei posse como 
conselheiro no Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro.

Pouco mais de dois meses em 
que foi promulgada a Constituição 
Federal, um marco definitivo na 
consolidação da democracia no 
país, quando foi criada uma or-
ganização de controle externo, 
que não existe similar no mundo. 
Tínhamos superado o regime au-
toritário, quando o tribunal foi co-
nhecido como “Faz de Conta”.

Prestações de contas no 
Brasil: Impropriedades e 
consequências

Antonio Carlos Flores de Moraes
Conselheiro do Tribunal de Contas do município do rio de 
Janeiro e doutor em Direito pela Faculdade de Direito da uni-
versidade de Salamanca, Espanha 

Este resumo do trabalho apresentado no II Seminário Ibero-americano 
de Direito e Controle, na Faculdade de Direito de Lisboa, traz à tona o 
recente episódio da rejeição das contas de um presidente da República 
e as consequências da decisão adversa. 

Assim, procurava-se basear a 
democracia também no controle 
das contas públicas, a fim de im-
pedir o descontrole do dinheiro 
público. Isto ocorreu em 5 de ou-
tubro de 1988, bem antes do que 
a Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção, adotada pela 
Assembleia-Geral das Nações 
Unidas, em 31 de outubro de 2003, 
e assinada pelo Brasil, em 9 de de-
zembro de 2003.

Apesar de a corrupção exis-
tir na história da humanidade há 
muitos anos e mesmo séculos, 
somente agora, no século XXI, o 
tema preocupou uma organização 
internacional do nível da ONU. 
Preocupou exatamente porque 
os ares da democracia dominam 
a maior parte do Planeta, fazen-
do com que a preocupação com 

a educação e a saúde seja um dos 
principais assuntos na sociedade.

Assim, a corrupção passou a 
ser antidemocrática, impedindo a 
distribuição de renda na sociedade 
e gerando a intranquilidade entre 
as pessoas. E o combate à corrup-
ção não é apenas um espetáculo 
mediático, mas decorre, isto sim, 
de um controle efetivo e imediato 
dos gastos públicos.

Por isto, deve-se estudar e exa-
minar o controle das prestações de 
contas no Brasil, com foco no con-
trole externo, e, especificamen-
te, o exame técnico das contas, 
exercido pelos tribunais de contas 
em auxílio ao Poder Legislativo a 
quem incumbe, em última instân-
cia, efetuar o seu controle, dentro 
do sistema de freios e contrapesos 
adotados no país.
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O regime militar – instituído pelo 
golpe de março de 1964 – começou 
a esmorecer em meados da década 
de 1980, sendo que, à luz da ciência 
política – e da História - este fato de-
termina que, quando ocorrem mu-
danças de um regime político ditato-
rial para um regime democrático, a 
expectativa geral em qualquer socie-
dade, é com relação à elaboração de 
um novo conjunto de leis capazes de 
expressar as novas aspirações e inte-
resses da sociedade que foram repri-
midos e contidos durante décadas de 
governos militares, sendo, neste con-
texto, promulgada a Constituição 
Federal, de 05 de outubro de 1988.

Assim, foi mantida a forma das 
constituições anteriores, no sentido 
do Tribunal de Contas ser coloca-
do no Capítulo referente ao Poder 
Legislativo (Título IV, Capítulo I, 
Seção IX), ocorrendo, todavia, mu-
danças importantes na forma do 
controle do erário.

A referida Seção IX cuida “Da 
Fiscalização Contábil, Financeira e 
Orçamentária”, sendo inaugurada 
pelo art. 70. Logo de início se consta-
ta que a norma inova em relação aos 
textos anteriores, à medida que a fis-
calização é ampliada de forma con-
siderável, não ficando restrita apenas 
ao controle das despesas, mas a todos 
os atos e fatos que envolvam o Poder 
Executivo, sendo esta fiscalização 

exercida não apenas pelo Congresso 
Nacional –, como controlador exter-
no –, mas também pelo sistema de 
controle interno de cada poder.

Esse fato constitui uma mudança 
de paradigma no controle das con-
tas públicas, por impor uma maior 
responsabilidade a cada poder, no 
que toca à eficiência administra-
tiva, e, em última análise, ao trato 
orçamentário.

O tribunal de contas em si é tra-
tado no artigo seguinte – art. 71 –, 
estando o rol de competências e atri-
buições da Corte de Contas da União 
elencado pela Carta Maior em nove 
incisos e quatro parágrafos, perten-
centes à cabeça do citado artigo.

A atual Constituição adota uma 
estruturação sistêmica da atividade 
de controle, sendo que, para o con-
trole interno, a regra é compulsória, 
resultando que a definição estrutural 
deveria levar em consideração a fi-
sionomia do paradigma estabelecido 
pela Carta Federal, ou seja, o próprio 
tribunal de contas.

Nesta passada, o Tribunal de 
Contas da União consubstancia o 
paradigma federal de controle, de-
vendo as normas constitucionais 
pertinentes ser aplicadas aos tribu-
nais de contas dos estados (26) e do 
Distrito Federal, assim como aos 
tribunais e conselhos de contas mu-
nicipais (4 estaduais e 2 municipais), 

conforme regra expressa do art. 75 
da CRFB.

Neste contexto, se torna possível 
e viável a cada corte de controle pos-
suir a sua própria lei orgânica, a qual 
faz gerar o respectivo regimento in-
terno que abarca, de forma exausti-
va, todas as questões pontuais que 
devem ser observadas pelos juris-
dicionados, sem que, repita-se, des-
viem-se da simetria desejável com as 
normas que norteiam o Tribunal de 
Contas da União.

Nesse mesmo sentido, pode-se 
afirmar que a lógica abona a in-
terpretação literal à medida que se 
pretende, no art. 74, um sistema de 
controle interno, o qual, certamente, 
deve ter uma interface com o sistema 
de controle externo, sendo inexorá-
vel a estruturação sistêmica, a exigir 
uma similitude orgânica, só permiti-
da com a simetria acima citada.

Comenta o Prof. Jorge Ulisses 
Jacoby Fernandes que “vez por outra, 
emendas à Constituição Federal ou 
às constituições dos estados tentam 
extinguir os tribunais de contas dos 
municípios ou o tribunal de contas 
do município sob o argumento de 
economia. Essas teses são desarra-
zoadas, porque não é extinguindo 
unidade de controle específico que 
se faz economia. É justamente a falta 
de fiscalização que gera desvios, cor-
rupção e atos antieconômicos”.1

Constituição Federal de 1988

Os TCs e o controle das prestações de contas

Torna-se inicialmente neces-
sária a análise sobre o uso da ex-
pressão “julgar” no texto original 
da Carta de 1988, questionada 
porque se a jurisdição poderia ser 

exercida por um órgão não inte-
grante do Poder Judiciário, como 
no caso das cortes de contas.

O problema exsurge do fato de 
muitos estudiosos sustentarem, 

1  Ob. Cit., p. 780;

como pedra de toque, em suas te-
ses, que no Brasil se adota o sistema 
de jurisdição única – atualmente 
estatuído no art. 5º, inc. XXXV, da 
CRFB, cujo teor também constava 
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de constituições pretéritas – sendo 
indispensável relembrar o seu teor: 
“a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça 
de lesão a direito”.

Passados quase trinta anos de 
sua promulgação – e depois de lon-
gos debates sobre o tema – é fato 
que a Constituição Federal de 1988 
admitiu expressamente várias ex-
ceções a esse monopólio absoluto 
do Poder Judiciário, como, p. ex., 
o julgamento nos crimes de res-
ponsabilidade do presidente e do 
vice-presidente da República, e dos 
ministros de Estado nos crimes da 
mesma natureza, além de ser com-
petência privativa também é do 
Senado Federal processar os minis-
tros do Supremo Tribunal Federal, 
o procurador-geral da República 
e o advogado-geral da União, nos 
crimes de responsabilidade (art. 52, 
inc. II).

Pode-se citar ainda as con-
tas prestadas pelo presidente da 
República, as quais a competência 
é exclusiva do Congresso Nacional 
(art. 49, inc. IX), e, finalmente, as 
contas dos administradores e de-
mais responsáveis por dinheiros, 
bens e valores públicos da admi-
nistração direta e indireta, inclu-
ídas as fundações e sociedades 
instituídas e mantidas pelo Poder 
Público federal, e as contas daque-
les que derem causa a perda, extra-
vio ou outra irregularidade de que 
resulte prejuízo ao erário público, 
cuja competência é do Tribunal de 
Contas da União (art. 71, II).

Assim, o Constituinte origi-
nário desloca as competências de 
julgar para órgãos específicos, ar-
rimado em razões jurídicas, morais 
e lógicas, à medida que estas fun-
ções não implicam em redução de 
competência do Judiciário, posto 
resultar da própria Constituição, e 
não da lei.

O Supremo Tribunal Federal – 
na qualidade da Mais Alta Corte 
de Justiça do País – reconhece a 
competência judicante das cor-
tes fiscalizadoras sobre as contas 
prestadas pelos administradores 
responsáveis, como no Acórdão no 
Mandado de Segurança nº 24.379 
Distrito Federal, sendo relator o 
ministro Dias Toffoli, julgado na 
1ª Turma e contendo a seguinte 
Ementa:

“EMENTA
Mandado de segurança. Competência 
do Tribunal de Contas da União. 
Inclusão dos impetrantes em pro-
cesso de tomada de contas espe-
cial. Responsabilidade solidária. 
Ressarcimento ao erário.
Ilegalidade e abuso de poder não con-
figurados. Denegação da segurança.
1. Ao auxiliar o Congresso Nacional 
no exercício do controle externo, com-
pete ao Tribunal de Contas da União 
a relevante missão de julgar as con-
tas dos administradores e dos demais 
responsáveis por dinheiros, bens e va-
lores públicos da administração dire-
ta 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 (art. 71, 
II, da Constituição Federal).
2. Compete à Corte de Contas da 
União aplicar aos responsáveis, em 
caso de ilegalidade de despesa ou ir-
regularidade de contas, as sanções 
previstas em lei, que estabelece, entre 
outras cominações, multa proporcio-
nal ao dano causado ao Erário (art. 
71, VIII, da Constituição Federal).
3. Em decorrência da amplitude das 
competências fiscalizadoras da Corte 
de Contas, tem-se que não é a natu-
reza do ente envolvido na relação 
que permite, ou não, a incidência da 
fiscalização da Corte de Contas, mas 

sim a origem dos recursos envolvi-
dos, conforme dispõe o art. 71, II, da 
Constituição Federal.
4. Denegação da segurança.” (Grifei)

Desta forma, nos termos do inc. 
II do art. 71 da CRFB, incumbe o 
tribunal de contas da competência 
privativa para julgar as contas dos 
administradores e demais responsá-
veis e gestores em geral, aí incluídas 
as contas do Tribunal de Justiça, da 
Assembleia Legislativa e da Câmara 
Municipal, com destaque para a de-
cisão do Supremo Tribunal Federal 
que declarou a inconstitucionalida-
de de norma tendente a subtrair do 
tribunal de contas a competência 
do julgamento das contas da Mesa 
Diretora de Assembleia Legislativa 
(cf. ADIn nº 849-8/MT. Relator mi-
nistro Sepúlveda Pertence. Publicação 
de 23/04/1999).

Refere-se o ministro aposen-
tado, ex-procurador-geral da 
República, à prestação de contas 
anual ou ordinária, tendo o respec-
tivo julgamento, pelo menos, dois 
objetivos básicos, sendo eles: 

i) aferir as despesas diretamente 
geridas, ordenadas pelo respon-
sável, pela entidade, ou órgão 
autônomo; e 

ii) aferir a capacidade da boa e regu-
lar gestão de recursos públicos.

Estes dois objetivos implicam 
em que as contas anuais reflitam 
a gestão da entidade ou do órgão 
autônomo, geridos e/ou admi-
nistrados pelas autoridades res-
ponsáveis, as quais obedecem a 
um nível de julgamento que, em 
última análise, decorre do próprio 
texto constitucional, podendo ser 
definidas a:

i) qualquer pessoa física; e
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ii) qualquer pessoa jurídica, públi-
ca ou privada.

Nada obstante, é comum sur-
gir a dúvida no sentido de que as 
cortes de contas seriam compe-
tentes para julgar as contas em si 
ou os responsáveis por prestá-las, 
estando atualmente pacificado na 
doutrina e na jurisprudência do 
Tribunal de Contas da União que 
não há como infirmar que uma 
conta afigura-se irregular sem 
que se identifique o que deu cau-
sa à irregularidade e o respectivo 
agente responsável, à medida que 
a ausência desses elementos invia-
bilizam a garantia constitucional 
da ampla e irrestrita defesa e do 
contraditório (cf. art. 5º, LV, da 
CRFB).

“o combate à corrupção 
não é apenas um espetá-
culo mediático, mas decor-
re, isto sim, de um controle 
efetivo e imediato dos gas-
tos públicos.”

Neste mesmo sentido, funda-
mentou o Min. Marcos Vinicios 
Rodrigues Vilaça em seu voto no 
Tribunal de Contas da União:

“De outro lado, há que se ter em men-
te, segundo já decidido em outros ca-
sos apreciados por este Tribunal, que 
o exame de contas anuais de respon-
sável deve ter por foco toda a gestão, e 
não apenas um ou outro ato isolado. 

Assim, é preciso sopesar a irregulari-
dade de um ato no conjunto da ges-
tão, entendida como uma série de 
atos necessários à funcionalidade de 
um órgão e verificada dentro de pa-
drões aceitáveis de legalidade, legiti-
midade e economicidade.” (Processo 
TC nº 650.158/1995-4. Acórdão nº 
276/2002 – Plenário. Relator: Min. 
Marcos Vinícios Vilaça. Publ. Em 
13/08/2002).

Não se pode deixar de abordar 
nesse tema a outra modalidade de 
julgamento exercida pelas cortes 
fiscalizadoras que diz respeito às 
contas especiais, consubstanciando 
uma modalidade diferenciada da-
quela descrita acima – que é a con-
ta ordinária comum ou anual – as 
quais decorrem da segunda parte 
do inc. II do art. 71 da CRFB, ao 
constar do dispositivo “e daqueles 
que derem causa a perda, extravio 
ou outra irregularidade de que re-
sulte prejuízo ao erário público.”

Trata-se da Tomada de Contas 
Especial – TCE, que constitui um 
procedimento excepcional, de na-
tureza administrativa, tendo por 
finalidade apurar responsabilida-
de por omissão, por irregularida-
de no dever de prestar contas ou 
por dano causado ao erário, es-
tando regulamentada – no âmbito 
do Tribunal de Contas da União –  
pela Instrução Normativa nº 
71/2012.2

A excepcionalidade do proce-
dimento decorre do fato de que o 
sistema de controle interno deve 
esgotar as medidas administrativas 
internas para sanar as irregulari-
dades, e, se for o caso, recompor 

o erário (como v.g. instauração de 
sindicância, processo administra-
tivo disciplinar etc.), como deter-
mina o já citado art. 74 da CRFB. 
Se não lograr êxito, só então deve-
rá instaurar a Tomada de Contas 
Especial, cf. o art. 3º da citada 
Instrução Normativa. 

Trata-se de um procedimento 
composto de duas fases – cabendo 
comparação com o processo penal, 
no qual ocorre o inquérito policial 
e, posteriormente, a etapa judicial, 
se for o caso – sendo elas: fase in-
terna e fase externa.

O ilustre professor Jacoby, cita-
do anteriormente, elucida a ques-
tão3 ao resumir assim essa forma 
especial de contas:

“É um procedimento que se desen-
volve em duas fases: na primeira, o 
órgão da Administração Pública, 
onde ocorreu o fato – omissão, irre-
gularidade ou dano -, instaura uma 
comissão com poderes investigatórios, 
visando quantificar o dano, levantan-
do os indícios de autoria, ou, em se 
tratando de omissão ou irregularida-
de, tomando as contas e verificando 
indícios de reprovabilidade da condu-
ta do agente.
Na fase interna, deve a autoridade:
a) Diante de dano causado ao 

erário, decorrente de ato ilegal, 
ilegítimo ou antieconômico, 
buscar o ressarcimento por atos 
próprios;

b) Esgotadas as possibilidades de 
recomposição do dano ou o 
prazo definido nas normas dos 
tribunais de contas, deverá ins-
taurar comissão para proceder à 
Tomada de Contas Especial;

2  INSTRUÇÃO NORMATIVA - TCU Nº 71, de 28 de novembro de 2012 - dispõe sobre a instauração, a organização e o encaminhamento 
ao Tribunal de Contas da União dos processos de Tomada de Contas Especial.

3  Jacoby Fernandes, J.U., Tomada de Contas Especial/Processo e Procedimento na Administração Pública e nos Tribunais de Contas, 
editora Fórum, Belo Horizonte, 2012, pgs. 417/418.
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c) Igual procedimento cabe à au-
toridade repassadora de recur-
sos diante da omissão no dever 
de prestar contas;

Na fase externa, após o encerra-
mento das apurações pela comis-
são de Tomada de Contas Especial, 
os autos são remetidos ao tribunal 

de contas, onde se desenvolve o 
contraditório e a ampla defesa. Em 
seguida, o tribunal de contas, no 
exercício de sua jurisdição, julga.”

Consequências da Decisão Adversa

Torna-se necessário enfati-
zar que a decisão dos tribunais de 
contas em processos de prestação 
de contas comuns, anuais ou re-
gulares, há de possuir a forma de 
Acórdão, face à natureza colegiada 
destes órgãos, devendo ainda con-
ter os elementos de uma sentença 
e observar, como consequência, o 
princípio da motivação, no qual 
o julgador considera as questões 
apresentadas para fundamentar 
sua convicção acerca da matéria.

O voto proferido pelas cortes de 
contas, ou seja, devem aproximar-
-se ao máximo dos requisitos pre-
vistos no Código de Processo Civil 
para proferir a sentença. Sendo as-
sim, cabe lembrar o ensinamento 
do mestre processualista, Moacyr 
Amaral Santos, no seguinte de que 
“a sentença é ato de vontade, mas 
não ato de imposição de vontade 
autoritária, pois se assenta num 
ato de justiça, da qual devem ser 
convencidas não somente as partes 
como também a opinião pública. 
Portanto aquelas e esta precisam 
conhecer dos motivos da decisão, 
sem os quais não terão elementos 
para se convencerem do seu acerto. 
Nesse sentido diz-se que a motiva-
ção da sentença redunda de exi-
gência de ordem pública.” (Grifei)4

Tem-se, assim, que o voto ou 
o acórdão das cortes de contas de-
vem conter: relatório, fundamen-
tação e parte dispositiva/decisória 
(cf. art. 458 do Código de Processo 
Civil). Assim, a decisão dos tribu-
nais de contas – em processos de 

4 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. São Paulo. Saraiva, 18ª ed., 1995, v. 1. P. 19.

julgamento de contas de gestão dos 
administradores responsáveis – é 
condenatória quando:

i) obriga o responsável a reparar 
o dano a que deu causa; e/ou

ii) impõe o pagamento de multa 
pelo ato irregular praticado.

“(...) as decisões das cor-
tes de contas (...) podem 
vir a gerar consequências 
bastante adversas aos res-
ponsáveis, contribuindo, as-
sim, o Sistema Tribunal de 
Contas, para o cumprimento 
dos princípios que norteiam 
a administração pública (...)”

Apesar de não ser objeto des-
te trabalho uma análise exclusiva 
do processo em si, no âmbito dos 
tribunais de contas, torna-se fun-
damental registrar a necessidade 
de respeitar o direito à ampla e 
irrestrita defesa e do contradi-
tório ao administrador respon-
sável (art. 5º, LV da CRFB) e do 
devido processo legal (art. 5º, 
LIV da CRFB), até, porque, esse 
tipo de decisão, proferida pelas 
corte de contas, pode, eventual-
mente, atingir o patrimônio dos 
responsáveis.

Nessa esteira, a Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas da União – Lei 
nº 8.443, de 16 de julho de 1992 –  
é expressa em suas disposições 
quanto a essas decisões, regulando 
a matéria na seção II do capítulo 
I, do Título II, na qual cuida das 
“Decisões em Processo de Tomada 
ou Prestação de Contas” (art. 12 e 
incisos).

A referida Lei Orgânica ainda 
estabelece a hipótese do julgamen-
to irregular das contas, bem como 
as consequentes sanções aos res-
ponsáveis, previstas no art. 19 da 
citada Lei.

Os arts 57 e 58 da Lei Orgânica 
do TCU estabelecem o rito para 
aplicação da multa aos responsá-
veis, remetendo ao seu Regimento 
Interno (arts. 167 a 169) a gradação 
de sua cominação, levando em con-
ta a gravidade da falta praticada pelo 
agente, considerando se este agiu 
com comprovada má-fé ou culpa.

Outra consequência da decisão 
adversa do tribunal de contas – em 
julgamento de contas ou comina-
ção de multa - é o impedimento do 
agente de exercer função ou cargo 
de confiança na Administração 
Pública, bem como o arresto de 
seus bens, conforme estabele-
cem os arts. 60 e 61 da citada Lei 
Orgânica.

Essas normas obedecem ao co-
mando do §3º do próprio art. 71 
da CRFB, estabelecendo que “as 
decisões do Tribunal de que resul-
te imputação de débito ou multa 
terão eficácia de título executivo.” 



Tr
iB

uN
Ai

S 
Em

 A
ÇÃ

o

24 Abril de 2016 • Nº 64 • Revista TCMRJ

Esta norma encontra abrigo no di-
ploma principal do processo civil 
pátrio, quando regula o título exe-
cutivo extrajudicial – cf. informado 
no item II.2 deste trabalho – a par 
do art. 585, VI e VII do Código de 
Processo Civil (Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973). Essa norma é 
mantida pela Lei 13.105/2015, cuja 
entrada em vigência ocorre em 18 
de março de 2016.

A Lei Complementar n° 135, 
de 4 de junho de 2010, ao alterar a 
Lei Complementar n° 64, de 18 de 
maio de 1990, concedeu mais efeti-
vidade às decisões dos tribunais de 
contas, quando ampliou os casos 
de inelegibilidade de acordo com o 
art. 14 § 9° da Constituição Federal.

Assim, inclui como nova hi-
pótese de inelegibilidade, visando 
proteger a probidade administrati-
va e a moralidade no exercício do 
mandato, o julgamento dos tribu-
nais de contas como irregulares 
de forma insanável as contas dos 
administradores e demais respon-
sáveis 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 irregu-
laridade de que resulte prejuízo ao 
erário público, nos termos do art. 
71 II da CFRB de 1988.

Esse diploma legal ficou popu-
larmente conhecido como a “Lei da 
Ficha Limpa”, por ter acrescentado 
diversas hipóteses que impedem 
a candidatura a cargos eletivos, e 
após um começo bastante contur-
bado acerca do início de sua vigên-
cia por ocorrer uma eleição no ano 
de sua edição (2010), razão pela 
qual passou a ser aplicada nas elei-
ções municipais de 2012.

Cabe ainda enfatizar que as 
mesmas decisões nos processos 

de prestação de contas aplicam-se 
também nas tomadas de contas, in-
clusive as especiais.

Vê-se, portanto, que as decisões 
das  cortes de contas, as quais jul-
guem irregulares as contas dos ad-
ministradores, podem vir a gerar 
consequências bastante adversas 
aos responsáveis, contribuindo, as-
sim, o Sistema Tribunal de Contas, 
para o cumprimento dos princí-
pios que norteiam a Administração 
Pública no Brasil, insculpidos no 
art. 37 da Constituição Federal (le-
galidade, impessoalidade, morali-
dade, publicidade e eficiência).

Além das competências dos 
tribunais de contas, é necessário 
também abordar outra atribui-
ção das cortes fiscalizadoras, de 
real importância, regulamentada 
pela Lei Complementar nº 101, 
de 04 de maio de 2000, conhecida 
como a “Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LRF”.

Tal fato decorre da competên-
cia do tribunal de contas de contro-
lar e fiscalizar a despesa e também a 
receita, que compõem o orçamen-
to público, por ser um órgão com 
atribuições constitucionais autô-
nomas e auxiliar técnico do Poder 
Legislativo no controle externo dos 
atos do Poder Executivo.

Ao se abordar o tema “orça-
mento” é necessário se referir à Lei 
nº 4.320, de 17 de março de 1964 
– a qual, diga-se, foi recepcionada 
pela Carta de 1988, estando em 
plena vigência, pontuando-se que 
o seu art. 1º estabelece que: “Esta 
lei estatui normas gerais de direito 
financeiro para elaboração e con-
trole dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios 
e do Distrito Federal (...)”.

Nota-se, de plano, que o diplo-
ma legal conjugou duas técnicas 
utilizadas em dois sistemas de in-
formações para o controle dos atos 

e fatos da Administração, sendo 
eles: o orçamento e a contabilidade.

Todavia, com o passar dos anos, 
o orçamento evoluiu no sentido de 
dar ênfase ao planejamento, fazen-
do surgir o chamado orçamento-
-programa, visando enfatizar a es-
pecialização, o que a torna regra. Na 
prática, deve operar como um elo 
entre os sistemas de planejamento 
e de finanças, tornando, com isto, 
viável a operacionalização dos pla-
nos por sua monetarização.

Em outras palavras, coloca o 
orçamento, em si, em função dos 
recursos financeiros disponíveis, 
permitindo que o planejamento 
se mantenha baseado na reali-
dade, em razão das disponibili-
dades dos recursos financeiros, 
sendo esta a ideia central da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101/2000).

É nesse ambiente que o diplo-
ma legal em questão dedicou o 
Capítulo II ao “Planejamento”, 
estabelecendo normas de cunho 
bastante rígido, diga-se, e, tenden-
tes a moldar o orçamento público a 
uma espécie de gestão empresarial, 
para a confecção e elaboração do 
Plano Plurianual (PPA), estabele-
cido no art. 3º; à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), estatu-
ída no art. 4º, bem como à Lei 
Orçamentária Anual (LOA), nos 
termos do art. 5º.

Outro aspecto em que a LC 
101/2000 se afigura inovadora é 
o da transparência das contas pú-
blicas (tanto da despesa quanto da 
receita), compelindo que os siste-
mas de controle efetuados sejam 
eficientes, quer pela própria auto-
ridade administrativa (controle in-
terno), quer pelo Poder Legislativo 
e pelos tribunais de contas (con-
trole externo), assim como pelos 
meios de comunicação ou pelos 
membros da sociedade em geral, 
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sendo a transparência um dos ins-
trumentos mais eficazes para a dis-
ciplina fiscal; e o controle, o meio 
mais propício para viabilizar a 
transparência.

Fundamental à correta aplica-
ção da Lei Fiscal é a fiscalização 
exercida pelos tribunais de contas, 
dada a sua natureza de órgão autô-
nomo e controlador das finanças 
públicas, exercendo os controles 
prévio e concomitante, mediante 
acompanhamento da execução or-
çamentária, cujo desenvolvimento 
pelos administradores públicos 
deve estar adstrito às exigências 
constantes da referida lei.

Os aludidos controles são: a 
obediência aos limites de despesas 
(gastos com pessoal, endividamen-
to etc.) e à destinação dos recursos 
arrecadados, tornando-se impres-
cindível o exame periódico dos re-
latórios de execução orçamentária 
e de gestão fiscal, cuja viabilização 
deve ser regulamentada através de 
instrução normativa a ser editada 
pelos tribunais de contas, confor-
me estabelece o § 1º do art. 59 da 
LRF.

Note-se que a lei utiliza – no § 
1º - o termo “alertarão” os Poderes 
ou órgãos responsáveis, sendo 
importante destacar o aforismo 
oriundo do Direito Romano, se-
gundo o qual “não se presumem 
na lei palavras inúteis”, resultan-
do em que o alerta aos Poderes e 
órgãos referidos no art. 20 da Lei 
Complementar nº 101/2000 tem 
natureza cautelar, na medida em 
que previne a consumação de irre-
gularidade iminente.

Constata-se, portanto, que, 
além de sua função orienta-
dora e acautelatória, funciona 
[o alerta] como agravante de 

responsabilidade, pois o gestor de 
finanças públicas, cujo dever de 
observância aos ditames da nova 
Lei Fiscal decorre do princípio da 
legalidade.

Assim sendo, uma vez alertado 
pelo tribunal de contas e não ado-
tando as providências que se fize-
rem necessárias, deverá o poder ou 
órgão, sem dúvida, ter agravada sua 
responsabilidade, ocorrendo a irre-
gularidade objeto da notificação.

Esse alerta – dada a sua im-
portância – deve ficar adstrito aos 
casos elencados no § 1º, devendo 
constituir-se em “ato administra-
tivo de alerta”, valendo citar, no 
ponto, a lição do sempre festejado 
prof. Jorge Ulisses Jacoby:

“O conjunto de normas relativas 
à gestão fiscal, instituído no Brasil 
a partir da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, acarre-
ta uma mudança no processo de 
controle com a criação de um novo 
instrumento: o ato administrativo de 
alerta.
Se de um lado a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal definiu a responsabi-
lidade dos gestores, demonstrando 
quando e como os agentes políticos 
e os servidores respondem por seus 
atos, de outro imputou ao controle o 
relevante papel de verificação e orien-
tação, sem inibir a expressão dos de-
mais poderes sancionadores.
Os órgãos de controle, em ge-
ral, ganharam, com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, novos e 
eficazes instrumentos de controle 
sobre as finanças públicas, inclusive 
com um mecanismo de alerta pre-
visto no art. 59, § 1º.”5

No que tange ao controle poste-
rior [que não o alerta acautelatório], 

vale dizer que as cortes de contas 
deverão verificar se:

• foram ajustadas, no prazo certo, 
a despesa com pessoal e a dívi-
da consolidada das entidades 
federativas;

• estão sendo avaliados, do pon-
to de vista financeiro e atuarial, 
os sistemas de previdência dos 
servidores;

• foi correta a inscrição em restos 
a pagar, tendo por base os rela-
tórios fiscal e orçamentário do 
último período do ano;

• foram cumpridas as metas da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias;

• foram contratadas e liquidadas 
corretamente as operações de 
crédito por antecipação da re-
ceita orçamentária (ARO);

• foi aplicado, em despesa de ca-
pital, o produto de venda de 
ações, prédios públicos e de-
mais bens permanentes.

Por fim, devem-se mencionar 
os arts. 56 e 57 da LRF, que cuidam 
“Das Prestações de Contas”, assen-
tando-se que a prestação de contas 
consiste em modalidade de contro-
le a posteriori. A competência dos 
tribunais de contas, estabelecida 
constitucionalmente, no que tange à 
matéria – e analisada anteriormen-
te - é de julgamento, excepcionada 
a prestação de contas apresentada 
pelo chefe do Poder Executivo, ob-
jeto de parecer prévio a ser emitido 
pelas respectivas cortes.

Ora, a exigência estabeleci-
da pelo art. 56, no sentido de 

5  Jacoby Fernandes, J.U., 2012, pgs. 510/511
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se emitir pareceres prévios se-
paradamente para cada um dos 
poderes, assim, não poderá ser 
cumprida, por se afigurar mani-
festamente inconstitucional, cf. 
decidido pelo Supremo Tribunal 
Federal em sede de Medida 
Cautelar em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI 2238 
MC/DF. Relator: ministro Ilmar 
Galvão. Plenário. Publicação em 
12/09/2008).6 

Assim, considerando que as 
contas apresentadas anualmen-
te pelo chefe do Poder Executivo 
são contas da entidade política 
(Estado, DF, Município ou União), 
envolvendo, portanto, as contas de 

todos os poderes, tendo em vista 
o princípio da unidade orçamen-
tária, o que se poderá fazer, vi-
sando adequar o sentido da lei às 
normas de ordem constitucional, 
será, no máximo, destacar, quan-
do da emissão do parecer prévio 
sobre as contas de governo, o(s) 
poder(es) responsável(eis) pelo 
descumprimento de regras estabe-
lecidas pela Lei Fiscal. Não se afas-
tará, portanto, a competência dos 
tribunais de contas de julgamento, 
estabelecida no inciso II do art. 71 
da Constituição da República.

Essas são, portanto, mais algu-
mas importantes atribuições do 
Sistema Tribunal de Contas para 

o controle da Administração, arre-
matando que o art. 73 da LRF es-
tatui que as infrações dos disposi-
tivos nela previstos sejam punidas 
segundo:

• o Decreto-Lei nº 2.848/1940 
(Código Penal);

• a Lei nº 1.079/1950 (Lei do 
“Impeachment”);

• o Decreto-Lei nº 201/1967 
(Crimes de Responsabilidade 
de Prefeitos e Vereadores);

• a Lei nº 8.429/1992 (Lei da 
Improbidade Administrativa); 
e

• as demais normas da legislação 
pertinente.

6  EMENTA: “(...) XXVI - Art. 56, caput: norma que contraria o inciso II do art. 71 da Carta Magna, tendo em vista que apenas as contas 
do Presidente da República deverão ser apreciadas pelo Congresso Nacional. XXVII - Art. 57: a referência a “contas de Poder”, no § 
2º do art. 57, evidencia a abrangência, no termo “contas” constante do caput do artigo, daqueles cálculos decorrentes da atividade 
financeira dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, que somente poderão ser objeto de 
julgamento pelo Tribunal de Contas competente (inciso II do art. 71 da Constituição). Medida cautelar deferida”.

Julgamento das Contas Anuais

A competência para julgar as de-
nominadas “contas anuais do presi-
dente da República” e dos correspon-
dentes chefes do Poder Executivo 
é exclusiva do Poder Legislativo, 
competindo aos tribunais de contas 
emitir o parecer prévio sobre aque-
las [contas anuais], afigurando-se 
indispensável, posto que nulo o jul-
gamento diretamente pelo Poder 
Legislativo sem a prévia e formal ma-
nifestação das cortes de contas.

No passado houve quem defen-
desse a tese de que o julgamento 
poderia ocorrer diretamente pelo 
Poder Legislativo, ao arrepio da 
manifestação das cortes fiscaliza-
doras. Este entendimento, contu-
do, após a promulgação da Carta 
de 1988, desaba a feição de um cas-
telo de cartas, face à norma expres-
sa do inc. I do art. 71, da Lei Maior.

Em essência, o procedimento 
denominado “contas anuais” con-
siste num extenso relatório, que é 
acompanhado do Balanço Geral e 
demais demonstrações financeiras 
correlatas, pelos quais se procura 
demonstrar o que foi gasto (despe-
sa) e o que foi arrecadado (receita) 
no exercício encerrado, enfatizan-
do especialmente o desempenho 
orçamentário do Estado, bem como 
as realizações do governo dentro 
do mesmo período.

Deve-se destacar, contudo, a 
expressão contida no dispositivo 
que ao tribunal de contas compete 
“apreciar” as contas anuais de go-
verno, estando, portanto, sujeita à 
revisibilidade judicial. A questão, 
no passado recente, demandou a 
prestação da tutela jurisdicional, 
cabendo ao Supremo Tribunal 

Federal decidir que este modo de 
procedimento deve respeitar o de-
vido processo legal, garantindo, em 
consequência, o direito à ampla 
defesa antes da emissão do parecer 
conclusivo, restando assim paci-
ficada a jurisprudência acerca da 
matéria.

Em sede de Decisão Monocráti-
ca, o ministro Celso de Mello – em 
pronunciamento lapidar – assim se 
manifestou sobre o tema na Sus-
pensão de Segurança nº 1.197-9, 
publicada em 22/09/1997:

“(...) Mesmo que não se deva discutir 
nesta sede processual o fundo da con-
trovérsia suscitada na ação de man-
dado de segurança (RTJ 125/904 -  
RTJ 140/366 - RTJ 143/23), não posso 
deixar de ter presente, na análise do 
pedido ora formulado, o relevo da 
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tese deduzida na impetração do writ 
mandamental, consistente na possibi-
lidade de o chefe do Poder Executivo 
exercer as garantias constitucionais 
da plenitude de defesa e do contra-
ditório no âmbito do procedimento 
administrativo destinado a ensejar 
ao tribunal de contas o oferecimen-
to de parecer prévio sobre as contas 
governamentais. (...). A circunstância 
de o tribunal de contas exercer atri-
buições desvestidas de caráter deli-
berativo não exonera essa essencial 
instituição de controle - mesmo tra-
tando-se da apreciação simplesmente 
opinativa das contas anuais prestadas 
pelo governador do estado - do dever 
de observar a cláusula constitucional 
que assegura o direito de defesa e as 
demais prerrogativas inerentes ao due 
process of law aos que possam, ainda 
que em sede de procedimento admi-
nistrativo, eventualmente expor-se 
aos riscos de uma sanção jurídica. 
Cumpre ter presente que o Estado, 
em tema de sanções de natureza jurí-
dica ou de limitações de caráter políti-
co-administrativo, não pode exercer a 

sua autoridade de maneira abusiva ou 
arbitrária, desconsiderando, no exer-
cício de sua atividade institucional, o 
princípio da plenitude de defesa, pois 
- não custa enfatizar - o reconheci-
mento da legitimidade ético-jurídica 
de qualquer restrição imposta pelo 
Poder Público exige, ainda que se 
cuide de procedimento meramente 
administrativo (CF, art. 5º, LV), a fiel 
observância do postulado do devido 
processo legal, (...)”

Cabe destacar sobre o tema o 
fato de que, se o chefe do Poder 
Executivo não praticar ato de orde-
nador de despesas, não estará su-
jeito a julgamento pelo tribunal de 
contas. Entretanto, se o fizer, será 
julgado como qualquer ordenador 
de despesas, na forma da compe-
tência estatuída no art. 71, inc. II, 
da CRFB. 7 8 9

Infere-se, portanto, que não 
pode o chefe de Poder ser chama-
do a responder por ato de subal-
terno se não exerceu a função de 
ordenador de despesas, porquanto 

se limitou, somente, à chefia po-
lítica, estando a matéria também 
pacificada no âmbito do Supremo 
Tribunal Federal (vide: ADI nº 
261-9/SC. Relator: Min. Neri da 
Silveira. Plenário. Publ. 28/02/2003 
e RE nº 132.747/DF. Relator: Min. 
Marco Aurélio. Plenário. Publ. 
7/12/1995).

Como antes mencionado, com-
pete exclusivamente ao Congresso 
Nacional julgar anualmente as 
contas prestadas pelo presiden-
te da República, na forma do art. 
49, IX, da Constituição Federal de 
1988, sendo que este termo “julgar 
as contas” vem sendo adotado em 
todas as constituições republicanas 
do país, inclusive aquelas que vigo-
raram durante regimes de exceção 
(as de 1937 e 1967).

Origina-se essa questão na 
“Teoria da Divisão de Poderes”, 
também conhecida como “Sistema 
de Freios e Contrapesos”, con-
sagrada pelo pensador francês 
Montesquieu na obra “O Espírito 
das Leis”, baseado nas obras 

7 Nota-se, mediante leitura dos incisos I e II do artigo 71 em comento, a existência de tratamento diferenciado, consideradas as con-
tas do chefe do Poder Executivo da União e dos administradores em geral. Dá-se, sob tal ângulo, nítida dualidade de competência, 
ante a atuação do tribunal de contas. Este aprecia as contas prestadas pelo presidente da República e, em relação a elas, limita-se a 
exarar parecer, não chegando, portanto, a emitir julgamento”. (STF. RE 132747, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 
17/06/1992, DJ 07-12-1995 PP-42610 EMENTA VOL-01812-02 PP-00272).

8 Processo: RE 582978MG; Relator: Min. Dias Toffoli; Julgamento: 01/08/2012; Publicação: DJe-156 DIVUG 08/08/2012 PUBL 09/08/2012: 
Vistos. (Fulano) interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim do: “DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO 
- JULGAMENTO DE CONTAS DE PREFEITO MUNICIPAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS - ATOS DE GESTÃO - DECISÃO QUE 
CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Certo é que o chefe do Executivo municipal, quando executa o orçamento, deve ter 
suas contas julgadas pela Câmara Municipal. Mas, quando o prefeito pratica atos de gestão, tais como captação de receitas e orde-
nação de despesas, não há dúvida de que referidos atos podem - e devem - ser julgados pela Corte de Contas. A decisão do tribunal 
de contas, que constata irregularidade praticada por administrado público, ainda que seja prefeito municipal, e que resulta em imputa-
ção de débito, é título executivo extrajudicial, por força do artigo 71, parágrafo 3º, da Constituição Federal, artigo 76, parágrafo 3º, da 
Constituição do Estado, e artigo 75 da Lei Complementar Estadual nº. 33/94” (fl. 104). Alega o recorrente, em suma, violação do artigo 
71, incisos I e II, da Constituição Federal, em razão do reconhecimento da exigibilidade, por meio de ação de execução, de multa que 
lhe foi imposta pelo Tribunal de Contas do Estado. Depois de apresentadas contrarrazões (fls. 186 a 189), o recurso extraordinário (fls. 
167 a 175) não admitido, na origem (fls. 193 a 194), subindo os autos a esta Suprema Corte. O recurso especial interposto paralelamente 
ao extraordinário já foi definitivamente rejeitado pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 199 a 206). Decido. Anote-se, inicialmente, que o 
acórdão recorrido foi publicado em 16/1/06, como expresso na certidão de fl. 111, não sendo exigível a demonstração da existência de 

http://www.jusbrasil.com/topicos/10631209/artigo-71-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10631260/par%C3%A1grafo-3-artigo-71-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10629977/par%C3%A1grafo-3-artigo-76-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10631209/artigo-71-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10697716/inciso-i-do-artigo-71-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10697686/inciso-ii-do-artigo-71-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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“Política”, do filósofo Aristóteles, e 
no “Segundo Tratado do Governo 
Civil”, de John Locke.

O filósofo iluminista utiliza-se 
das ideias desses pensadores, e com 
isso, explica, amplia e sistematiza a 
divisão de poderes. Ele acreditava 
que, para afastar governos absolu-
tistas e evitar a produção de nor-
mas tirânicas, seria fundamental 
estabelecer autonomia e limites de 
cada poder.

Com isto, cria-se a ideia de que 
só o poder controla o poder, por 
isso, o sistema de freios e contra-
pesos, no qual cada poder é autô-
nomo e deve exercer determinada 
função, porém, este poder deve ser 
controlado pelos outros poderes, 
sendo então independentes e har-
mônicos entre si, conforme estam-
pado no art. 2º da Carta de 1988.

Como comentado, mui-
to já se criticou a nomenclatura 

constitucional utilizada (julgar), 
assim como a competência pri-
vativa do Poder Legislativo de 
exercê-la.

É fato, todavia, que compete ao 
presidente da República represen-
tar o país, devendo, por isto, prestar 
contas perante o povo, assim como 
é próprio dos regimes democráti-
cos – também do povo – caber ao 
presidente consolidar as contas ge-
rais, de forma que, no sistema ado-
tado no Brasil, o Poder Executivo é 
responsável pela arrecadação quase 
integral dos recursos e mais de 90% 
(noventa por cento) da execução 
da despesa.

Além disso, é o responsável, 
também, pela distribuição dos re-
cursos financeiros previstos no or-
çamento, acrescido do fato de que 
a omissão na prestação de contas 
com irregularidade – na hipóte-
se de contas anuais da entidade 

federada – implica a sanção políti-
ca do impeachment.

De outra sorte, não se pode ol-
vidar do fato de que os titulares 
dos demais poderes estão sujeitos a 
julgamento direto nos tribunais de 
contas, podendo, todavia, median-
te delegação, transferir competên-
cias relativas a contas.

Assim sendo, as contas anu-
ais são julgadas em conjunto, e, 
ocorrendo a hipótese de rejeição 
pelo Poder Legislativo, poderá re-
sultar em abertura do processo de 
responsabilidade, em processo de 
impeachment ou, ainda, em se tra-
tando dos demais poderes, poderá 
ocorrer o registro para aprofun-
damento pelo tribunal de contas, 
quando este vier a proceder ao jul-
gamento de sua competência, nas 
respectivas contas.

Há que se pontuar, contudo, que 
a competência do Poder Legislativo 

repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário, conforme decidido na Questão de Ordem no Agravo 
de Instrumento nº 664.567/RS, Pleno, Relator o ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/07. A irresignação não merece prosperar, pois 
o acórdão atacado foi proferido em consonância com a posição jurisprudencial desta Suprema Corte, a respeito do tema, que reco-
nhece a legitimidade dos tribunais de contas dos estados e municípios, de impor a multa a gestores de recursos públicos. Isso decorre 
do julgamento, pelo Plenário desta Corte, do RE nº 223.037/SE, Relator o ministro Maurício Corrêa, DJ de 2/8/02, cuja ementa assim 
dispõe, na parte em que interessa: “(...) As decisões das cortes de contas que impõem condenação patrimonial aos responsáveis por 
irregularidades no uso de bens públicos têm eficácia de título executivo (CF, artigo 71, § 3º) (...)”. O acórdão recorrido se ajusta a esta 
orientação. Ante o exposto, nos termos do artigo 557, caput, do Código de processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 
Publique-se. Brasília, 1 de agosto de 2012.Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente.

9  TJ-RS - Apelação Cível AC 70064534811 RS (TJ-RS) Data de publicação: 30/06/2015
 Ementa: TRIBUNAL DE CONTAS. PREFEITO MUNICIPAL .ORDENADOR DE DESPESA. ART. 71, II, CF/88. JULGAMENTO PELO 

TRIBUNAL DE CONTAS. CHEFIA DE GOVERNO E FUNÇÃO POLÍTICA. PARECER E JULGAMENTO PELA CÂMARA DE VEREADORES. 
ART. 71, I, CF/88. No exercício de funções nitidamente administrativas, como ordenador de despesas, o prefeito municipal se insere na 
hipótese do art. 71, II, CF/88, tendo suas contas julgadas pelo tribunal de contas, ao reverso do que ocorre quanto à sua atividade como 
chefe de Poder, em que somente há parecer da corte de contas, exatamente na compreensão da atividade política e seu julgamento, 
assim regrado, pela Câmara de Vereadores, como dispõe o art. 71, I, CF/88. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECISÕES DOS 
TRIBUNAIS DE CONTAS. IMPUTAÇÕES DE DÉBITO OU MULTA E JURISDIÇÃO. ARTIGO 71, § 3º, CF/88. As decisões dos tribunais 
de contas, imputando débito ou multa, configuram título executivo, no dizer do § 3º do artigo 71, CF/88, de natureza extrajudicial, com 
o que possível sua revisão em juízo, compatibilizando-se o enunciado com o artigo 5º, XXXV, da mesma Carta. ADMINISTRADOR 
PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ART. 37, § 6º, CF/88. A responsabilidade do administrador público assenta, no que diz 
com o elemento subjetivo, na culpa ou dolo, como decorre do § 6º do art. 37, CF/88, descabida imputação puramente objetiva, tal qual 
se dá no caso dos autos, em que as imputações carregadas ao ex-prefeito estão fundadas na simples existência das... irregularidades, 
abstraída sua ciência e efetiva possibilidade de impedi-las. (Apelação Cível Nº 70064534811, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 24/06/2015).

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10631209/artigo-71-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10631260/par%C3%A1grafo-3-artigo-71-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10675146/artigo-557-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/203805734/apelacao-civel-ac-70064534811-rs
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incide apenas sobre as contas do 
presidente, as quais estão sujeitas 
ao veredito de “aprovação” ou “re-
jeição”, sendo que, as consequên-
cias deste último veredito consti-
tuem – caso fiquem caracterizados 
os indícios – pressuposto de novo 
processo na esfera cível, criminal ou 
administrativa, conforme o caso.

Vale lembrar que hipótese di-
versa ocorre com as contas dos 
administradores e demais respon-
sáveis, os quais se sujeitam ao jul-
gamento de competência exclusiva 
dos tribunais de contas, implican-
do em sanções, quando irregulares.

Essa competência do Poder 
Legislativo não ocorre, contudo, 
sem um prévio exame de um ór-
gão técnico político do Congresso 
Nacional, que deve instituir uma 
comissão mista de deputados e se-
nadores – na forma do art. 166, § 
1º, inc. I, da CRFB - à qual incum-
be emitir parecer, tendo por base 
o parecer prévio elaborado pelo 
Tribunal de Contas da União.

O prazo para o presidente 
da República prestar contas ao 
Congresso Nacional, anualmen-
te, é de sessenta dias - na forma 
do art. 84, inc. XXIV da CRFB –, 
cuja omissão acarreta crime de 
responsabilidade e a obrigação da 
Câmara dos Deputados instaurar 
tomada de contas. De acordo com 
o modelo federativo foi estendido, 
por simetria, para o julgamento 
das contas dos estados e municí-
pios, de competência, sempre, dos 
respectivos poderes legislativos, cf. 
dispõe o § 2º do art. 31 da CRFB.

Assente-se que há uma pletora de 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, 
com medida cautelar sobre o tema, 
as quais o Supremo Tribunal Federal 
já decidiu que o dispositivo é cons-
titucional, citando-se, por todas, a 
ADI nº 1.779-1. Relator: ministro 
Ilmar Galvão. Plenário. Publicação 

de 22/05/1998, sendo, a mais recen-
te, a ADI nº 1.964/ES. Relator: Min. 
Dias Toffoli. Plenário. Julgamento 
de 04/09/2014, contendo a seguinte 
ementa:

“EMENTA
Ação direta de inconstitucionali-
dade. Constituição do Estado do 
Espírito Santo. Alteração da reda-
ção de parte dos dispositivos impug-
nados, eliminando-se as expressões 
objeto do pedido. Parcial prejudi-
cialidade da ação. Previsão de jul-
gamento das contas anuais do pre-
sidente da câmara municipal pela 
respectiva casa legislativa. Ofensa ao 
modelo constitucional. Agressão aos 
arts. 31, § 2º; 71, I e II; e 75 da Lei 
Fundamental. Conhecimento parcial 
da ação, a qual, nessa parte, é julga-
da procedente.
1. Prejudicialidade parcial da ação, 
em virtude de alteração substancial 
da redação dos incisos I e II do art. 71 
da Constituição do Estado do Espírito 
Santo, a qual resultou na eliminação 
das expressões impugnadas.
2. A Constituição Federal foi assente 
em definir o papel específico do le-
gislativo municipal para julgar, após 
parecer prévio do tribunal de contas, 
as contas anuais elaboradas pelo che-
fe do poder executivo local, sem abrir 
margem para a ampliação para ou-
tros agentes ou órgãos públicos. O art. 
29, § 2º, da Constituição do Estado 
do Espírito Santo, ao alargar a com-
petência de controle externo exercida 
pelas câmaras municipais para alcan-
çar, além do prefeito, o presidente da 
câmara municipal, alterou o modelo 
previsto na Constituição Federal.
3. Ação direta de inconstitucionali-
dade de que se conhece parcialmente 
e que se julga, na parte de que se co-
nhece, procedente.”

Estes são, portanto, e em linhas 
bastantes gerais, os pontos que 

embasam o julgamento pelo Poder 
Legislativo das contas anuais, 
apresentadas pelo chefe do Poder 
Executivo.

Não é comum haver parecer 
prévio emitido pelo Tribunal de 
Contas da União, recomendando a 
rejeição das contas anuais do pre-
sidente da República, até porque, 
como se demonstrou no presente 
estudo, o chefe do Executivo fe-
deral envia uma consolidação das 
suas ações governamentais, na for-
ma contábil, podendo eventual ir-
regularidade ser melhor analisada 
em separado pela corte de contas, 
que julgará o agente político res-
ponsável que a ela deu causa, na 
forma do art. 71, II, da CRFB.

Entretanto, já na década de 
1930, o debate sobre irregularida-
des nas contas do governo brasi-
leiro estava em pauta e ocupava 
as manchetes dos jornais. Em 27 
de abril de 1937, durante o man-
dato do presidente Getúlio Vargas, 
o também gaúcho Francisco 
Thompson Flores, vice-presidente 
do Tribunal de Contas da União 
(TCU), constatava o desrespeito às 
leis orçamentárias cometido pela 
Contadoria Central da República, 
responsável na época por organi-
zar as contas federais no Ministério 
da Fazenda. Em decisão unânime e 
única na História do Brasil, as con-
tas de Getúlio Vargas foram repro-
vadas pelo órgão fiscalizador.

Constou do parecer prévio, 
emitido pelo TCU, um “longo e 
minucioso relatório” sobre a gestão 
financeira do ano de 1936, o qual 
apontava o pagamento de despesas 
sem aprovação prévia.

Assentava o relatório do TCU 
que: “Tem se tornado um uso, e 
actualmente um abuso, os paga-
mentos por conta do crédito do 
Thesouro, no Banco do Brasil, pela 
expedição de um simples cheque 
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do Ministério da Fazenda”, dizia o 
documento.

A atuação independente do 
ministro do TCU ocorreu às vés-
peras da implantação da ditadura 
do Estado Novo (1937-45), ini-
ciado com a quarta Constituição 
brasileira, decretada em novem-
bro daquele ano. Getúlio Vargas só 
voltaria ao posto de presidente da 
República em um governo demo-
crático no ano de 1951.

No mais recente episódio – 
ocorrido em junho de 2015 – o 
Tribunal de Contas da União 
emitiu parecer prévio, rejeitando, 
novamente, as contas de um presi-
dente da República, no caso Dilma 
Rousseff, sendo relator, desta feita, 
o ministro Augusto Nardes.

Os argumentos principais que 
sugeriram a rejeição das con-
tas anuais da presidente Dilma 
Rousseff lastrearam-se no fato 
de que ocorreram distorções da 
ordem de R$ 106 bilhões (cen-
to e seis bilhões de reais), com 
atrasos nos repasses do Tesouro 
aos bancos públicos (Banco 
do Brasil, Caixa Econômica 
Federal e Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social), caracterizando operações 
de crédito, vedadas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a teor 
do seu art. 35.

Este procedimento recebeu o 
curioso cognome de “pedaladas 
fiscais”, vez que postergou gas-
tos obrigatórios do Tesouro – no 
caso com programas sociais do 
Governo – fato que não indicou 
corretamente as demonstrações 
contábeis devidas.

O parecer prévio indicou tam-
bém gastos e créditos orçamen-
tários suplementares, realizados 
mediante a edição de “Decretos 
Autônomos”, sem autorização do 
Congresso Nacional, posto que 

o orçamento anual decorre de 
lei formal por ele editada: a Lei 
Orçamentária Anual (LOA).

Cabe registro que o relator con-
cordou integralmente com o rela-
tório técnico que fundamentou seu 
voto, no qual 14 auditores elenca-
ram 12 indícios de irregularidades 
– dos 15 indícios apresentados ini-
cialmente – sendo que o tribunal 
ofertou à presidente – por duas ve-
zes - o direito à ampla e irrestrita 
defesa e ao contraditório.

Todavia, as razões de justificativa 
apresentadas pela presidente foram 
rejeitadas, na medida em que não 
elidiu as irregularidades apontadas, 
restando mantida a opinião estam-
pada no parecer prévio do relator.

O ministro relator informou 
à mídia que a situação fiscal é in-
compatível com a realidade, com-
prometendo a gestão fiscal, à medi-
da que violou diversos dispositivos 
constitucionais e legais, especial-
mente a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF).

Comentou, ainda, o ministro 
relator, haver considerado que os 
atrasos dos repasses do Tesouro 
aos bancos oficiais, assim como 
as denominadas “pedaladas fis-
cais”, representaram operações 
de crédito, o que infringe a LRF. 
O atraso no repasse implicou em 
monta contábil imprópria de R$ 
40 bilhões entre os anos de 2009 
e 2014, compelindo os bancos 
públicos a arcar com pagamen-
tos de benefícios como Bolsa 
Família, seguro-desemprego e 
abono salarial, que, como dito, 
viola disposição expressa da Lei 
de Responsabilidade Fiscal.

Assente-se, por fim, que o pa-
recer prévio, no momento em que 
escrevi este artigo, estava penden-
te de julgamento no Congresso 
Nacional, tendo o relator na 
Comissão Mista de Orçamento 

(CMO), senador Acir Gurgacz 
(PDT-RO), apresentado parecer 
favorável à aprovação, com res-
salvas, das contas da presidente 
Dilma Rousseff no ano de 2014. O 
relatório, assim, contraria reco-
mendação do Tribunal de Contas 
da União (TCU), que, em outu-
bro, rejeitou por unanimidade as 
contas da presidente. 

De acordo com a Agência 
Senado, o relatório admite que 
as “pedaladas fiscais” do governo 
federal em 2014 (manobras contá-
beis para atrasar o pagamento de 
operações do Tesouro com ban-
cos públicos) foram irregulari-
dades, mas pondera que elas não 
justificam a reprovação das con-
tas e nem constituem crimes de 
responsabilidade.

– O que foi feito não está de 
acordo com a Lei de Responsabili-
dade Fiscal, mas não é crime. Não 
houve contratação de crédito. 
Houve uma inadimplência, um 
atraso de pagamento do governo 
em relação aos bancos, mas, ao fi-
nal do ano, o saldo era positivo –  
explicou Gurgacz. Ele também 
lembrou que a presidente não é 
a responsável legal pela execução 
das despesas orçamentárias, e que 
a prática das “pedaladas” já havia 
ocorrido em governos anteriores.

O senador faz ressalvas a essa 
prática, que, segundo ele, fragiliza 
a transparência da execução orça-
mentária e produz um excesso de 
compromissos financeiros futuros, 
que podem se converter em restos a 
pagar e afetar o Orçamento do ano 
seguinte. Nesse sentido, o relatório 
aponta que a presidente Dilma deve 
determinar que os órgãos compe-
tentes adotem medidas para aper-
feiçoar a gestão. O cumprimento 
desta recomendação será verificado 
na análise das contas do governo 
federal de 2016, segundo o texto.
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Alfredo Cruz Polanco  
Contador público e membro da Câmara de 
Cuentas da república Dominicana

Muchas personas de todo el universo, igno-
ran las funciones que le corresponden al Sumo 
Pontífice o jefe universal de la Iglesia Católica, 
que es el Papa. Consideran que éstas se circuns-
criben única y exclusivamente a presidir a dicha 
institución, pero las responsabilidades del “Santo 
Padre” van mucho más allá, pues es también jefe 
de un Estado, libre y soberano. 

Este Estado se encuentra enclavado en Roma, 
que es la capital de Italia. Tiene una extensión 

territorial de apenas 0.440 kms cuadrados, conoci-
do como “El Vaticano, que aunque es el más peque-
ño del mundo, en él se concentra todo el poder de 
la Iglesia Católica y es donde se encuentra la “Santa 
Sede”, que es el lugar habitado por el representante 
de Pedro, lo que lo convierte en uno de los más im-
portantes del mundo cristiano. 

El Papa Francisco, motivado por la denun-
cia de uno de los escándalos de corrupción más 
grandes ocurridos en las finanzas del Vaticano, 
conocido como el Vatileaks II, tomó la sabia, va-
liente y atinada decisión, sin precedentes en toda 
la historia, de haber ordenado una auditoría fi-
nanciera a todo el patrimonio de esa institución 
en ese Estado. 

Igreja Católica tem patrimônio auditado

Má administração do patrimônio da Igreja Católica e denúncias de escândalos de corrupção no Vaticano 
levaram o Papa Francisco a contratar uma empresa de auditoria internacional, dando exemplo de trans-
parência e prestação de contas.
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Las principales razones que originaron dicho 
escándalo fueron: la mala administración, el de-
rroche, el desorden de sus finanzas, la revelación 
y venta de documentos confidenciales, entre 
otros. 

Dicha auditoría analizará las inversiones finan-
cieras, las propiedades e inmuebles, así como los 
activos culturales del Vaticano. La misma incluirá 
la comparación de los gastos actuales con los pre-
supuestos consolidados. 

Para tales fines se contratará a una de las cua-
tro firmas de auditorías de mayor prestigio a ni-
vel mundial, tales como Pricewaterhouse Coopers 
LLP, Deloitte Touche LLP, EY LLP y KPMG LLP. 

El Papa Francisco, desde que asumió su papado, 
hace casi tres años, ha dado muestras de responsa-
bilidad, humildad, de querer enfrentar los escánda-
los de corrupción que afectan a la iglesia católica, 
con valentía y gallardía, esforzándose por lograr 
una mayor apertura y transparencia de los organis-
mos financieros, exigiendo rendición de cuentas en 
el manejo de los recursos de esa institución. 

Que sea el Papa, cabeza de la iglesia y el jefe 
de uno de los Estados de mayor influencia polí-
tica, económica y social en el mundo, como es El 

Vaticano, quien ordene una auditoría financiera al 
inmenso patrimonio que posee la Iglesia Católica, 
es un ejemplo que los demás jefes de Estados de-
bieran emular, para que se ponga en prácticas la 
transparencia y la rendición de cuentas, que es lo 
que vive pidiendo a gritos la sociedad a nivel global. 
Esta medida asumida por el Papa Francisco, junto 
a otras tantas de carácter social, moral, humani-
taria, sin duda lo convierten en uno de los Papas 
más populares, coherentes, humanos, sensibles y 
más aferrados al cristianismo. Con su actuación, ha 
contribuido a generar una verdadera revolución del 
catolicismo, pues él está consciente que el flagelo de 
la corrupción globalizada, es la causante de la po-
breza e inequidad que afecta al mundo, por lo que 
quiere comenzar poniendo el orden en su propia 
casa, que es la Iglesia Católica. 

Es lamentable que en un momento en que la 
transparencia y la rendición de cuentas brillan por 
su ausencia en una gran cantidad de países, esta deci-
sión de tanta trascendencia, no haya recibido el res-
paldo, la acogida y el apoyo de los organismos que 
están llamados a cumplir con estas exigencias, ni de 
los sectores que a diario demandan la aplicación de 
las mismas, incluyendo a la propia Iglesia Católica. 



SAÚDE
EM FOCO
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A rápida assunção de dois 
grandes hospitais esta-
duais de média e gran-
de complexidades - o 

Albert Schweitzer, em Realengo; e 
o Rocha Faria, em Campo Grande 
- pelo município do Rio de Janeiro 
gera um grande impacto no siste-
ma de Saúde da cidade. Isto é o que 
vem apontando a inspeção realiza-
da pelo TCMRJ para se saber em 
que condições as unidades, geri-
das por Organizações Sociais (OS), 

estão sendo repassadas e como o 
município irá absorvê-las. Em en-
trevista, o inspetor-geral Ricardo 
Levorato e o auditor de controle 
externo Breno Marcos dos Santos 
explicam como está sendo feita 
esta apuração e quais as dificulda-
des observadas:

Qual a motivação dessa 
inspeção?
Houve um pedido, para que se fi-
zesse uma inspeção para verificar 

como o município está recebendo 
estes hospitais, em que condições 
estão chegando e qual a forma ade-
quada para administrar estas duas 
unidades. Porque há uma dife-
rença grande entre o que o estado 
está passando e o que o município 
está recebendo: o Hospital Albert 
Schweitzer é totalmente gerido por 
OS; já o Rocha Faria, somente a 
maternidade era administrada por 
OS, todo o restante da unidade era 
estadual, com médicos estaduais, 

Municipalização de 
hospitais traz impactos 
para a Saúde do Rio

Ricardo Levorato (à direita) e Breno Marcos dos Santos: inspeção revela dificuldades na municipalização de hospitais

Rio de Janeiro
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mas, quando foi municipalizado, a 
gestão por OS passou a ser para toda 
a unidade. Isto implica ter médicos 
contratados, grosso modo, terceiri-
zados, em duas unidades com média 
e grande complexidades. Isto, com 
certeza, gera um impacto na rede 
de Saúde municipal, assim como na 
própria administração da cidade.

Em números, o que isto significa?
Na previsão da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2016, há um orça-
mento para a Saúde na ordem de R$ 
4,9 bilhões, sendo R$ 1,9 bilhão des-
tinados para pagamento de contra-
tos com Organizações Sociais, que 
hoje já administram a maior parte 
da rede de Saúde do município. 
Esta demanda vem aumentando 
ano a ano, sem contar com os dois 
novos hospitais municipalizados, 
com mais de 700 leitos a mais e que, 
antes, representavam para o estado 
uma despesa de R$ 504 milhões.
Para arcar de imediato com as novas 
unidades, o município celebrou um 
contrato emergencial de seis meses 
por R$ 260 milhões. O valor mensal 
de custeio do setor emergencial do 
Albert Schweitzer é R$ 16,48 milhões 
por mês; o valor de investimento 
total é de aproximadamente R$ 32 
milhões. Já no Rocha Faria, o valor 
mensal de custeio é de R$ 11,07 mi-
lhões e o valor de investimento soma 
R$ 54, 2 milhões. Estas informações 
são públicas e estão no Diário Oficial, 
não são nenhum achado de auditoria. 
O que faremos agora é explicar o ce-
nário do que o município absorveu.

Como está sendo a transição, 
sob o aspecto operacional, des-
tes hospitais?
Foi feito um contrato de gestão 
emergencial, cuja natureza jurídica 
é uma discussão à parte, para que 
a OS que geria o Albert Schweitzer 
gerisse também o Rocha Faria, 

integralmente. A situação deste 
último é particularmente compli-
cada porque, até então, contava 
com médicos estaduais, que estão 
saindo e sendo substituídos por 
terceirizados enquanto o hospital 
continua funcionando. Ou seja, 
estão trocando a roda com o carro 
andando porque os pacientes con-
tinuam precisando ser atendidos 
enquanto os médicos saem e novas 
contratações são feitas.

o município já assumiu hospi-
tais anteriormente sem grandes 
dificuldades. O há de diferente 
agora?
No passado, ocorreu a municipali-
zação de um hospital federal, mas 
o processo foi feito em etapas e os 
médicos continuaram trabalhando; 
não tivemos de repor a mão de obra.  

Como o TCmrJ está proceden-
do nessa inspeção?
Ao contrário de grande parte das 
inspeções do TCMRJ, que são 
feitas a posteriori, esta inspeção, 
dada a sua relevância, está sendo 
realizada concomitantemente ao 
processo em si. Então, a amplitu-
de do objeto do nosso trabalho é a 
conformidade e a legitimidade do 
processo de municipalização, bem 
como as questões financeiras, or-
çamentárias, patrimoniais etc. A 
auditoria concomitante traz bene-
fícios porque aponta as possíveis 
impropriedades e possibilita sua 
correção antes que os problemas se 
consolidem. Esta é uma auditoria 
diferente porque não é auditoria do 
processo de transferência; é audito-
ria enquanto há a transferência. 

Nesta primeira fase estamos ava-
liando o que veio, mapeando a sua 
absorção, não só pelo sistema de 
Saúde, mas pelo sistema financei-
ro total da cidade. Trata-se de um 

impacto financeiro forte, que de-
manda uma adequação. 
Os objetivos maiores desta fiscali-
zação são a efetividade e a eficácia 
da disponibilização dos serviços de 
Saúde para a população. A função 
de auditoria é colaborar com a ad-
ministração pública, aperfeiçoar, 
verificar oportunidades e infor-
mar ao gestor sobre os problemas 
encontrados. 

o que a equipe vem observan-
do, até agora?
O município está adequando vá-
rios ambientes, principalmente no 
Hospital Rocha Faria, cuja situação 
estrutural era bem precária. Hoje, 
os estatutários já foram embora e 
a OS está contratando novos pro-
fissionais. Anteriormente, o total 
de funcionários desta unidade era 
em torno de 2.300, sendo 800 mé-
dicos. O município, dito assim, 
assumiu uma gigantesca respon-
sabilidade. A situação no Hospital 
Albert Schweitzer é igualmente 
complicada, em função da sua di-
mensão de alta complexidade, com 
atendimento também à população 
da Região Metropolitana.
Nosso foco também tem sido iden-
tificar quais serão as contrapartidas 
do estado. Uma das que estão sendo 
discutidas é a respeito dele continu-
ar mantendo o funcionamento das 
Unidades de Pronto Atendimento, 
as UPAs, dentro destes hospitais. 
Também temos que garantir que 
os recursos do SUS, repassados aos 
dois hospitais, passem a ser rece-
bidos pelo município. esta parcela 
passa agora a concorrer na esfera 
municipal e terá que ser rediscuti-
da. Como estes hospitais atendem 
outros municípios, o repasse deve-
rá vir para o Rio e não para os ou-
tros municípios. 
Outra questão que onera o mu-
nicípio é a do financiamento do 
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Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência, o SAMU. Ainda não sa-
bemos quais serão as responsabili-
dades do estado e do município; e 
se vai ter ou não ajuda da União. 
Esperamos ter este desenho orça-
mentário bem definido até o final 
do relatório.  

Hospital Rocha Faria, em Campo Grande: R$ 11 milhões de custeio por mês

Com a municipalização des-
tes hospitais, qual o tamanho 
agora da rede municipal de 
Saúde?
São quase 300 unidades de Saúde 
dentro da área do município, 
sendo que a previsão, até o final 
do ano, é de inauguração de mais 

de 80 Clínicas da Família. Temos 
uma rede bem ampla, com um 
orçamento de quase R$ 5 bilhões, 
maior do que o de muitos esta-
dos, e que terá de ser aumentado 
porque estas novas unidades não 
foram incluídas na lei orçamen-
tária.



Organizações 
Sociais de Saúde

Sim ou Não?

O recente processo de municipalização de hospitais no Rio de 
Janeiro joga luz sobre uma questão controversa: qual é, afinal, o 
melhor modelo de gestão para que o sistema de saúde pública 
preste serviços eficazes, mais eficientes e econômicos e de forma 
sustentável? A seguir, dois pontos de vista distintos para provocar 
uma melhor reflexão sobre o tema.
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Um dos grandes desafios 
do século 21, no Brasil 
e no mundo, é mo-
dernizar a  gestão do 

Estado, em suas diversas confor-
mações. Mesmo os países mais de-
senvolvidos estão às voltas com 
este desafio. Vide, por exemplo, 
a recente  reforma do sistema de 
saúde norte-americano ou a atual 
crise em torno do  projeto de re-
forma educacional na França. Em 
todos estes casos, o que está  em 
aberto são os limites de atuação 
do Estado, os limites de atuação 
do  setor privado e o espaço cada 
vez mais amplo ocupado pelo ter-
ceiro setor, que associa o interesse 
público e a necessidade de con-
trole do Estado (primeiro setor) à 
flexibilidade, agilidade e iniciativa 
criadora do setor privado (segun-
do setor). 

É oportuno lembrar que a so-
ciedade precede o Estado. Este foi 
criado e existe por conta dela, para 
atender aos seus melhores anseios 

fortalecendo cada vez mais a pre-
sença do  Estado e do Governo, 

fazendo-se necessário estabelecer 
direitos e deveres.  Se impõe, en-
tão, a necessidade de um sistema 
de controle com normas e regras a 
cumprir. 

Max Weber, em seu tratado 
sociológico, descreve a associação 
entre Estado e controles, necessá-
rios para sobrevivência e progresso 
da sociedade. Uma salutar relação, 
desde que os controles  sejam en-
tendidos como meios para atender 
os fins,  ou seja, atender as  reais 
necessidades da sociedade, e para 
“impedir, através de normas, que 
alguém  possa, de alguma forma, 
burlar as regras e obter vantagens 
indevidas”. 

A história tem mostrado a ten-
dência do  Estado, devido a sua 
estrutura de  governo e relação de 
poder, se exceder no necessário 
cortejo burocrático. Neste contex-
to, as normas operacionais passam 
a ser cada vez  mais complexas e 

Por que sou a favor

e suas demandas. Ao Estado foi de-
legado, pela sociedade, administrar 
suas necessidades e atender os direi-
tos humanos inalienáveis, a exem-
plo da saúde, educação, habitação, 
trabalho, segurança, preservação 
da cultura e do meio ambiente, 
dentro de princípios de igualdade e 
justiça para todos, como reza nossa 
Carta Magna. Esta realidade é mais 
complexa no século vigente, po-
rém  incipiente e presente na exis-
tência humana, desde os tempos 
mais primitivos,  acompanhando 
sua   evolução e necessidade de se 
organizar em sociedade  para sua 
segurança e sobrevivência.  

Devido à complexidade cres-
cente, oriunda da expansão popu-
lacional e das necessidades crescen-
tes advindas do desenvolvimento, 
surgimento de grandes  cidades, 
diversidade cultural e variedade de 
países, tornou-se inevitável a cria-
ção de uma extensa organização de 
âmbito continental para adminis-
trar  a  sociedade e suas demandas, 

André Guanaes
Fundador e Superintendente Técnico-Científico do Instituto 
Sócrates Guanaes
Doutor em Ciências da Saúde
mestre em medicina interna
Especialista em medicina intensiva
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formais, e os controles, progres-
sivamente mais excrescentes. Aos 
poucos, os meios passam a ser mais 
importantes do que os fins, que 
se perdem no emaranhado de uma 
excessiva burocracia. Ao longo dos 
anos, algumas tentativas foram re-
alizadas para fugir dos grilhões da 
excessiva burocracia estatal, com a 
criação das autarquias, fundações 
públicas e sociedades de economia 
mista, como tentativas de encon-
trar uma forma mais ágil, flexível e 
eficiente de lidar com as novas de-
mandas e realidades sociais diante 
da evolução da sociedade brasileira.

O que cresce como tendência 
é a  consciência entre a dicotomia 
estado-privado e a necessidade de 
criação  de espaços públicos, que 
não se reportem, exclusivamente, 
nem a um nem a  outro, mas que 
possam atuar em parceria com am-
bos. Com isto, o  saudável conflito 
entre o controle do Estado conser-
vador e a iniciativa privada criado-
ra se equilibra, levando a resulta-
dos positivos para a população, que 
ganha em agilidade e eficiência de 
serviços essenciais no setor social, 
que não podem esperar nem empa-
car no Estado burocrático.    

No Brasil, o passo fundamen-
tal para a institucionalização do 
terceiro setor veio  com a refor-
ma do Estado liderada pelo en-
tão ministro Bresser-Pereira, à 
frente do M.A.R.E., no período 
de 1995-1997, e promovida na 
gestão do presidente  Fernando 
Henrique Cardoso,  com o proje-
to das Organizações Sociais (OS) 
e Publicização, através da deno-
minada “Lei das OS”.   O jurista 
Rubens  Naves, que participou, na 
função de  amicus curiae,  na  defe-
sa da  constitucionalidade das OS 
no STF, traduz bem a lei, referindo 
que a mesma “parte do pressupos-
to legítimo e procedente, de que as 

nações não  são constituídas ape-
nas pelos governos, mas por toda 
sociedade”.  A lei 9.637, de 1998, 
abre espaço e incentiva a socieda-
de a se organizar para prestar ser-
viços públicos não exclusivos do 
Estado, a exemplo das áreas da 
educação,  saúde, cultura, ciência, 
tecnologia e, atualmente, a emer-
gente preocupação da preservação 
ambiental. Este princípio é preceito 
presente da Constituição  Federal 
de 1988, e recorrente em todos 
os capítulos da ordem social da 
nossa Carta.

impessoalidade, descentralização 
e  o  controle social. Portanto, ape-
sar dos avanços,  são enormes os 
desafios e  os problemas a serem 
vencidos, destacando-se a neces-
sária ampliação  do financiamento 
e a melhoria na qualidade do gasto 
público. Este desafio é ainda maior 
em função da crise econômica e 
das dificuldades orçamentárias que 
acompanham o SUS desde o início, 
com dificuldades para o  custeio 
da extensa rede de serviços, espe-
cialmente da rede hospitalar de 
maior  complexidade e maior cus-
to, que precisa ser expandida para 
permitir a  equidade prometida e 
desejada. 

Torna-se imprescindível a todo 
gestor da saúde  pública buscar 
a  eficiência  necessária e preconi-
zada no Art. 37 da  Constituição, 
sendo um princípio básico da ad-
ministração pública. É obrigatório, 
portanto, buscar novos caminhos 
e alternativas de gestão  compro-
metidas com foco para resultados e 
melhoria do desempenho, mais do 
que meramente nos meios e pro-
cessos. Com estes objetivos, o mo-
delo OS e Publicização foi esboça-
do na busca de maiores benefícios e 
progressos sociais com os recursos 
disponíveis. O novo modelo se es-
tabelece através de parcerias entre 
o Poder Público e instituições sem 
fins lucrativos do setor de saú-
de, que  precisam se qualificar, na 
forma da lei, como Organizações 
Sociais de Saúde (OSS), para aten-
der  as exigências técnicas opera-
cionais de prévia experiência de 
gestão especifica no setor, além dos 
requerimentos financeiros, contá-
beis, jurídicos e éticos, para pode-
rem contratualizar com o Estado 
e poderem receber repasse de re-
cursos  públicos, com metas claras 
e objetivas, resultados a cumprir, 
previamente definidos no contrato 

“A eficiência das 
Organizações Socais de 
Saúde foi aferida em um 
estudo do Banco Mundial, 
comparando 12 hospitais 
com gestão por OSS ver-
sus dez com gestão direta, 
e mostrou que os geridos 
por organizações oferecem 
entre 35% e 61% mais ad-
missões por leito, e taxa de 
mortalidade geral quase 
30% menor(...)”

A criação do Sistema Único de 
Saúde (SUS)  pela Constituição de 
1988 trouxe inegáveis avanços para 
a saúde da população, sendo cer-
tamente a política social de maior 
sucesso já realizada no Brasil  e, 
porque não dizer, uma das mais ou-
sadas em um país com dimensões 
continentais como é o Brasil, e uma 
das mais inclusivas em todo globo. 
Traz como princípios  fundamen-
tais a universalidade, equidade, 
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“É obrigatório (...) buscar 
novos caminhos e alter-
nativas de gestão com-
prometidas com foco para 
resultados e melhoria do 
desempenho, mais do que 
meramente nos meios e 
processos.”

firmado com o Poder Público, e fis-
calizado pelo mesmo, comprome-
tido com princípios da legalidade, 
transparência e publicidade, ine-
rentes e exigidos pela administra-
ção pública, e submetido a todos os 
seus controles.  

Este processo de Publicização 
e parceria com as OSS  iniciou-
-se,  pioneiramente, em 1998, no 
Governo do Estado de São Paulo 
(SP), através de  lei específica para 
qualificação (n0 846/98),  deriva-
da da Lei Federal, que  determi-
na que apenas as instituições sem 
fins lucrativos e que atendam a 
todas  as outras exigências para se 
qualificar possam contratualizar 
com o Estado, e que a unidade pú-
blica por ela administrada seja de 
atendimento exclusivo do SUS. 

Atualmente, dos 63 hospitais pró-
prios do estado de São Paulo, 33 são 
geridos por OSS, além de 40 ambu-
latórios de especialidades (AME), 
três grandes  unidades de diag-
nóstico por imagem (SEDI) e três 
grandes unidades de  diagnóstico 
de análises clínicas (CEAC), com 
mais de 90 contratos de gestão fir-
mados com 40 OSS previamente 
qualificadas no Estado. São mais 
de 40 mil  funcionários celetistas, 
contratados pela OSS, atendendo 
exclusivamente ao SUS. Este quan-
titativo atualmente já é superior 
aos funcionários estatutários. Vale 
lembrar que o estado de São Paulo 
não podia e  nem pode mais fazer 
concurso público para contratação 
de RH, em função dos limites  im-
postos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal. O município de SP, através 
da SMS/SP, também incrementou, 
em 2006, um audacioso projeto de 
modernização do setor de saúde 
em parceria com as OSS, que con-
tinua até hoje, contando com mais 
de 60% de todas as suas unidades 
de saúde geridas nesta parceria, e 

com mais de 40 mil funcionários 
CLT contratados trabalhando  ex-
clusivamente para o SUS.  

O processo de  qualificação das 
entidades é fator determinante e 
fundamental para o sucesso ou in-
sucesso do modelo, visto que é nes-
te momento que se deve separar o 
“joio do trigo”. Como em todo pro-
cesso, a seleção é fundamental para 
não se levar “gato por lebre”. Para 
se ter uma ideia da exigência do 
processo  de qualificação em SP, o 
Instituto Sócrates Guanaes (ISG), 
entidade sem fins lucrativos, funda-
da por mim em 2000, com a missão 
de promover “saúde com  espírito 
público e eficiência do privado”, 
e qualificado como OSS, inicial-
mente na Bahia, e, posteriormente, 
qualificado progressivamente em 
oitos estados da Federação (BA, 
GO, RJ, SC, PB, ES, TO e SP), com 
todo nosso ”expertise” e histórico 
destes 16 anos promovendo saúde 
digna e eficiente ao SUS, somente 
este  ano conseguiu a qualificação 
no município de São Paulo. E ainda 
estamos aguardando a qualificação 
no Estado, que, após três anos do 
início do processo de qualificação, 
está em fase final. Esta seleção ri-
gorosa para qualificação é uma das 
razões que explica o sucesso do 
modelo no estado e no município 
de SP.  O recém criado Instituto 
Brasileiro de Organizações Sociais 
de Saúde (IBROSS), com o objeti-
vo de representar e unir o setor que 
atua dentro dos preceitos da lega-
lidade, transparência e eficiência, 
tem como uma das primeiras me-
tas estabelecer um sistema de acre-
ditação pela qualidade do setor, o 
que será uma boa referência para o 
momento de qualificação.   

Os resultados do modelo de 
publicização, tanto no Estado 
quanto no Município, são bastante 
animadores, com vários estudos 

mostrando maior eficiência quan-
do comparados os resultados das 
unidades geridas pelas OSS e os de 
gestão direta. A eficiência das OSS 
foi aferida em um estudo do Banco 
Mundial, comparando 12 hospitais 
com gestão por OSS versus 10 com 
gestão direta, e mostrou que os ge-
ridos pela OSS oferecem entre 35% 
e 61% mais admissões por leito, e 
taxa de mortalidade geral quase 
30% menor  em comparação com 
os hospitais sob gestão direta do 
poder público. Estudos posterio-
res foram repetidos pela SES-SP, 
realizando comparativo em 2007 e 
depois em 2011. Uma análise de 12 
anos mostrou 30% a mais de produ-
tividade, com quase 10% de custo a 
menos, quando comparados gru-
pos de gestão por OSS com os de 
gestão direta, pelo Poder Público. 

Da mesma maneira, os resultados 
da parceria OSS no município de 
SP apontam para maior produtivi-
dade e qualidade das unidades ge-
ridas pelas OSS, quando avaliados 
os 10 contratos com microrregi-
ões; cinco contratos Gestão SADT; 
quatro contratos de Gestão de 
Hospitais Gerais Municipais, e dos 
15 contratos de Pronto Socorros 
Municipais, contratualizadas com 
20 OSS, perfazendo uma cobertura 
de população estimada em 5.2 mi-
lhões de habitantes, num total de 
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320 unidades de saúde sob gestão 
das OSS.  

A experiência exitosa dos es-
tado e munícipio de SP serviram 
de  exemplo e estímulo para difu-
são do modelo pelo país, já estan-
do presente em  19 dos 26 estados 
da Federação e no Distrito Federal, 
e, também, em 71 municípios bra-
sileiros e na União, estados da 
Federação, independentemente 
de ideologia política partidária, já 
apresentam avanços importantes 
com a implantação da publici-
zação, a exemplo dos estados da 
Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, 
Goiás, Paraná, Espírito Santo, 
Santa Catarina, Pará e Ceará. Na 
Bahia, o modelo foi implantado no 
início deste milênio, logo após SP. 
Apesar de ter sido um dos primei-
ros estados a aderir à modelagem 
de parceria por OSS, vem perden-
do o fôlego nos últimos anos. Das 
51 unidades da Rede Própria, ape-
nas oito hospitais estão sob gestão 
das OSS. O ISG, na condição de 
OSS qualificada, contribuiu com 
o modelo em nosso estado de ori-
gem, com experiências exitosas 
para a população e para a SESAB. 
Entre tantos contratos, cabe citar 
que fomos responsáveis por im-
plantar a pedra angular da primei-
ra Unidade de Assistência de Alta 
Complexidade Cárdio Vascular 
do Estado, em 2006 (Instituto do 
Coração da Bahia/INCOBA), e, 
posteriormente, de 2010 a 2012, 
o Hospital Estadual da Criança/
HEC, em Feira de Sant’Anna, além 
de implantarmos o maior centro de 
RH em Medicina Crítica, que pos-
sibilitou abertura de mais 200 leitos 
de UTI no Estado. 

As experiências de sucesso 
de publicização em Pernambuco 
e Goiás foram muito importan-
tes para o cenário nacional, visto 
que alguns argumentavam que o 

modelo só era viável em SP, por 
conta de sua pujança econômica. 
Pernambuco, a partir de 2007, pas-
sou por profunda reestruturação 
e reforma do processo de gestão, 
com ênfase na descentralização e 
na parceria com as OSS, tendo o 
apoio, exemplos e consultoria do 
estado de SP, com resultados po-
sitivos na eficiência das unidades 
geridas pelas OSS. 

O estado de Goiás tem sido 
um dos grandes entusiastas e já 
uma nova referência para o mo-
delo, iniciado nos primórdios de 
2000 com publicização do Centro 
de Reabilitação e Readaptação Dr. 
Henrique Santillo/ CRER. O suces-
so destas primeiras unidades geri-
das por OSS, aliado à necessidade 
de adotar um sistema com foco na 
qualidade do gasto público, foi o 
motivo do impulso para implan-
tar, nos 14 hospitais da Rede, o 
modelo de gestão em parceria com 
OSS, com índices de satisfação dos 
usuários entre 93% e 99%, em pes-
quisa independente, e aumento de 
30% na produtividade com melhor 
custo. O ISG tem testemunhado 
de perto estes avanços no estado. 
Qualificado em 2012 e atuando na 
gestão de duas unidades, o Hospital 
de Doenças Tropicais-HDT/HAA 
e o Condomínio Solidariedade vêm 
apresentando significativas melho-
ras na eficiência, tendo recebido o 
certificado ONA 1 e estando a ca-
minho do ONA 3.

A ação das parcerias com OSS 
na saúde pública do Rio de Janeiro 
aconteceu  somente no final da 
década passada. No Município 
iniciou em 2009, e no Estado, em 
2012. O Rio, que é vanguarda na 
cultura e que costuma ser uma cai-
xa de reverberação do que acontece 
no mundo e em nosso país, ape-
sar de estar a uma ponte aérea de 
São Paulo, tardou a absorver esta 

tendência na saúde contemporâ-
nea, tendência esta que não está 
restrita ao nosso território. Pelo 
contrário, é um movimento mun-
dial, onde o Estado atua na saúde 
pública com ações de planejamen-
to, avaliação e controles, e não na 
execução e gerenciamento diretos 
dos serviços produtivos. O Canadá 
é um exemplo desta tendência e 
tem um sistema público de saúde 
universal, financiado pelos tributos 
e muito similar ao nosso. 

O fato de ter iniciado o proces-
so tardiamente em relação a outros 
estados permite aprender com as 
experiências daqueles que começa-
ram mais cedo e que hoje já colhem 
os resultados, possibilitando a revi-
são de erros e acertos. 

Atualmente, no estado do Rio, 
47 unidades da rede estão sob 
gestão de OSS, sendo 30 Upas, 15 
hospitais com gestão integral e 
dois com gestão parcial. O ISG está 
qualificado no Estado desde 2012 
e iniciou a parceria com a SES-RJ 
em setembro de 2013, quando teve 
início o contrato de gestão (CG) 
do Hospital Estadual Roberto 
Chabo (HERC), em Araruama, e 
depois, em abril de 2014, o con-
trato de gestão (CG) do Hospital 
Estadual Azevedo Lima (HEAL), 
em Niterói. Quando aqui aporta-
mos, o momento era alentador. O 
Rio vivia uma fase de “euforia” por 
conta de um cenário privilegiado 
diante da conjuntura do pré-sal, 

“Atualmente, no estado do 
rio, 47 unidades da rede 
estão sob gestão de oSS, 
sendo 30 upas, 15 hospi-
tais com gestão integral e 
dois com gestão parcial.”
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Copa do Mundo 2014 e Jogos 
Olímpicos 2016, e o barril do pe-
tróleo ao preço de U$ 120. Neste 
cenário, os valores dos contratos 
praticados nas unidades tradu-
ziam esta realidade e o custo leito/
dia da Rede figurava entre os me-
lhores praticados na rede pública 
do Brasil, igual e, às vezes superior, 
aos valores médios praticados em 
SP. Nada desmedido, apenas eram 
valores praticados fora da nossa 
realidade de país continental. Na 
condição de entusiastas do mode-
lo e comprometidos com a saúde, 
ficamos animados em poder estru-
turar um orçamento para atuar e 
oferecer um serviço modelo simi-
lar aos praticados no setor privado 
de bom nível. 

Infelizmente, veio a crise fi-
nanceira que se acometeu em todo 
país, porém de maneira bastante 
peculiar no RJ pela dependência 
aos “royalties” do petróleo, e a es-
trutura não estava preparada para 

este novo contexto, que exige pla-
nejamento, flexibilidade, corte de 
custos, criatividade, proatividade 
e mudança rápida de rumos. Tudo 
o que uma estrutura pública sofre 
devido à lentidão e à burocracia 
do sistema. Este cenário se abateu 
por toda rede, que passou a so-
frer com a inadimplência do CG, 
em função da situação financeira 
do Estado. A boa nova é que este 
modelo de gestão de parceria com 
OSS permite um manejo mais fle-
xível e adequado para superarmos 
a crise. Em situações como esta, 
a lei permite a repactuação dos 
valores e das metas do contra-
to, adaptando-as à nova realida-
de do Estado. Esta é uma grande 
vantagem deste modelo flexível e 
ágil, devendo, continuamente, ser 
exercida esta possibilidade.

O modelo também é permeado 
pelo exercício da parceria e, em mo-
mentos de crise como este, é mais 
fácil o diálogo entre todas as partes 

para novas negociações de insumos 
e serviços com fornecedores, bem 
como a possibilidade de revisão do 
quadro de RH, que se faz necessário 
em função de prioridade dos resulta-
dos e da assistência ao paciente, fa-
miliares e acompanhantes; sempre o 
foco principal na gestão da saúde.   

Neste momento, o secretário 
que está na liderança das políticas 
deve ter apoio do staff da SES-RJ ou 
assessoria específica que conheça 
bem os trâmites, a legislação e cul-
tura do modelo de gestão em par-
ceria com OSS, para que possa tirar 
o melhor proveito desta flexibili-
dade e agilidade, para superarmos 
a crise atendendo os princípios da 
legalidade, transparência e eficiên-
cia necessários. A participação dos 
órgãos de controle neste momento 
é fundamental, assim como o papel 
da imprensa, que, se bem exercido 
e com um controle benéfico e efi-
caz, contribui para o sucesso do 
modelo e da saúde digna.
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de Pronto Atendimento, as cin-
co Coordenações de Emergência 
Regional, duas maternidades, quatro 
hospitais de emergência e um hospi-
tal geral de referência, dois progra-
mas de saúde – Atenção Domiciliar 
ao Idoso e Cegonha Carioca – e, 
finalmente, o próprio Sistema 
de Regulação das vagas do SUS. 
Tamanha expansão da rede, admi-
nistrada por entidades privadas, 
não foi acompanhada de adequada 
expansão e capacitação da estrutura 
de controle da SMS, constituindo, 
assim, ambiente favorável para o 
desenvolvimento e prosperidade da 
atividade criminosa neste setor.

O problema começa com a pró-
pria legislação, que constituiu um 
aparato normativo repleto de lacu-
nas e fragilidades, incapaz de garantir 
que o Poder Público exerça efetiva-
mente o comando da parceria com 
a observância dos princípios da ad-
ministração pública relativos ao SUS. 
Já na etapa de qualificação, os requi-
sitos estabelecidos e a fiscalização 
que o acompanha não foram capa-
zes de barrar a entrada de entidades 

A cidade do Rio de Janeiro 
assistiu a um processo 
de grandes mudanças no 
sistema público de saú-

de municipal a partir de 2009, com a 
aprovação da Lei 5.026, que dispõe so-
bre a qualificação de entidades como 
Organizações Sociais – OS. A Lei das 
OS autorizou a passagem da gestão de 
unidades públicas de saúde para a ini-
ciativa privada e, a partir de então, a 
expansão da rede municipal avançou 
com base na gestão privada das novas 
unidades de saúde. A atuação do se-
tor privado na saúde pública deixou, 
assim, de ser complementar para se 
tornar essencial para a operaciona-
lização dos serviços e das ações em 
saúde do Município, o que contraria a 
disposição constitucional. A mudança 
ensejada pela Lei das OS significou a 
reorientação do Estado, de uma lógica 
prestacional para uma lógica regula-
dora: ao invés de gerir diretamente as 
unidades de saúde, a Prefeitura assu-
miu a função de monitorar e fiscali-
zar a atuação das entidades privadas 
às quais a gestão dessas unidades foi 
repassada. As inúmeras evidências de 

irregularidades apontadas pelos con-
troladores externos revelam, entre-
tanto, que a Prefeitura deu um passo 
maior que as pernas com a política de 
expansão acelerada da rede municipal 
de saúde com base no novo modelo 
de gestão por Organizações Sociais. A 
atuação do setor privado nas unida-
des públicas de saúde aumentou para 
muito além de sua capacidade de mo-
nitoramento e fiscalização.

Com sete anos de vigência 
do novo modelo de gestão por 
Organizações Sociais da Saúde, os 
recursos repassados às entidades 
privadas para operarem no âmbi-
to do SUS municipal já superam o 
valor gasto com pessoal da saúde 
– a previsão de repasse para as OSS 
em 2016 é de R$ 1,9 bilhão, contra  
R$ 1,5 bilhão gastos com servidores 
estatutários da área. Dezesseis or-
ganizações sociais já tiveram con-
tratos com a Secretaria Municipal 
de Saúde, abrangendo a Estratégia 
de Saúde da Família de todo o ter-
ritório municipal – 77 clínicas e 
900 equipes de Saúde da Família –,  
além de todas as 14 Unidades 

Por que sou contra

Paulo Pinheiro
médico e Vereador pelo PSoL/rJ
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privadas inidôneas e sem capacidade 
técnica, operacional e financeira para 
atuarem na área da saúde pública. 
Analogamente, a legislação se limita a 
exigir que um programa de trabalho 
seja apresentado pelas OS durante o 
processo de seleção, sem qualquer 
ato regulatório mais profundo e rele-
vante, de modo que o mesmo acaba 
se revelando mera etapa burocrática 
a ser facilmente preenchida, sem que 
isto espelhe, realmente, a necessidade 
do Poder Público a ser atendida e a 
capacidade da OS de atendê-la.

As irregularidades reveladas em 
16 inspeções em contratos de gestão 
com OSS, feitas a pedido da equipe do 
nosso mandato e ao longo de sete anos 
de trabalho da 4a Inspetoria-Geral 
de Controle Externo do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de 
Janeiro, não se limitam aos processos 
de qualificação e seleção. Tornam-se 
ainda mais graves durante a execução 
do contrato, uma vez que as falhas ad-
ministrativas nesta etapa acarretaram 
a malversação e, até mesmo, o desvio 
de recursos públicos da saúde, con-
forme posteriormente comprovado 
pelo Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro. A Operação Ilha Fiscal 
promoveu a prisão de oito integran-
tes de organização criminosa atuante 
na saúde pública, chefiada pelos diri-
gentes da OS BIOTECH, contratada 
pelo MRJ para gerir dois hospitais 
públicos municipais, após estimar 
em, ao menos, R$ 48 milhões o mon-
tante desviado da saúde pública. O 
caso deu visibilidade à situação de fra-
gilidade do controle das organizações 
privadas contratadas para operar no 
âmbito da saúde pública da cidade do 
Rio de Janeiro, que já vinha, há anos, 
sendo apontada pelo TCMRJ e ecoa-
da pelo nosso mandato. Entretanto, 
o caso constitui apenas um exemplo, 
entre vários, do total descontrole do 
poder público em relação às parcerias 
firmadas com OSS. Chama a atenção 

a recorrente prática de sobrepreço e 
superfaturamento dos contratos fir-
mados com fornecedores, em todos 
os contratos de gestão, tornando evi-
dente a antieconomicidade do mo-
delo, que chega a comprar mais caro 
que a própria administração direta. O 
problema não se trata apenas de inca-
pacidade administrativa, mas do ver-
dadeiro direcionamento dos proces-
sos de seleção de fornecedores (isto 
quando eles acontecem) em favor de 
empresas com relações societárias 
comprovadas com os dirigentes das 
OSS em questão, quando não mem-
bros de sua própria família, como é 
hábito na cultura patrimonialista da 
administração, pública e privada, no 
Brasil.

Agravando a situação, a Comissão 
Técnica de Avaliação responsável 
pela fiscalização apresenta número 
insuficiente de integrantes, que nor-
malmente acumulam outras funções; 
não há regulamento para ditar suas 
regras de funcionamento; os mem-
bros não são adequadamente capaci-
tados; seus atos não são publicizados; 
e suas reuniões e resultados não são 
públicos, inviabilizando o controle 
social sobre as mesmas. Uma vez que 
a transferência da prestação de servi-
ços públicos de saúde para entidades 
privadas não foi acompanhada, em 
contrapartida, pela assunção ade-
quada da função de fiscalização pelo 
Estado, diversos grupos privados se 
infiltraram no setor público de saúde 
com o mero objetivo de se locupletar 
às custas do dinheiro público, que de-
veria ser destinado à saúde da popu-
lação carioca.

De fato, o que se verifica, com base 
no trabalho dos controladores exter-
nos do novo modelo de gestão da saú-
de pública por organizações sociais, é 
que a incapacidade da Prefeitura de co-
mandar as parcerias com OSS, devido 
à má regulação do modelo e à ausência 
de uma estrutura de controle, monito-
ramento, e fiscalização adequada no 
âmbito da SMS. Isto tornou o modelo, 
cujo objetivo seria superar os entraves 
da burocracia, flexibilizando a admi-
nistração pública, em um modelo de 
estímulo à prática patrimonialista – de 
desrespeito aos princípios da impesso-
alidade, da moralidade e, até mesmo, 
da legalidade – no seio do setor públi-
co de saúde municipal. Pior, o modelo 
sequer foi capaz de promover os ga-
nhos de eficiência e efetividade espe-
rados. A Saúde Pública, embora tenha 
sido claramente expandida na cidade 
do Rio de Janeiro, não está nada me-
lhor ou mais barata do que antes, de 
modo que a eficiência do novo modelo 
de gestão frente à administração direta 
não foi comprovada. 

“A saúde pública, embora 
tenha sido claramente ex-
pandida na cidade do rio 
de Janeiro, não está nada 
melhor ou mais barata do 
que antes, de modo que a 
eficiência do novo modelo 
de gestão frente à adminis-
tração direta não foi com-
provada. “

Fica claro que a Prefeitura não 
conta com uma estrutura de controle 
adequada para fiscalizar o trato pri-
vado de recursos públicos da saúde 
pelas OS. A fiscalização se restringe 
à apresentação de relatório trimes-
tral, ou seja, com uma periodicidade 
que impede o exercício efetivo da 
fiscalização, já que o poder público 
só tem conhecimento dos fatos em 
data bem posterior ao ocorrido, o que 
dificulta consideravelmente a verifi-
cação das informações apresentadas. 
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Apontar problemas e irregulari-
dades não é o bastante – é necessário 
apresentar alternativas e soluções.  
Como alternativa, tenho certeza que, 
houvessem os servidores públicos da 
saúde ganhado a mesma flexibilidade 
administrativa e financiamento que 
foi dado aos gestores privados nos úl-
timos anos, a saúde da população ca-
rioca estaria incomparavelmente me-
lhor do que se encontra hoje, de modo 
que considero a opção pelas OSS ab-
solutamente equivocada. Entretanto, 
haja vista o tamanho que tais orga-
nizações passaram a ocupar na rede 
municipal de saúde, seria leviano 
advogar por sua completa e imediata 
retirada; não obstante, nós que defen-
demos um serviço verdadeiramente 
público, universal, integral e gratuito 
não podemos nos refutar da tarefa de 
retrair esse modelo, sem retrogradar a 
expansão do serviço alcançada, nem 
pôr na rua os milhares de novos pro-
fissionais de saúde que foram absorvi-
dos pela rede pública; um verdadeiro 
desafio para os sanitaristas cariocas. 
Sugerimos, em coro ao Ministério 
Público, que se procedam medidas de 
correção de rumos do novo modelo 
de gestão, de modo que o comando da 
gestão das unidades (Direção Técnica 
e Administrativa e gestão financeira) 
se faça por servidores estatutários, 
passando as OSS a atuar de maneira 
subordinada à gestão direta da SMS, 
reequilibrando, assim, a parceria em 
favor do Estado.

Em primeiro lugar, é fundamen-
tal joeirar as OSS que atualmente 
contratam com a Prefeitura – é abso-
lutamente inadmissível que algumas 
delas continuem, sequer por mais 
um dia, a gerir unidades públicas de 
saúde. São organizações que, se têm o 
justo direito de se submeter ao devido 
processo legal, com amplo direito de 
defesa e contraditório, antes de serem 
qualificadas como verdadeiramente 
criminosas, há suficientes evidências 

de irregularidades cometidas e reite-
radas para sustentar a revogação ime-
diata de seus contratos firmados com 
a Prefeitura. Sendo assim, faz-se ne-
cessário proceder auditoria em todos 
os processos de qualificação, seleção 
e execução dos contratos de gestão 
celebrados pela SMS, nomeando-se 
comissões interventoras formadas  
por servidores efetivos, com vínculo 
estatutário e experiência em gestão 
hospitalar, e que não tenham partici-
pado de qualquer das etapas de qua-
lificação, seleção e fiscalização dos 
contratos de gestão, a fim de garantir 
o controle pela SMS do processo de 
transição das unidades de saúde cujas 
OSS sejam removidas.

Em segundo lugar, que sejam to-
madas medidas urgentes e efetivas de 
reestruturação interna da Prefeitura 
e da SMS, dotando as Comissões 
Técnicas de Avaliação de recursos 
humanos compatíveis com a rele-
vância da função e o quantitativo de 
contratos de gestão celebrados, além 
de estrutura material, local para reu-
nião, suporte técnico (jurídico, con-
tábil, técnico-médico) e operacional 
necessários para empreender a fisca-
lização a contento desses contratos. 
Semelhante reestruturação é tam-
bém devida à 4a Inspetoria-Geral de 
Controle Externo do TCMRJ, cujo 
tamanho do efetivo e estrutura não 
expandiram proporcionalmente ao 
aumento de suas responsabilidades 
nos últimos anos. Igualmente funda-
mental é a necessidade de profunda 
integração entre os diversos órgãos 
de controle das OSS, atualmente qua-
se inexistente.  Sequer os mecanismos 
de controle interno da Prefeitura 
atuam de maneira integrada, que dirá 
esses com os controladores externos. 
São inúmeros os questionamentos e 
recomendações feitos pelo TCMRJ, 
cujas respostas, pela Prefeitura, fo-
ram insatisfatórias, fora do prazo e 
até mesmo inexistentes. Portanto, é 

necessário, não apenas que os ques-
tionamentos pendentes sejam res-
pondidos, mas que se pense em ins-
trumentos que reequilibrem a relação 
entre Prefeitura e Tribunal de Contas, 
para que os prazos sejam efetivamen-
te atendidos, o conteúdo das respos-
tas seja adequado, demonstrando que 
a Prefeitura está de fato sendo vigilan-
te e ciosa na gestão da coisa pública.

A integração entre controladores, 
e, consequentemente, a transparência 
do modelo, ainda está muito aquém 
do desejável. A instituição de um Co-
mitê Interinstitucional que reunisse 
sociedade civil, Conselhos de Saúde, 
usuários do SUS, especialistas, acadê-
micos, profissionais de saúde, Minis-
tério Público, Defensoria Pública, Po-
der Legislativo, Tribunal de Contas, 
Conselhos Profissionais, Sindicatos e 
outros órgãos que atuem na área da 
saúde pública permitiria o tráfego de 
informação entre os diversos interes-
sados nesse setor, colaborando para 
o desenvolvimento do SUS de forma 
transparente e participativa. O Co-
mitê teria a função de acompanhar 
as auditorias e discutir as medidas 
de correção de rumos do modelo de 
gestão da saúde pública, necessárias 
para reverter o quadro acima descri-
to, como a proposição de alterações 
legislativas e o aprofundamento do 
marco regulatório da saúde no Rio de 
Janeiro. O Novo Modelo de Gestão 
realmente existente está longe de pro-
duzir os resultados a que se propôs e 
está conduzindo a saúde para longe 
dos princípios do SUS, estabelecendo 
a saúde pública como um subsetor fo-
cal e complementar à saúde privada. 
É necessário combater a lógica priva-
tizante na saúde, sem retroceder ao 
paquiderme modelo burocrático de 
Estado, mas avançando uma reforma 
democratizante, que signifique a in-
tegração do Estado com a sociedade, 
e, não, sua submissão aos interesses 
privados e de mercado.



ri
o

 D
E 

JA
NE

ir
o

46 Abril de 2016 • Nº 64 • Revista TCMRJ

Consultas e exames médicos 
são desperdiçados no Rio

Marcelo da Silva Ribeiro 
Auditor de Controle Externo, pós-graduado em Contabilidade 
e Auditoria e em Sistema de Controle e Auditoria do SuS

Os relatórios de duas auditorias operacionais realizadas pelo TCMRJ, em 
abril de 2012 e em outubro de 2015, envolvendo o caminho percorrido 
entre a solicitação de agendamento e a efetiva realização de consultas 
médicas e exames ambulatoriais, demonstram desperdícios de vagas 
disponíveis no sistema público de saúde, que não são preenchidas por 
ineficiência no sistema de regulação. 

Ineficiência em 2012

Em 2012, durante a pri-
meira auditoria feita pelo 
TCMRJ a respeito do 
acesso, pela população, 

aos serviços de saúde prestados 
pela administração pública mu-
nicipal, foi possível perceber que 
regulação para os serviços ambu-
latoriais era bastante problemática, 
devido ao volume e diversidade de 
demandas encaminhadas, sobre-
tudo, pelas 185 unidades de aten-
ção primária e nove policlínicas 
integrantes da rede municipal de 
Saúde. Naquela ocasião, o sistema 

de agendamento ambulatorial era 
feito de forma centralizada, por 
cerca de 12 médicos atuantes na 
Central de Regulação.

Em 2013, a SMS promoveu 
a descentralização da regula-
ção ambulatorial e fortaleceu o 
Núcleo Interno de Regulação 
existente nas unidades de atenção 
primária e nas policlínicas, possi-
bilitando o agendamento a partir 
da oferta de vagas colocada à dis-
posição pela central. 

Em maio de 2015, a SMS 
também iniciou mudanças 

significativas, implantando vá-
rias plataformas via web, permi-
tindo o monitoramento, pratica-
mente em tempo real, dos leitos 
hospitalares de suas unidades 
próprias, mas como elas ainda 
estavam em pleno andamento, 
não sendo oportuno e nem pos-
sível avaliar seus efeitos, a au-
ditoria do Tribunal priorizou o 
monitoramento e a análise dos 
resultados decorrentes das mu-
danças promovidas entre 2012 
e 2015, quanto ao atendimento 
ambulatorial.

A percepção geral que se tinha 
quando a primeira auditoria ope-
racional foi realizada pelo TCMRJ, 
em 2012, era a de que a demanda 
era muito maior que a oferta, tendo 
em vista as reclamações registradas 

pelas unidades básicas, quanto 
ao tempo excessivo de espera de 
agendamento. No entanto, o que se 
verificou é que, na verdade, o pro-
blema consistia na capacidade de 
gestão da Central de Regulação.

Vale dizer que havia uma fila de 
157 mil solicitações aguardando o 
agendamento, ao mesmo tempo 
em que procedimentos críticos, 
com alta demanda, eram simples-
mente desperdiçados, pois os 12 
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Marco Legal da regulação ambulatorial, em 2015

SISREG III – Comparativo entre a oferta mensal de janeiro/12 x procedimentos marcados

Descrição do procedimento Oferta Demanda 
reguladora Marcados Vagas não 

utilizadas % agendado

Consulta em cardiologia – geral 3.689 2.137 2.351 1.338 63,73%
Consulta em cirurgia geral – geral 2.984 9.346 2.021 963 67,73%
Consulta em fisioterapia 4.333 2.259 2.716 1.617 62,69%
Consulta em neurologia – geral 3.008 1.737 1.803 1.199 60,07%
Consulta em oftalmogia – geral 3.950 21.702 1.798 2.152 45,52%
Grupo – exames ultrassonográficos 10.823 454 5.610 5.213 51,84%
Total 28.781 37.635 16.299 12.482 57%

Quadro 1

médicos responsáveis pela regula-
ção sequer davam conta de apro-
veitar a oferta disponível.

Por exemplo, dados fornecidos 
pela própria central, em janeiro 

daquele ano, apenas 57% da oferta 
de procedimentos foram preenchi-
dos, conforme quadro a seguir.

Como se pode observar, a oferta 
total era de 28.781 procedimentos, 

porém foram agendados apenas 
16.299, significando uma perda de 
12.482 vagas, apesar da expressiva 
fila de espera de 37.635 solicitações 
de consultas e exames.

Em maio de 2015, a Portaria 
SUBGERAL nº 06/15, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
reforçou e ampliou as regras no 
âmbito da regulação ambulatorial, 
determinando que qualquer con-
sulta ou exame deveria ser regis-
trado no sistema informatizado 
SISREG. No entanto, seu artigo 8º 
gerou reflexos negativos e perda 
de vagas disponíveis. Segundo 
orientação deste artigo, a cada três 
vagas disponíveis, apenas uma se-
ria destinada para primeira con-
sulta, o que significa que as 200 

unidades de atenção primária vi-
sualizam, no SISREG, apenas um 
terço da oferta, e os dois terços 
restantes são direcionados exclu-
sivamente para vagas de retorno. 
Ou seja, somente as unidades exe-
cutantes (que atendem às deman-
das) podem utilizar essas vagas, 
agendando para elas próprias as 
vagas disponíveis. Portanto, se 
essas unidades executantes não 
agendarem essas vagas de retorno, 
certamente serão perdidas, já que 
as unidades básicas sequer enxer-
gam a oferta de retorno.

Identificou-se que procedi-
mentos importantes, como con-
sultas em neurologia, sequer 
constavam oferta no SISREG, 
em junho de 2015, apesar de ha-
ver 4.863 solicitações pendentes 
de agendamento. Também foram 
obtidos registros dos procedi-
mentos pendentes de regulação 
até outubro de 2015, em deter-
minada região, sendo verificado 
que pacientes aguardavam agen-
damento em neurologia por sete 
meses. Os dois quadros a seguir 
ilustram o exposto.

Quadro 2
HUPE – Procedimentos Clínicos – Grupo 03 (Consultas Médicas Especializadas) – Código SUS 03.01.01.007-2

Profissional
(Médico/Fisioterapeuta)

Doc.
Descritivo

Oferta SISREG 
Junho/15

TABNET SIA
média mensal

Detalhamento procedimentos no 
SISREG

Neurologista 450 0 966 Não consta no SiSrEG
Cardiologista 415 78 342 Consultas em Cardiologia: 

Adolescentes/Pediatria/Pré-consulta de 
Angioplastia

oftalmologista 1.338 792 974 Consulta em oftalmologia:
Cirurgia de Catarata/Geral/Glaucoma/

retina Geral/uveite
Fisioterapeuta Geral 200 0 188 Não consta no SiSrEG
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Quadro 3
Consultas em neurologia pendentes de regulação (CAP 5.3)

Data Solicitada Idade 
Paciente Unidade Solicitante Tempo Aguardando 

agendamento
12/05/15 77 anos CF ErNANi FErrEirA BrAGA 146
22/12/14 66 anos CF SErGio ArouCA 287
16/12/14 61 anos CF WALDEmAr BErArDiNELLi 293
11/02/15 75 anos CmS CYro DE mELLo mANGuAriBA 236

Quadro 4
Prazo médio de agendamento por unidade – pedidos de março/15 (corte da pesquisa em out/15)

CAP 5.1 Prazo médio Quantidade CAP 5.3 Prazo médio Quantidade
CF Armando Palhares 
Aguinaga

96 699 CF Deolindo Couto 101 573

CF Nildo Eymar de Almeida 
Aguiar

123 376 CF Helande de mello 
Gonçalves

96 611

CmS Alexander Fleming 81 702 CF Lenice maria monteiro 
Coelho

180 157

CmS masao Goto 89 1.159 CF Waldemar Berardinelli 92 909
CmS Padre miguel 95 1.228 CmS Aloysio Amâncio da Silva 110 290
Prazo médio de agendamento 
das unidades

91 Prazo médio de agendamento 
das unidades

99

Policlínica manoel Guilherme 
da Silveira

53 2.508 Policlínica Lincoln de Freitas 
Filho

36 2.609

Do comparativo dos dois quadros 
anteriores, verifica-se que os proce-
dimentos previstos não foram inse-
ridos adequadamente no SISREG, 
inviabilizando o agendamento ao 

usuário. Por outro lado, há centenas 
de usuários aguardando o atendi-
mento de suas demandas.

Tal fato ocorre com mui-
tos outros procedimentos, 

demonstrando a limitação e o al-
cance do SISREG. A oferta não é 
inserida em sua totalidade no sis-
tema, criando uma demanda re-
primida fictícia aparente.

Distorções nas vagas de retorno

A configuração das vagas de 
retorno provocou distorção e de-
sequilíbrio quanto ao agendamen-
to das solicitações referentes às 
unidades de atenção primária e às 
policlínicas.

Do exame de alguns registros 
de solicitação de março de 2015, foi 
possível perceber que as unidades 
básicas levam muito mais tempo 
para conseguir agendamento de 
suas demandas.

Por outro lado, as policlínicas, 
que são solicitantes e executantes ao 
mesmo tempo (vagas de retorno), 
conseguem atender às suas deman-
das em um prazo muito menor. O 
quadro a seguir ilustra o exposto.

Note-se que a média de agenda-
mento de algumas unidades básicas é 
de 91 dias, ao passo que na Policlínica 
Guilherme da Silveira, localizada 
na mesma região, e referência para 
as unidades de atenção primária, o 
tempo de agendamento é de 53 dias.

Quanto às unidades básicas de 
outra região, a distorção é maior, 
com prazo de agendamento mé-
dio, de todas as solicitações, de 
99 dias. Porém, na Policlínica 
Lincoln de Freitas, também prin-
cipal unidade de suporte em 

consultas médicas especializadas 
e alguns exames, na mesma loca-
lidade, o prazo de agendamento é 
de apenas 36 dias.

É possível abordar o prazo de 
marcação das consultas e exames, 
conforme o quadro a seguir: 
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Aproveitamento da oferta disponível, em junho de 2015

Quadro 5

Procedimento Unidades 
Solicitantes

Agendamentos referentes às solicitações de março/15

Até 60 dias > 60 dias Subtotal 
Mensurável > 60 dias 

Consulta em angiologia 5.1 – PmGS 75 85 160 53%
Demais unid CAP 5.1 2 143 145 99%

Consulta em oftalmologia – geral 5.1 – PmGS 128 252 380 66%
Demais unid CAP 5.1 11 617 628 98%
5.3 – PLFF 60 0 60 0%
Demais unid CAP 5.3 22 418 440 95%

Consulta em cardiologia 5.3 – PLFF 374 58 432 13%
Demais unid CAP 5.3 55 176 231 76%

Consulta em Ginecologia – mastologia 5.1 – PmGS 98 8 106 8%
Demais unid CAP 5.1 6 73 79 92%

Quadro 5

Procedimentos Oferta  
Jun/15

Agendados  
Jun/2015

Pendência 
Jun/15

% 
Agendado

Colonoscopia 460 354 1.644 77%

Consulta em Cirurgia Geral 3.010 1.715 3.233 57%

Consulta em Fisioterapia 4.285 1.976 3.370 46%

Consulta em Neruologia Geral 1.498 1.321 4.397 88%

Consulta em oftalmologia Geral 9.771 7.274 16.460 74%

Endoscopia Digestiva Alta 1.372 1.231 2.712 90%

Total 20.396 13.871 31.816 68%

O quadro anterior demonstra a 
distorção e a dificuldade das unida-
des básicas, em comparação com as 
policlínicas.

Quanto à consulta de oftal-
mologia geral, 66% das solicita-
ções da Policlínica Guilherme da 
Silveira foram agendadas com 

prazo superior a 60 dias (vagas de 
retorno), ao passo que, nas unida-
des básicas, 98% dessas consultas 
foram agendadas com este prazo. 
Na Policlínica Lincoln de Freitas, 
todas as suas 60 solicitações foram 
marcadas em até 60 dias, ao passo 
que, nas unidades básicas, 95% das 

440 solicitações foram agendadas 
com prazo superior a 60 dias.

Infelizmente, a Portaria da SMS, 
de 2015, respalda essa distorção e o 
desrespeito à equidade entre as unida-
des, na medida em que define a pro-
porção de uma vaga de primeira vez 
(reserva) para duas vagas de retorno.

Demonstrado que, em 2012, a 
oferta em procedimentos críticos, 
de grande demanda, não era devi-
damente utilizada, sendo sua causa 
relacionada à concentração da re-
gulação na Central de Regulação; 

em 2015, fez-se a mesma análise, 
com vistas a verificar se as medidas 
de descentralização adotadas pela 
SMS surtiram efeitos positivos.

A partir dos dados forneci-
dos pela Central, verifica-se que o 

percentual de agendamento me-
lhorou um pouco, porém, ainda há 
expressiva perda de oferta, impac-
tando na fila de espera de pacientes 
aguardando regulação. O quadro a 
seguir demonstra o exposto.
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Aproveitamento da oferta x vagas de retorno

Quadro 6
SISREG – Produção  
Ambulatorial Junho/15 Oferta junho/15

% oferta 
agendada

Oferta 
NÃO 

agendada

Oferta  
retorno 

agendada

Vagas  
retorno 

NÃO  
agendadas

Procedimentos por 
Unidade Executante

Qtd.  
Marcado Qtd. % 

Retorno
Vagas  

Retorno
Consulta em oftalmologia 
Geral
CoSC Cirurgia ocular São 
Cristóvão

355 1256 0% 0 28% 901 0

Hospital municipal da 
Piedade

637 736 63% 464 87% 99 385 79

Pol. manoel Guilherme da 
Silveira Filho

498 480 75% 360 107 -18 374

SASE realengo 260 260 31% 81 100% 0 71 10
Total 19 procedimentos 
relevantes

15.348 21.085 50% 10.611 73% 5.964 6.710 3.901

Da oferta não agendada, 65% correspondem a vagas de retorno

O percentual de agendamento 
passou de 57% para 68%, porém a 
perda de oferta ainda é expressiva.

A oferta, em junho de 2015, foi 
de 20.396 procedimentos, porém 
foram agendados 13.871, apesar 

da fila de espera de 31.816 solici-
tações. Foram desperdiçadas 6.500 
vagas apenas naquele mês. 

Em busca de respostas sobre as 
perdas de vagas em junho de 2015, 
citadas anteriormente, foram ob-
tidos os registros consolidados de 
produção ambulatorial de deter-
minadas unidades executantes, in-
formando os procedimentos mar-
cados para estas unidades naquele 
período.

Ao mesmo tempo, foram uti-
lizados os dados de configura-
ção da oferta de primeira vez e de 

retorno, fornecidos pela Central de 
Regulação.

Foram também utilizados os 
registros detalhados de procedi-
mentos executados daquele mês, 
sendo possível identificar os agen-
damentos relacionados às vagas de 
primeira vez e de retorno.

O objetivo desse confronto de 
três fontes de informações dife-
rentes foi demonstrar que o des-
perdício de agendamento estava 

associado preponderantemente às 
vagas de retorno.

Vale dizer, se as vagas estavam 
sendo perdidas, seria preciso iden-
tificar as causas.

Foi possível concluir que a 
maior parte da oferta não agenda-
da estava associada às vagas de re-
torno, que apenas a unidade execu-
tante pode promover a solicitação e 
agendar os procedimentos. O qua-
dro a seguir ilustra o exposto.

O quadro detalha, de forma exem-
plificativa, a oferta de junho de 2015, 
informada pela Central de Regulação, 
de determinadas unidades executan-
tes, mencionando a configuração do 
percentual de vagas de retorno.

No caso do Hospital da Piedade, 
a central de regulação informa 
oferta de 736 consultas em junho 
de 2015. Destas, 464 disponíveis 
exclusivamente ao próprio hospital 
(vagas de retorno).

Foram marcadas 637, portanto, 
99 consultas não foram agendadas 
(segundo os registros do SISREG), 
das quais 79 são vinculadas às vagas 
de retorno. Portanto, 80% das va-
gas não agendadas são referentes às 
de retorno.

Partindo para a macro análise, 
foram estudados 19 procedimen-
tos relevantes, críticos do ponto 
de vista da demanda e fila de es-
pera, abrangendo 19 unidades 

executantes relevantes para a 
regulação.

Ao todo, a oferta total em junho 
de 2015 soma 21.085 vagas. Porém, 
foram marcadas 15.348 consultas e 
exames, o que corresponde a uma 
perda de 5.964 vagas, que corres-
pondem a 73% de oferta agenda-
da, especificamente quanto à base 
amostral.

As vagas de retorno totalizam 
10.611, das quais foram agendadas 
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Absenteísmo

Oferta x solicitações x agendamentos entre 2012 e 2015

Quadro 7
Procedimentos Jun 2015 Jul 2015
Consulta em oftalmologia geral 62% 61%
Consulta em ortopedia 39% 37%
Consulta em cirurgia geral 25% 28%
Colonoscopia 67% 54%
Grupo – tomografia computadorizada 55% 50%
Grupo – diagnóstico por ressonância magnética 44% 59%
Consulta em fisioterapia 42% 39%
Consulta em cardiologia – Geral 37% 36%
Consulta em neurologia – Geral 45% 44%
Absenteísmo médio 45% 43%

6.710. Portanto, 3.901 consultas e 
exames foram desperdiçados, con-
forme os registros do SISREG.

A oferta total não agendada, de 
5.964, se divide em vagas de primeira 
vez (todas as cerca de 200 unidades 
de atenção primária visualizam no 
SISREG, permitindo agendamento) 
e vagas de retorno (apenas uma úni-
ca unidade está habilitada a agendar).

Deste total de 5.964 vagas não 
agendadas, 3.901 vinculam-se às 
vagas de retorno. Vale dizer, 65% 
da oferta não agendada estão asso-
ciadas às vagas de retorno.

Ainda quanto ao estudo do qua-
dro, interessante o caso da Clínica 
Cirurgia Ocular São Cristóvão. 
Apesar de a Central de Regulação 
informar a inexistência de vagas 
de retorno, apenas 28% das 1.256 
consultas foram agendadas, o que 
parece contraditório.

Uma possível causa seria a não 
ativação da escala ambulatorial en-
viada pelo prestador à Central de 
Regulação. Apesar de haver a ofer-
ta, sem essa ativação, as vagas não 
ficam disponíveis no SISREG para 
fins de agendamento.

A Policlínica Manoel Guilherme 
da Silveira apresenta percentual de 
agendamento da oferta de 104%, o 
que causa estranheza.

Ocorre que as vagas men-
sais informadas pela Central de 
Regulação são projetadas a partir 
da escala semanal dos profissionais 
dos prestadores.

A Central de Regulação multi-
plica a escala semanal por 4. No en-
tanto, o mês possui 4,35 semanas. 
Sendo assim, seria possível, na prá-
tica, agendar no SISREG ligeira-
mente acima da oferta informada.

Além da ineficiência de agen-
damento da oferta, há ainda outro 
tipo de perda, vinculada ao absen-
teísmo dos usuários. O quadro a 
seguir ilustra as informações for-
necidas pela Central de Regulação.

O quadro anterior demonstra 
absenteísmo médio entre 43% e 
45%. No entanto, apesar dos re-
gistros do SISREG, a SMS adota 
percentual de absenteísmo efetivo 
próximo de 35%.

Quando o usuário chega à uni-
dade executante, com o compro-
vante de agendamento, é preciso 
que se confirme a sua presença. 
Caso contrário, o procedimento re-
alizado será computado como falta.

A Central de Regulação 
destaca incremento no total 
de oferta e agendamentos en-
tre 2012 e 2015. O quadro a 
seguir ilustra a evolução dos 
quantitativos.

Os dados de 2015 não estão fe-
chados, pois vão até agosto de 2015. 
Para fins comparativos, a média 
mensal em 2015 chega a 184.021 
vagas. Em 2013, a oferta média 
mensal chega a 118.397 ofertas.

O total de solicitações das uni-
dades naturalmente aumentou, 
em função do crescimento da rede 
municipal de saúde. Os agenda-
mentos também cresceram no 
período.
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Quadro 8
SISREG – Evolução Oferta x Solicitações x Agendamentos x Pendências

Ano Oferta Total 
solicitações

Total 
agendamentos

Total penentes 
agend.

% 
agendamento 

sem 
solicitações

% pendentes 
sem 

solicitações

2012 Não informado 1.168.766 844.552 Não informado 72% ------

2013 1.420.772 1.181.020 980.815 150.930 83% 13%

2014 1.770.228 1.514.679 1.258.903 105.055 83% 7%

2015 (Até 
Ago/15) 1.472.172 1.153.988 951.470 116.441 82% 10%

Todavia, é importante contex-
tualizar e confrontar os dados, bus-
cando uma análise mais correta. O 
percentual de pendentes sobre as 
solicitações reduziu-se significa-
tivamente de 2013 para 2014. No 
entanto, a situação piorou de 2014 

para 2015, com aumento de 07% 
para 10% nessa relação.

Vale dizer, do ponto de vista 
gerencial da regulação, o percen-
tual de pendentes sobre as solici-
tações aumentou 43%, entre 2014 
e 2015.

Portanto, é preciso que os 
gestores da Saúde fortaleçam o 
SISREG, a fim de maximizar a 
oferta e otimizar os recursos dispo-
níveis, reduzindo as pendências de 
regulação e o tempo de espera do 
paciente.
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Ações para longo prazo
“Como não há tratamento efi-

caz para dengue, zika e chikun-
gunya, nem métodos de prevenção, 
como vacinas, a questão imediata é 
o controle do vetor, mas não deve-
mos deixar de ter em mente que o 
zika e os demais vírus são mais uns 
entre uma série de possibilidades 
de novas epidemias que podem 
surgir a partir da transmissão por 
mosquitos. Uma das ações mais re-
levantes, neste sentido, são no que 
se refere a mudanças no padrão de 
desenvolvimento, que comecem a 
corrigir os ambientes propícios às 
viroses transmitidas por vetores, 
como, por exemplo, a redução das 
matas, a falta de saneamento básico 
e a coleta de lixo e o abastecimento 
de água irregulares. Segundo rela-
tório da ONU, 95% da possibilida-
de de redução do dengue podem 
ser obtidas através destas mudan-
ças ambientais citadas. Porque se 
a água chega nas casas de forma 
intermitente, não é necessário a 

acumulação de água em reservató-
rios. Hoje, a complexidade urbana, 
com o aumento do consumo e do 
descarte, associado à redução de 
massa vegetal, cria mais lixo, como 
plásticos, pneus e toda a espécie de 
materiais que acumulam água.”

Para já
“Existem, hoje em dia, algu-

mas propostas que a Fiocruz sele-
cionou como ações para reduzir o 
vetor em larga escala. A primeira, 
ainda muito limitada em sua ex-
perimentação, é a irradiação. A se-
gunda diz respeito aos mosquitos 
transgênicos, que carece, ainda, 
de total segurança em relação aos 
possíveis efeitos de uma modifica-
ção genética desse tipo. A terceira 
é um projeto desenvolvido a nível 
internacional e que tem mais possi-
bilidade de ser implementado ime-
diatamente: trata-se da contamina-
ção do mosquito por uma bactéria, 
a Wolbachia, que está presente em 
70% dos insetos e que não faz mal 

ao ambiente nem ao homem. A in-
fecção no aedes aegypti possibilita 
uma transmissão vertical para a 
prole. O mosquito com essa bac-
téria não transmite doenças. Áreas 
de até 400 mil habitantes vem sen-
do testadas na Indonésia, com uma 
cobertura de 80% do território no 
prazo de 3 a 4 meses.” 

Projeto “jabuticaba”
“Há, também, uma quarta 

proposta, que é uma invenção da 
Fiocruz, criado por um grupo de 
cientistas no Amazonas e que con-
siste em impregnar o aedes com 
um larvicida de forma que ele faça 
a dispersão nos focos de prolifera-
ção que só mesmo o mosquito sabe 
identificar com precisão. Um pro-
jeto piloto já foi realizado em uma 
localidade chamada Manacapuru, 
muito bem sucedido. É interessan-
te porque, embora se utilize larvici-
da, é em muito menos quantidade 
que é usado e tem uma capacidade 
de multiplicação enorme.”

Bate Papo Carioca com.... 
Paulo Gadelha

O presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) fala sobre as frentes 
de ação propostas pela instituição, que é referência em ciência e tecno-
logia na área de saúde pública, para o combate ao aedes aegypti, trans-
missor da dengue, zika e chikungunya. 
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O aedes na Rio 2016
“Para a Olimpíada, a ideia 

seria ampliar o uso da bacté-
ria Wolbachia como uma al-
ternativa natural, segura e au-
tossustentável para o controle 
de dengue, chikungunya e zika 
nas áreas mais envolvidas com 
os Jogos. Estão em curso os 
estudos de campo nos bair-
ros de Tubiacanga, na Ilha do 
Governador, na Zona Norte do 
Rio de Janeiro, e em Jurujuba, 
em Niterói, com comprovação 
de sua eficácia. Felizmente, para 
agosto, o prognóstico habitual é 
de redução da densidade de ae-
des aegypti, pelas características 
próprias da estação do ano.”

Risco X dano = precaução
“Do ponto de vista de percep-

ção pública, mesmo sabendo da 
importância do dengue e de que 
ele causa uma mortalidade mui-
to acima do que seria admissível,  
é como se a população tivesse se 
acostumado com a doença. Então, 
o apelo que era feito à população 
em relação ao dengue foi perdendo 
força. O zika vírus, a partir de sua 
associação com outros males, trou-
xe mais dramaticidade à realidade 
e mudou um pouco a consciência 
sobre a necessidade das medidas 
de combate ao mosquito. Em saú-
de pública, faz-se uma medida en-
tre o grau da precaução e a balan-
ça entre risco e dano. Se o risco é 

muito pequeno e o dano também, 
não precisa exagerar na precaução, 
mas se o risco, mesmo sendo pe-
queno, causa um dano tão grave, 
toda a precaução deve ser tomada.”

Transmissão e outras 
dúvidas

“Há, sim, a possibilidade de trans-
missão através da saliva e em relações 
sexuais. Encontramos vírus ativo no 
sêmem por muito mais tempo que no 
sangue. Por quanto tempo ele pode 
ficar ativo é uma das “n” dúvidas que 
temos. No sangue, de 3 a 7 dias; na 
urina, um pouco mais tempo; no es-
perma, mais tempo ainda. A imuni-
dade é outra indagação que temos. Já 
houve casos de reinfecção de zika.”



TCMRJ realiza 
eventos-teste
Inspirada pelos eventos-teste esportivos que 
antecedem a realização da Olimpíada, a equi-
pe da Revista do TCMRJ foi conferir, ao vivo 
e a cores, as novas opções de lazer, mobili-
dade e cultura que a cidade oferece aos seus 
moradores e visitantes, às vésperas dos Jogos 
Olímpicos de 2016.
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A fila se estendia ao longo 
de toda a Praça Mauá, 
na Zona Portuária, mi-
nutos antes da abertu-

ra do Museu do Amanhã, quando 
chegamos para a visitação e a entre-
vista marcada com Ricardo Piquet, 
diretor-geral do espaço. A estimati-
va de espera era, em média, de três 
horas, sob aquele sol causticante de 
janeiro. Outra prova da estrondosa 
repercussão era a marca de 100 mil 
visitantes, alcançada após somente 
duas semanas de funcionamen-
to. Hoje, felizmente, o visitante já 

compra ingressos com hora marca-
da; um ajuste mais que necessário. 

A monumentalidade do prédio 
impressiona quando nos aproxi-
mamos. Com arquitetura do espa-
nhol Santiago Calatrava, a cons-
trução entrou imediatamente para 
o rol dos principais pontos turísti-
cos da cidade.

Lá dentro, o impacto não é di-
ferente: o percurso da exposição 
principal simboliza um convi-
te para se pensar o futuro como 
uma transformação do presen-
te. O público é tomado por uma 

narrativa multimídia estrutura-
da em cinco grandes momentos 
– Cosmos, Terra, Antropoceno, 
Amanhãs e Nós –, cada um en-
carnando grandes perguntas que 
a humanidade sempre se fez – 
De onde viemos? Quem somos? 
Onde estamos? Para onde va-
mos? Como queremos ir?

Após nossa visita, ainda pen-
sando nas questões fundamentais 
da vida, conversamos com o dire-
tor Ricardo Piquet sobre o desafio 
de manter o sucesso do Museu do 
Amanhã. Veja a seguir:

Evento-teste: 
Museu do Amanhã 

Luciano Clemente concluiu todo o 
circuito de visitação



A arquitetura impressiona por fora...

...e por dentro do museu do Amanhã

revista do TCmrJ - Desde a 
inauguração, como a cidade do 
rio de Janeiro está recebendo o 
museu do Amanhã? 

Nos preparamos praticamente 
o ano inteiro para abrir o Museu do 
Amanhã, o que ocorreu em dezem-
bro do ano passado. Todas as ex-
pectativas foram desenhadas, mas 
foram superadas depois que abri-
mos as portas.  A repercussão foi 
muito acima do esperado.  As pes-
soas vieram, muitas vezes, para es-
perar quatro horas na fila, sob o sol, 
e sem nenhuma ocorrência, sem 
nenhuma briga, pelo contrário, 
percebíamos que estavam encanta-
das com a dimensão do museu.  

revista do TCmrJ – Qual é o 
perfil dos visitantes?

No início, turistas, por causa do 
período de final de ano; e morado-
res da Baixada Fluminense e arre-
dores do Rio, que ainda têm vindo 
com muita frequência.  Recebemos 
muitos jovens e muitas famílias, 
avós com netos, pais com filhos; 
realmente é uma atração para fa-
mílias inteiras. Na maioria, pesso-
as que nunca tinham visitado um 
museu, esperando três horas para 

entrar, derrubando por terra aque-
la ideia de que museu é para elite. 
Museu é para todo mundo e, quan-
to mais adequado o museu estiver 
a esse universo diverso de pessoas, 
melhor.

revista do TCmrJ - Qual é o 
maior desafio para manter o in-
teresse do público?

O desafio é primeiro fazer com 
que o museu seja percebido como o 
Museu do Amanhã sempre, e, não, 
o museu de ontem.  Então, temos 

que ter sempre novidade. Nossa 
meta é que o carioca venha ao me-
nos três ou quatro vezes por ano.  
Para isto, os dados são atualizados 
diariamente, muitas vezes em tem-
po real. Outras estratégias são as 
programações do laboratório, que 
tem atividade alternada; do obser-
vatório, com palestras e encontros; 
e do auditório, onde são promovi-
dos seminários, workshops e exposi-
ções temporárias. 

revista do TCmrJ – o que o 
museu do Amanhã tem de dife-
rente em relação aos outros mu-
seus da cidade?

Há três atrativos básicos: pri-
meiro, a monumentalidade do pré-
dio, um verdadeiro cartão postal 
para a cidade; segundo, a tecnolo-
gia pioneira que implementamos; 
e, terceiro, a temática proposta, que 
é comum a todo mundo.  

Este museu não se chama “mu-
seu do futuro” porque se quer tratar 
das questões do amanhã daqui a 30, 
40 anos e para frente.  Acreditamos 
que o museu pode contaminar po-
sitivamente hoje e colaborar para 
as mudanças que esperamos, em 
médio e longo prazos.
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Quem ouve falar acredita 
que é uma boa opção 
de transporte de quem 
chega ou parte em via-

gem no Aeroporto Internacional 
Tom Jobim, também conheci-
do como Galeão, indo ou saindo 
da Barra da Tijuca. Mas o BRT 
Transcarioca, primeiro transpor-
te de grande capacidade a ligar os 
dois pontos, obra que saiu do papel 
com a chancela do projeto da Copa 
do Mundo, não é para viajantes 
amadores, principalmente para 
estrangeiros, que visitam a cidade 
pela primeira vez.

Esta foi nossa conclusão após a 
viagem que fizemos, do Galeão ao 
Alvorada, naquela encalorada tar-
de do início de março. Partimos do 
Terminal 1 do aeroporto, às 12h10 
min, após adquirir os bilhetes no 
guichê automático da estação, que 
não possuía sistema de refrigeração 
naquele momento.  No local, havia 
um funcionário que não sabia falar 
inglês, mas nos foi dito, depois, que 
há um guichê no piso de desembar-
que, com um atendente bilíngue, 
mas não tivemos a oportunidade 
de conferir.

Com intervalos que variam de 
oito até 20 minutos, dependen-
do do horário, nosso BRT chegou 
rápido. Semidireto, faria paradas 
em somente três das 49 estações 
que percorrem 27 bairros das 
Zonas Norte e Oeste, ao longo de 
39 quilômetros.  Ao entrarmos na 
composição, pudemos imaginar a 
dificuldade que o viajante teria ao 
alocar suas malas, uma vez que não 

há bagageiros próprios para gran-
des volumes, e a medida do corre-
dor é bem estreita.

Daquele ponto inicial, o BRT 
seguiu pela imponente ponte es-
taiada, de onde se avista a Baía 
de Guanabara até a estação do 
Fundão, onde se localiza o campus 

Evento-teste:
BRT Transcarioca

da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Longe de ser um horário 
concorrido, o vagão continuou ra-
zoavelmente vazio até Vicente de 
Carvalho, bairro onde está localiza-
do o Morro do Juramento, constan-
temente citado no noticiário por ra-
zões que não precisamos citar aqui. 

marcelo Sasse mesquita dá a largada no Aeroporto internacional do rio
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Com pessoas viajando em pé 
àquela altura, a próxima parada 
foi Madureira. Da janela, avista-
mos o grande e caótico movimen-
to da rua principal e do famoso 
Mercadão. Foi ali que a passageira 
Dircéa Costa de Sá desembarcou. 
Vinda de Porto Alegre, Dircéa viria 
passar alguns dias com a família, 
em Jacarepaguá, e já era a terceira 
vez que viajava por esse trajeto do 

BRT. “Muito mais rápido e bara-
to”, avaliou Dircéa, admitindo, no 
entanto, que só porque conhece 
bem a cidade é que tem condições 
de utilizá-lo.

Às 13h25min chegamos, enfim, 
ao Terminal Alvorada. Ali, a falta 
de sinalização torna o desembar-
que um momento bastante compli-
cado, especialmente para quem não 
conhece o Rio de Janeiro. As placas 

indicando destinos pouco familia-
res, como “Pingo D´Água”, “Mato 
Alto”, ou “Saída-Alimentadoras” 
não recepcionam amigavelmen-
te. O turista ali também não en-
contra ninguém falando inglês ou 
qualquer posto de atendimento ao 
público. Mesmo alguns cariocas 
podem se sentir desnorteados, e 
muito distantes dos belos cartões 
postais de seus desejos.

Na chegada, no Terminal Alvorada 
(Barra), a sinalização desorienta

No meio do circuito, uma parada no 
mercadão de madureira
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Em uma área antes restrita 
ao uso militar, na Zona 
Portuária, a prefeitura 
inaugurou, na primeira 

semana de abril, o primeiro trecho 
da Orla da Guanabara Prefeito Luiz 
Paulo Conde. Ao longo de 600 me-
tros de extensão, a população agora 
tem livre acesso ao caminho entre 
o Museu do Amanhã e a Praça 
Barão de Ladário, na Rua Visconde 
de Inhaúma, uma paisagem até en-
tão desconhecida, às margens da 
Baía de Guanabara. A demolição 

Evento-teste:
Orla Conde

marcelo Sasse mesquita e Alexandre Freitas completaram os 600 metros da orla Conde

do Elevado da Perimetral permitiu 
a criação do passeio público, que já 
é chamado de Orla Conde. 

A nova opção de lazer da cida-
de ganhou um paisagismo dife-
renciado, em que chamam aten-
ção os exemplares de ipê amarelo, 
pau-brasil e pés de pitanga, entre 
outros, que protegem os visitantes 
do sol e do calor comuns naque-
la região. Também para aplacar 
a incidência dos raios solares nos 
lugares para contemplação da vis-
ta, parte do piso foi revestido em 

madeira de deque. O resultado é 
um espaço extremamente agradá-
vel para o convívio familiar e para 
passeios reflexivos, principalmen-
te ao final da tarde. Quanto à se-
gurança, identificamos a presença 
da Guarda Municipal, tanto em 
pontos fixos, como em patrulha-
mento móvel.

Da Orla Conde destacam-se as 
vistas para o Arsenal da Marinha 
do Rio de Janeiro, instalado na 
Ilha das Cobras; o Mosteiro de 
São Bento, fundado pelos monges 
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beneditinos vindos da Bahia, em 
1590; e a obra de arquitetura con-
temporânea do Museu do Amanhã, 
assim como todas as demais inter-
venções recentes da revitalização 
da Zona Portuária.

Ao longo do circuito, contempla-se a vista do museu do Amanhã....

O trajeto completo, cuja con-
clusão está prevista para o se-
gundo semestre de 2016, com-
preenderá 3,5 quilômetros de 
extensão, ligando o Museu 
Histórico Nacional, próximo à 

Praça XV, até o Armazém 8, qua-
se no acesso à Ponte Rio-Niterói. 
Vale lembrar que o caminho inte-
grará a ciclovia que margeia a orla, 
desde a Zona Oeste até o Centro 
da cidade. Bom passeio!

....e os prédios históricos da Baía de Guanabara



TRILHANDO
PELO RIO



Trilha do Morro Dois Irmãos
A 539 metros de altitude, sobre o granito do Irmão Maior, é incrível constatar que a Lagoa Rodrigo 

de Freitas tem formato de coração.  Para se chegar até essa magnífica paisagem, é necessário, no entanto, 
percorrer 1.6 km de trilha moderada, a partir do ponto mais alto da comunidade do Vidigal, entre os 
bairros de São Conrado e Leblon. O acesso é tranquilo e seguro, podendo ser percorrido, se não a pé, de 
carro ou utilizando-se os serviços de mototáxi ou kombi. Hoje pacificado, o Vidigal é uma comunidade 
que encanta estrangeiros, que estão apostando em pousadas, cafés e bares descolados, principalmente na 
área conhecida como “Arvrão”.

O início da trilha não é bem sinalizado, situa-se perto da “Vila Olímpica”, nos fundos de algumas casas. 
Perguntando, chega-se lá. Depois, serpenteando pelo caminho íngreme, passa-se por mirantes naturais, 
de onde se avistam a Comunidade da Rocinha, a praia de São Conrado e a Pedra da Gávea, até chegar ao 
cume, que abre a perspectiva do visitante para as vistas das praias do Leblon e Ipanema, Lagoa, Corcovado, 
Pão de Açúcar e até Niterói.

Foto: m. Saldanha
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Valéria Seabra
Auditora de controle externo 
do TCmrJ aposentada

HUMAITÁ, uma bata-
lha travada na Guerra 
do Paraguai, na qual 
brasileiros bravamente 

participaram dela e nome de um 
bairro muito querido e especial, in-
clusive para mim.

Antes, apenas Rua Humaitá, e 
depois, com a edição do Decreto 
Municipal nº 3.158 de 23 de ju-
lho de 1981, se deu o estabeleci-
mento da denominação, a deli-
mitação e a codificação do Bairro 
Humaitá.

 É um bairro de transição entre 
Botafogo, Jardim Botânico e Lagoa 
e dele se tem a visão privilegiada do 
símbolo maior do Rio de Janeiro 
que é o Cristo Redentor, visto ter 

como pano de fundo a Floresta do 
Corcovado.

No passado, lá pelos idos de 
1971/1984, momento em que 
morei na Rua Humaitá, a gran-
de movimentação do local era 
por conta de carros e ônibus que 
por lá trafegavam, por ser cami-
nho obrigatório para se chegar 
a alguns outros bairros, como 
ainda o é atualmente. Era um 
local sem vida diurna e noturna 

Meu bairro, minha vida

Humaitá

Fotos: marcio Pereira
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efervescente, por conta da ine-
xistência de bons bares e restau-
rantes. Muitos de nós moradores 
e estudantes tínhamos pratica-
mente como única opção o ain-
da hoje existente restaurante Rei 
dos Lanches, localizado em frente 
ao Colégio Pedro II - Seção Sul, 
onde estudei.

Lembro-me, também, niti-
damente, do frisson causado no 
bairro quando da inauguração da 
sorveteria Sanduka, localizada na 
esquina da rua Humaitá com a Rua 
João Afonso, local que passou a ser 
muito frequentado principalmen-
te, pelos estudantes.

Como outros marcos do bair-
ro podemos ressaltar as vilas de 
casas (morei numa delas na rua 
Humaitá), ainda presentes no 
local, belas mansões, o prédio 
que ainda hoje abriga o 1º Gru-
pamento de Bombeiros Militar 
(construído em 1856, segundo o 
portalgeo.rio.rj.gov.br, o extin-
to IBAM - Instituto Brasileiro 
de Administração Municipal, o 
Colégio Padre Antonio Vieira, o 
Espaço Cultural Sérgio Porto, a 
Casa de Espanha e o Hortomer-
cado Cobal, cujo espaço já abri-
gou anteriormente a garagem dos 
bondes e dos ônibus elétricos.

Em 1971, a criação do hor-
tomercado já deu um up para o 
bairro, pois moradores de outros 
também iam até ele para adquiri-
rem os seus produtos. Atualmente 
é o grande point boêmio-gastro-
nômico do Humaitá, com vários 
barzinhos e restaurantes tendo, 
inclusive, apresentações musicais, 
porém, infelizmente, está carecen-
do de reformas após seus 44 anos 
de existência.

Não posso deixar também de 
destacar a importância da bela 
praça não cercada e com suas lin-
das e centenárias palmeiras no 
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Largo dos Leões, onde vez por 
outra a criançada, na minha épo-
ca, se encontrava para brincar e 
atualmente, no Carnaval, serve 
de ponto de encontro para a sa-
ída, passagem e chegadas de blo-
cos de rua.

Tivemos também pelo 
Humaitá, por muitos e muitos 
anos, a casa de shows Oba Oba, 
de Oswaldo Sargentelli, encantan-
do todos os turistas com as suas 
mulatas, e, posteriormente, no 
mesmo espaço, a boite  Ballroom, 
e ainda, no âmbito cultural, o 
Teatro Delfim.

O atual bairro Humaitá, as-
sim como outros da zona sul do 
Rio de Janeiro, e tantos outros da 
zona norte, se beneficiaram com a 
construção do túnel Rebouças. Na 
direção zona norte, ao final da rua 
Humaitá se tem acesso ao referido 
túnel. Sua construção se iniciou em 
1962, tendo a primeira galeria sido 

inaugurada em 1967 e a conclusão 
da 2ª parte, em 1969. Foi uma obra 
que surgiu numa época de grandes 
mudanças urbanísticas da cidade. 
Época do incentivo ao uso de au-
tomóveis em detrimento ao trans-
porte coletivo.

O bairro do Humaitá  encon-
tra-se praticamente unificado ao 
de Botafogo, estando unidos pe-
las ruas Humaitá, São Clemente e 
Voluntários da Pátria. Ele mantém 
um caráter residencial, sendo um 
dos poucos bairros da Zona Sul que 
ainda possui grande número de ca-
sas tradicionais e antigas, algumas 
tombadas pelo patrimônio histórico.

Bem, antes ou  agora? Mais cal-
mo ou com mais agito? Acho que 
não importa, o  Humaitá é com 
certeza, para os seus moradores 
ou ex-moradores, onde aqui me 
incluo, e ainda para todos os seus 
frequentadores, um bairro nobre e 
muito  especial.
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Verônica Ferreira
Jornalista e professora

Não sou carioca, já digo 
de antemão. Nasci no 
estado do Rio e só fui 
conhecer a cidade mes-

mo no fim da minha adolescência. 
Uma vez que minhas asas tomavam 
forma, o ninho não supria mais a 
minha curiosidade sobre o mundo. 
Procurar emprego, conhecer novas 
pessoas, ampliar os laços sociais 
eram os novos comportamentos 
que eu adotada para a minha tão 
recente vida.

Entre tantos lugares interes-
santes na Cidade Maravilhosa, há 
um que sempre despertou a mi-
nha atenção: o SAARA. O espaço 
é como uma minicidade global, 
em que está presente diferentes 

Andanças pela cidade
Um mosaico chamado 
SAARA

nacionalidades como árabes, li-
baneses, nordestinos, nortistas, 
e outras descendências culturais. 
É comum numa mesma esquina 
ouvir distintos idiomas e diale-
tos, como uma Torre de Babel. É 
uma experiência simbiótica, uma 
mistura de cheiros, cores e sons 
que invadem os seus sentidos e te 
desconcerta sempre. A cada vez 
que vou me sinto num SAARA 
singular.

Na última vez que fui não foi 
diferente. Dou aula de português 
para uma espanhola, que mora 
no Rio há um ano. Ainda com 
muita dificuldade em aprender 
a nossa língua (ela diz que os 
brasileiros falam muito rápido), 
ela me contratou para entender, 
principalmente, expressões e gírias 
tão características da nossa “língua 
carioca”. Para tornar as aulas mais 
dinâmicas, propus que fizéssemos 
passeios pela cidade periodicamen-
te. Como já tinha comentado co-
migo que foi ao SAARA uma vez, 
sugeri voltarmos para fixarmos o 
aprendizado na prática. Ela acei-
tou prontamente. E lá estávamos 
nós, numa tarde de quarta-fei-
ra, em frente à estação do Metrô 
Uruguaiana.

Para quem não conhece,). No 
século XVIII o local foi usado para 
o recebimento de cargas dos navios 
que chegavam no porto, onde se 
realizava a alfândega (daí o nome 
do lugar), a vistoria e a conferên-
cia das mercadorias. A região foi 

recebendo, aos poucos, imigrantes 
muçulmanos, judeus e turcos, a tal 
ponto que a Rua da Alfândega pas-
sou a ser conhecida como a “Rua 
dos Turcos”. Ao longo do tempo 
outros povos passaram a integrar 
o cenário, tanto os imigrantes bra-
sileiros, como nordestinos, quanto 
pessoas do outro lado do mundo, 
como os chineses. 

Ao sairmos do Metrô, nos de-
paramos com o Mercado Popular 
da Rua Uruguaiana, um conglo-
merado de estandes inaugurados 
nos anos 90 com o objetivo de 
melhorar as condições de traba-
lho dos ambulantes que atuam na 
região. Este espaço é conhecido 
por vender eletrônicos, capas e 
acessórios para celular, perfumes, 
bolsas e outros produtos para tu-
ristas. O lugar está sempre cheio, 
movimentado, barulhento, bor-
bulhante. Mostro para Carmem 
as pequenas lojas e ela olha para 
todos os lugares, atenta aos di-
ferentes produtos. O Mercado 
Popular da Rua Uruguaiana é 
uma pequena colcha de retalhos 
dentro do grande patchwork cha-
mado SAARA.

Entramos logo na rua antiga, 
a Rua da Alfândega. Percebo que 
mesmo tendo ido antes ao local, 
Carmem parece estar lá pela pri-
meira vez, não sabe para onde 
olha, diante de tantas coisas di-
ferentes. É como eu me sinto 
quando vou ao SAARA. O centro 
comercial parece ter vida própria 
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e mudar de lugar. Como um labi-
rinto, proporciona diferentes ruas, 
mas quando você volta ao lugar de 
antes, parece que está numa outra 
via, num outro espaço jamais vis-
to. Já deixei de contar as vezes em 
que saio de uma loja prometendo 
voltar para comprar o prometi-
do, e voltar no dia seguinte e não 
achar mais a loja. Ou ainda achar 
que entrei na mesma loja, quando 
na verdade já estou na terceira. Os 
estabelecimentos são compridos 
em profundidade, mas estreitos 
na largura, o que dá a impressão 
de serem uma loja só, já que estão 
bem ao lado uma da outra. Não se 
assuste se você perguntar o nome 
de um produto na entrada e o ven-
dedor apontar e dizer que pertence 
à loja ao lado. 

Uma das características do lo-
cal que mais chamam a atenção da 
Carmem são a venda à varejo e ao 
atacado. Pergunto se ela sabe a di-
ferença e ela balança negativamen-
te a cabeça. Explico o que vem a ser 
uma compra no atacado ou no va-
rejo e ela solta um “aaaaah”... E fica 
mais curiosa com as lojas. 

Ela percebe logo que a quan-
tidade de produtos no atacado 

varia. “Não é igual em todas as 
lojas?” “Não”, disse, “depende 
do interesse de cada dono do es-
tabelecimento no lucro.” E assim 
vimos que um mesmo modelo de 
brinco pode ser mais barato se ele 
for vendido, no mínimo, por três 
pares em uma loja, ou ainda por 
quatro pares em outra. 

Para andar pelo SAARA tem 
que ter molência no corpo para se 
desviar de tantas pessoas vindas na 
contramão, além de tentar seguir 
o fluxo de quem vai para o mesmo 
sentido que você. É comum se es-
barrar nas barracas que ficam nas 
calçadas, nas próprias pessoas, nos 
carrinhos-de-mão cheios de fru-
tas que ficam exatamente no meio 
da rua (uma estratégia para cha-
mar a atenção dos clientes, talvez), 
nos ambulantes que carregam os 
produtos de um lado para o ou-
tro, na própria gente carregada de 
bolsa, de criança, de mais bolsa. 
Para quem não está acostumado 
com esse ritmo frenético, pode se 
assustar na primeira vez, mas eu 
penso que isso é o que existe de 
mais bonito no centro comercial. 
Parar e apreciar os corpos pulsan-
tes que constituem o SAARA. Você 

percebe que, ao mesmo tempo em 
que existem pessoas tão distintas, 
todas estão ali com propósitos si-
milares. E, sem perceberem, todas 
constituem um frenesi dançante, 
com coreografias e cadências com-
binadas, como um grande cardume 
que brinca no oceano. Quem vai ao 
SAARA se depara com um verda-
deiro mar de rostos.

Minha querida aluna pare-
ce lembrar de algo e me indaga. 
“Minha mãe virá me visitar logo e 
ela faz bordados em pequenas to-
alhas. Será que aqui tem?” “Como 
são essas toalhas, elas são para to-
mar banho?”, pergunto. Carmem 
pensa nas palavras aprendidas em 
português antes de me responder... 
Usa as mãos para desenhar o ta-
manho exato, informa que a mãe 
costuma bordá-las para colocar em 
enxovais de bebês... Enquanto eu a 
escuto, olho para o meu lado direi-
to e vejo um senhor vendendo no 
chão, sobre um plástico grosso, to-
alhas pequenas, para secar as mãos, 
com vários bordados. Pergunto, 
“Carmem, por acaso são aquelas 
toalhas?”. Ela acompanha o movi-
mento do meu dedo esticado e seus 
olhos brilham. “Sim, sim! Oh, mas 
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já estão bordadas! Eu quero estas, 
mas sem o bordado!” Aproveito o 
momento para perguntar ao moço 
se ele vende no varejo ou no ataca-
do. Ele informa que vende dos dois 
jeitos. “Viu, Carmem? Estas duas 
formas diferentes também são re-
alizadas pelos ambulantes. Não é 
regra apenas das lojas”. Ela con-
corda comigo e percebemos que, 
no SAARA, a negociação entre o 
vendedor e o cliente faz uma gran-
de diferença no bolso de ambos. 
Se você sabe argumentar e pechin-
char, dificilmente você sai com as 
mãos vazias do local. 

Andar com Carmem pelo 
SAARA me fez perceber o óbvio: 
o lugar tem absolutamente tudo o 
que você imagina. Precisa de calças? 
O SAARA tem. Esmalte? Pincel? 
Chinelos? Cestinhas? Guarda-
chuva? Bolsa? Imagine qualquer 
coisa. Agora vá lá e pechinche!

Essa exorbitância de produ-
tos também se estende à comida. 
Restaurantes, lanchonetes e lojas 
de especiarias compõem o lugar. 
Entramos em uma das lojas para 
apreciar especiarias e um dos ven-
dedores nos ofereceu damascos 
para degustação. Carmem ficou 
surpresa. “O que é isso?” “Não 
conhece damasco, Carmem? Isso 
não tem na Espanha?” Curiosa, 
Carmem balança negativamente a 
cabeça e observa o fruto. Pergunto 
o preço e o vendedor diz “Pô, se 
vocês puderem me dar uma moral, 
agradeço”. “Pode deixar!”, respon-
di. “O que é na moral?”, pergunta 
Carmem após sairmos da loja. “É 
uma forma dele pedir para que, 
se comprássemos o produto, que 
fosse com ele. É uma forma de 
apoiá-lo na venda”. “Ah, é como 
comissão?”, indaga a minha aluna. 
“Perfeito, é isso mesmo!”.

A aula está acabando e ainda te-
nho que mostrar dois lugares que 

integram o cenário do SAARA: 
a Biblioteca Parque Estadual e a 
Igreja de São Jorge. 

É incrível a simbiose entre dois 
lugares tão antagônicos. Enquanto 
o SAARA promove um som intenso 
e uma desordem quase visceral, a 
Biblioteca Parque Estadual valoriza 
o silêncio e a contemplação. Fico 
me perguntando como um espaço 
não interfere o outro. A biblio-
teca tem duas entradas, uma na 
Avenida Presidente Vargas e a ou-
tra no fim do centro comercial, na 
Rua da Alfândega, sentido Praça da 
República. São dois mundos opos-
tos que se completam. Se está cansa-
do da agitação de um, vá para a paz 
do outro e vice-versa. A biblioteca 
foi reformada há dois anos e ofe-
rece um amplo espaço de estudo e 
pesquisa. 

Já a igreja... O que dizer da 
Igreja de São Jorge? Fundada em 
dezembro de 1758, ela era co-
nhecida antes como Igreja de São 
Gonçalo, mas com a união das 
Irmandades de São Jorge com a 
de São Gonçalo, a igreja passou 
a abrigar a imagem de São Jorge. 
Com o tempo, a figura do santo 
ganhou mais repercussão que a 
do padroeiro da cidade do Rio de 
Janeiro, São Sebastião. A igreja fas-
cina. É pequena, mas significativa. 
Fica no fim do SAARA, ao lado da 
Praça da República. Infelizmente 
a igreja está fechada e não posso 
mostrar para a Carmem o seu inte-
rior. Mesmo assim, entre as frestas 
dos portões de ferro, dá para ver 
a imagem de São Jorge, imponen-
te em seu cavalo branco. Explico 
para a minha aluna o carinho que 
os cariocas têm com o santo e des-
taco a curiosidade dele ter mais 
devotos que São Sebastião (pelo 
menos são mais efusivos). Dizem 
que na vida há coincidências, mas 
acredito que a localização da igreja 

é obra direta do Divino mesmo. 
Qual melhor santo do que São 
Jorge para abençoar a todos que 
trabalham, lutam e frequentam o 
SAARA diariamente?

A aula chega ao fim. Percorro no-
vamente o SAARA para o outro lado 
e mostro outras coisas que ainda fa-
zem parte do local. Carmem acom-
panha tudo com olhos luminosos. 
No fim do percurso, dobramos à 
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esquerda e nos despedimos em fren-
te ao Metrô Uruguaiana. “Gostou 
da aula, Carmem?” “Sim, muito! 
Vamos marcar outras!”, combina, 
feliz, a minha querida aluna. 

Após me despedir e entrar 
no ônibus para ir para casa, do 
outro lado da cidade, penso na 
maravilhosa experiência que tive. 
Foi uma hora e meia de andança 
com Carmem, uma estrangeira que 

descobriu um pouco do SAARA. 
Eu, nascida em terras fluminenses, 
me sinto tão forasteira quanto ela. 
Como um enigma, o Rio de Janeiro 
se revela em cada caminhada que 
faço pela cidade. Com o SAARA 
não seria diferente. Foi através do 
olhar de Carmem que pude perce-
ber o quanto desconheço ainda o 
Rio. Foi pelo olhar da minha que-
rida aluna que pude compreender 

que um dos lugares mais inebrian-
tes do centro da cidade tem, na sua 
própria história, inúmeros outros 
olhares estrangeiros, e que sempre 
recebe, convidativa, novos e novos 
admiradores. E como Teseu no 
labirinto, percorro cada rua, espe-
rando descobrir algo. O inesperado 
é sempre bem-vindo no SAARA.

É por meio do desconhecido 
que eu vislumbro esta cidade.



ESPAÇOS DE 
RESISTÊNCIA



ESPAÇOS DE 
RESISTÊNCIA





Pequeninos ou majestosos, organizados ou disPlicentes, PoPulares ou erudi-
tos, históricos ou contemPorâneos, as bibliotecas, livrarias e sebos da cidade 
são um convite ao refúgio da leitura e um belo contraPonto ao domínio das 
novas tecnologias.

fotos: alexandre freitas

Produção de fotografia: andréa macedo
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Doris de Miranda Coutinho*

Com este título, há sete anos, relatei a an-
gústia que os escândalos de corrupção que 
vinham surgindo no Brasil me provoca-
vam. E hoje, como ficou?

Há mais ou menos sete anos, diante do que na 
época se considerava uma avalanche de escânda-
los de corrupção envolvendo autoridades públicas, 
dentre eles magistrados e conselheiros, escrevi um 
pequeno desabafo. Ninguém fazia ideia do que es-
taria por vir e talvez ainda não façamos, tendo em 
vista as constantes novidades das operações Lava 
Jato, Zelotes e sabe-se lá quais outras. Mas o certo 
é que tudo que eu pensava e escrevia àquela época 
continua atual. Ainda está muito difícil me olhar no 
espelho a cada manhã.

Desde criança ouço a crendice de que quebrar 
um espelho traz sete anos de azar. Pois bem, o espe-
lho que há sete anos refletia minha angústia não se 
quebrou, contudo, não posso dizer que durante este 
tempo tivemos muita sorte. Aliás, arrisco-me a dizer 
que o efeito seria o mesmo, caso o espelho tivesse se 
estilhaçado.

Como eu dizia, sempre tive muito orgulho do 
meu trabalho, da minha trajetória profissional, sem-
pre obstinada em dar o melhor de mim à socieda-
de para qual presto meus serviços sendo membro 
de um Tribunal de Contas. Mas, ultimamente, com 
essa crise ética que assola o Brasil, com denúncias 
de corrupção em todos os níveis, receio que a ima-
gem do homem público definitivamente perdeu seus 
contornos essenciais e saiu fora de foco, como uma 
foto antiga que desbotou no porta-retrato.

O espelho e a corrupção

Continuo não conseguindo me consolar com o 
fato de que a corrupção está em todos os lados, em 
todas as esferas, nas instituições e Poderes, públi-
cas e privadas, como tenta justificar à mãe, o meni-
no que tira nota ruim na prova e diz que os amigos 
também foram mal, nunca se comparando aos me-
lhores. E no silêncio do espelho ainda insisto em 
me perguntar se essas pessoas, personagens dessa 
crise ética sem precedentes, se olham diariamente 
sem culpa e, depois de lavar a cara, vão trabalhar 
como uma pessoa normal. Será? E a resposta segue 
a mesma. Sim. O anonimato e a sensação de impu-
nidade ainda lhes garante tranquilidade.

Os casos que aparecem diariamente na imprensa 
são tão hiperbólicos, megalomaníacos, que, mesmo 
sem notar, acabamos perdendo a noção dos valo-
res. Muito vira pouco, o pouco quase nada, e me-
nos ainda sobra no sentido de moral e ética daqueles 
que acabaram tornando a corrupção uma rotina no 
Brasil.

Depois de alguns anos de experiência, costuma-
-se olhar para trás e ver como evoluímos, como os 
erros viram lições. Por aqui, vejo que não se aplica 
este senso comum. Parece que paramos no tempo, 
que quase uma década depois os erros são os mes-
mos. Continuam aparecendo episódios de corrupção 
envolvendo integrantes dos Tribunais de Contas, a 
publicidade dos protagonistas continua pouca e o 
controle continua se fragilizando com isso. Enfim, o 
filho que tirava notas ruins na escola e apontava o co-
lega com desempenho pior, agora o faz na faculdade.

O Tribunal de Contas da União em 2015 mudou 
paradigmas do controle externo com uma atuação 
firme e sem ingerências, mostrando a força de uma 
instituição autônoma e independente. Não podemos 

Vale a pena ler de novo
Opinião
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deixar que esse avanço sofra retrocessos por des-
confianças ou investigações criminais circundando 
seus membros. Isso é sensivelmente preocupante, 
sobretudo diante da razão da existência dos tribu-
nais de contas que é justamente o controle e o jul-
gamento dos gestores da coisa pública.

E, se quem fiscaliza está comprometido com ou-
tras razões, o que dizer de quem é fiscalizado?

E mais.
Como fazer a sociedade crer que as Cortes de 

Contas são órgãos essenciais à democracia e à 
República brasileira se permitirmos que pairem 
dúvidas sobre a idoneidade dos magistrados que as 
compõe, “fulanizando-os” e tornando sua imagem 
distorcida?

Por se manter apropriado repito integralmente 
minhas palavras de sete anos atrás: Se por um lado 
percebo que nunca se mostrou tanto o espetáculo 
trágico das falcatruas – o que fortalece a democra-
cia com apurações que não ficam mais escondidas 
sob os ricos tapetes do poder –, por outro me pre-
ocupa a falta de publicidade de seus protagonistas. 
Está faltando dar “nome aos bois”, o que faz com 
que acabemos todos nós no mesmo saco de gatos, 
tachados de corruptos, sendo ou não culpados, en-
volvidos ou não nas manobras da corrupção, com a 
imagem desbotada sobre o móvel da sala.

É preciso encorpar ainda mais o sentido de de-
mocracia, conquistando por completo o direito à 
informação e à tão necessária transparência, que 
revelará ao povo não só as faltas cometidas como 
todos os nomes de quem as cometeu.

O brasileiro, absolvido da mentalidade colo-
nial de estar eternamente “em desenvolvimento” 
e de aceitar ser aviltado em seus direitos sociais e 
fundamentais sem erguer a voz, quer ter acesso a 
informação ampla, geral e irrestrita. E eu, assim 

como a grande maioria dos membros de tribunais 
de contas, como cidadãos probos e trabalhadores, 
temos o direito de não ser confundidos com ban-
didos endinheirados acobertados por prudentes 
anonimatos “em nome da lei e da ordem”. Ops, 
eu disse lei, ordem…?

Estou cansada de ser, a todo momento, ques-
tionada sobre a necessidade da existência da ins-
tituição na qual trabalho. Estou cansada de ver 
a imagem institucional dos Tribunais de Contas 
maculada porque alguns de seus integrantes a de-
sonram. Volto a insistir: é preciso divulgar os no-
mes e sobrenomes de todos aqueles que estragam 
a minha manhã e afetam a minha auto-estima e 
a de milhões de brasileiros que formam a força 
trabalhadora deste país.

Bom também seria acabar de vez com o foro 
privilegiado para toda e qualquer autoridade pú-
blica. Assim, a palavra privilégio seria somente um 
vernáculo esquecido nas páginas do dicionário que 
explica: s.m. Vantagem concedida a uma ou mais 
pessoas, com exclusão de outros e contra a regra 
geral: os privilégios da nobreza…

Então, cheia de esperança, espero que daqui há 
outros sete anos eu volte a escrever que minha digni-
dade foi resgatada e que a imagem que todas as ma-
nhãs vejo refletir no espelho está mais envelhecida 
mas estampa um sorriso sem vergonha de ser feliz!

*Doris de Miranda Coutinho, conselheira do 
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, ex-Pro-
curadora do Ministério Público Especial, membro ho-
norário do IAB- Instituto dos Advogados Brasileiros, 
aluna do doutorado em Direito Constitucional da 
UBA- Universidad de Buenos Aires.

(Publicado originalmente em 26 de outubro de 2015)
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Quarenta e seis funcioná-
rios do TCMRJ estive-
ram reunidos, durante 
três dias seguidos, para 

uma imersão de trabalhos sobre 
as metas da Política de Gestão de 
Resultados. As rodadas de discus-
sões envolveram os sete objetivos 
estratégicos da instituição, estabe-
lecidos para este ano, e que deve-
rão ser concluídos até outubro pró-
ximo. Estão na lista de resultados: 
aprimorar instrumentos de contro-
le, dar celeridade aos trâmites dos 
processos de fiscalização, imple-
mentar sistema de jurisprudência, 
consolidar normas de auditoria e 

fomentar o controle social, entre 
outros.

Durante a imersão, coordena-
dores de cada grupo de trabalho 
apresentaram a situação atual dos 
pontos a serem desenvolvidos e 
as etapas a serem cumpridas para 
o alcance das metas. A destacar: 
para atingir a meta de implantar 
ações de controle social, o TCMRJ 
pretende modelar sua atuação na 
área de saúde a partir das deman-
das e reclamações registradas pela 
Ouvidoria da cidade (1746). Com 
base nesses dados, as visitas téc-
nicas de auditoria, junto aos pos-
tos de saúde do município, serão 

focadas em dar um retorno cada 
vez mais eficiente à sociedade.

“Integração é o resultado 
maior deste encontro”, destacou 
o presidente do TCMRJ, Thiers 
Montebello, no primeiro dia de de-
bates em torno das metas da Política 
de Gestão de Resultados de 2016. 
Pessoalmente envolvido com o que 
nomeou de “processo permanente 
de evolução”, Thiers reforçou a ne-
cessidade de avançar na adoção de 
um sistema de jurisprudência e na 
implantação de ações que garantam 
a redução dos prazos de diligência 
e de tramitação de processos, meta 
esta da qual é o coordenador.

Unidos por resultados
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Também prestigiaram a reu-
nião de trabalho os conselheiros 
Nestor Rocha, Ivan Moreira e Luiz 
Antonio Guaraná; o secretário-ge-
ral da Presidência, Sérgio Aranha; 
o secretário-chefe do Gabinete da 
Presidência, Sérgio Tadeu Sampaio 
Lopes; o assessor de Segurança 
Institucional, José Renato Torres 
Nascimento; o secretário-geral de 
Controle Externo, Marco Antonio 
Scovino; e o secretário-geral de 
Administração, Heleno Chaves 
Monteiro.

Marta Varela, coordenadora do 
grupo responsável por implantar 
normas de auditoria governamen-
tal alinhadas às melhores práticas 
de instituições de controle de al-
cance global, prevê uma mudança 
de paradigmas dentro do TCMRJ 

após a conclusão desta meta.   
Assim como ela, Carlos Maurício 
Raposo, que coordena a meta de 
regulamentar o recebimento e a 
gestão de documentos, acredita 
que o trabalho que seu grupo está 
desenvolvendo provocará signi-
ficativas alterações na interação 
entre departamentos internos do 
tribunal. Ambos demonstram oti-
mismo em relação à condução dos 
trabalhos.

“Esta imersão é necessária por-
que propicia um fórum bem amplo 
para debater as novas propostas que 
estão surgindo”, declarou, na oca-
sião, o coordenador da Comissão 
Estratégica de Resultados do 
TCMRJ, Carlos Werneck.

Saiba mais sobre as metas a 
cumprir até outubro deste ano:

Meta 1: Com o objetivo estratégico 
de aprimorar o modus operandi e 
os instrumentos de controle, o de-
senvolvimento do processo eletrô-
nico no âmbito do TCMRJ implica 
agilizar, qualificar, aumentar a pro-
dutividade, flexibilizar o acesso e 
monitorar a tramitação de proces-
sos. Para chegar lá, é necessário im-
plementar adequações no software 
para implantar, pari passu, o pro-
cesso eletrônico em parte das apo-
sentadorias do tribunal, da Câmara 
Municipal e da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social, e para as 
visitas técnicas de auditoria às esco-
las do município.

Meta 2: Visando a estimular a 
análise crítica e a maior participa-
ção da sociedade no controle dos 
atos da administração pública, as 
ações de controle social pensadas 
para 2016 são elaborar manual de 
procedimentos para aperfeiçoar 
o atendimento da Ouvidoria e do 
Serviço de Informação ao Cidadão 
no TCMRJ; implantar programa 
lúdico-educativo sobre cidadania 
entre jovens estudantes da rede 
municipal de ensino; e modelar 
a fiscalização exercida na área da 
Saúde, com base nas demandas da 
população. A criação de aplicativo 
do Programa de Visitas às Escolas, 
primeira etapa desta meta, já é uma 
realidade e pode ser baixado atra-
vés do Google Play.

Meta 3: Regulamentar o recebimen-
to e a gestão de documentos não é 
tarefa tão simples como parece. No 
fórum de debates, a recusa em re-
ceber processos por falta de docu-
mentação foi um dos pontos mais 
discutidos. Esta questão é funda-
mental para a elaboração do manu-
al de procedimentos de recebimen-
tos feitos pelo Departamento de 
Comunicações (DCO), responsável 
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pela acolhida de papéis que chegam 
ao TCMRJ. Depois desta etapa, está 
previsto, ainda, outro manual para 
definir como será o tratamento e o 
encaminhamento dos documentos. 
Em seguida, para concluir a meta, é 
preciso capacitar o DCO para atuar 
conforme as novas regras.

Meta 4: Adequar as auditorias do 
TCMRJ às melhores práticas e vin-
culá-las às normas estabelecidas 
por órgãos de controle de espectro 
mundial requer capacitação de gru-
po de auditores nas regras avança-
das e elaboração de manual próprio.

Meta 5: Com o objetivo de uni-
formizar as decisões do tribunal, 
adotar sistema de jurisprudência 
demanda do grupo de trabalho de-
finir critérios para elaboração do 
conteúdo e modelagem do sistema; 
capacitar membros da comissão e 
redatores dos pareceres e votos, e 
criar sistema de alimentação e con-
sulta às jurisprudências.

Meta 6: Para dar continuidade às 
ações resultantes da avaliação de de-
sempenho por competências do pes-
soal do TCMRJ, iniciada no ano pas-
sado, os passos a avançar são elaborar 

um plano anual de capacitação, apli-
cá-lo e avaliar seus resultados.

Meta 7: A redução dos prazos 
de diligência e de tramitação de 
processos, tão caros à garantia da 
tempestividade e efetividade do 
controle e das decisões plenárias, 
implica criar procedimentos de 
acompanhamento concomitante e 
efetivo. A partir de então, os esfor-
ços serão no sentido de reduzir o 
percentual de processos com mais 
de 5 anos dentro do TCMRJ e os 
prazos médios das diligências ob-
servados atualmente.



rE
G

iS
Tr

o

Abril de 2016 • Nº 64 • Revista TCMRJ 85

Tomaram posse em con-
junto os presidentes das 
associações represen-
tativas dos tribunais de 

contas do Brasil Atricon, IRB, 
Abracom e Audicon, respectiva-
mente, os conselheiros Valdecir 
Pascoal, Sebastião Helvécio e 
Thiers Montebello e o ministro-
-substituto Marcos Bemquerer 
Costa. Os mandatos para os quais 
foram eleitos compreende o biênio 
2016-2017. A cerimônia solene, 
que incluiu a posse das diretorias 
de cada entidade, aconteceu no 
Auditório Ministro Pereira Lira, no 
Tribunal de Contas da União, no 
dia 03 de março.

Presidentes de 
associações dos TCs 
tomam posse em Brasília
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Nos dias 7 e 8 de abril, foi 
realizada a 12ª edição 
nacional do Congresso 
Brasileiro de Controle 

Interno e Externo - Coninter, no 
Rio de Janeiro. Organizado pela 
Jam Jurídica, empresa especiali-
zada em capacitação na área de 
administração pública, o evento 
reuniu auditores, controladores, 
gestores públicos, advogados e 
conselheiros de tribunais de con-
tas. Estiveram presentes à mesa de 
abertura o presidente do TCMRJ, 
Thiers Montebello, e o conse-
lheiro Antonio Carlos Flores de 
Moraes, coordenador científico do 
Coninter.

Clóvis de Barros Filho, mes-
tre em Ciências Políticas pela 
Universidade de Sorbonne (Paris, 
França) e doutor em Ciências da 
Comunicação pela Universidade 

de São Paulo, prendeu a atenção 
da plateia com uma instigante aula 
sobre ética, abordando-a como 
iniciativa coletiva de produção de 
princípios.

– Por mais confortável que seja 
contarmos com um código de éti-
ca, ao qual devemos respeitar, ética 
não funciona enrijecida em docu-
mentos. Ao contrário, precisamos 
enfrentar que não é tão simples; é 
uma arte de inteligência coletiva. 
Mas, para isso, somos livres e sobe-
ranos para deliberar os valores em 
busca da melhor forma possível de 
viver e conviver, falou o professor 
Clóvis. 

O mestre em Direito do Estado 
pela PUC de São Paulo, Jair 
Santana, focou em governança e 
resultados da administração públi-
ca e na sua relação com a sociedade 
através da prestação de serviços.

Inspirado pelo livro “2052 –  
previsão global para os próxi-
mos 40 anos”, de autoria do físico 
Jorgen Randers, o desembargador 
do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro, Jessé Torres Pereira, pau-
tou sua palestra a partir do tema 
sustentabilidade. Para Jessé, a evo-
lução cultural contemporânea im-
põe mudanças inéditas nos padrões 
de atuação do Estado, e também 
traz reflexos nas ações de controle.

– Temos que exigir que os ges-
tores públicos fundamentem suas 
ações de discricionariedade e de-
monstrem que a solução que pre-
tendem apresentar é ótima, disse o 
professor Jessé.

Auditor federal de Controle 
Externo do Tribunal de Contas da 
União, Odilon Cavallari iniciou o 
segundo dia do Coninter com pa-
lestra sobre “Contas de Governo 

Coninter nacional 2016 
acontece no Rio

Foto: ramon Fraga
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e Contas de Gestão: questões re-
levantes”. O tema mencionou, 
principalmente, a legislação per-
tinente ao assunto; controvérsias 
no STF e no TSE; e consequências 
eleitorais de decisões dos tribu-
nais de contas.

Para tratar de alguns questio-
namentos sobre as competências 
dos tribunais de contas, Cavallari 
citou o artigo 75 da Constituição 
Federal, no qual constam normas 
de organização, composição e fis-
calização daqueles órgãos. “Alguns 
ministros do STF entendem que 
qualquer ato praticado por prefei-
tos na gestão de recursos públicos 
municipais deve ser apreciado em 
contas de governo e julgado pela 
Câmara Municipal. Os tribunais de 
contas podem e devem emitir pa-
recer prévio, mas não são compe-
tentes para julgar contas de gestão 
de prefeitos. Outro questionamen-
to é se os tribunais teriam compe-
tência para fazer juízo sobre dolo 
(no TCU existe esta discussão). Há 
quem entenda que os tribunais até 
são competentes para este fim, mas 
que não teriam condições de fazer 
por não terem acesso aos dados 
protegidos por sigilo, como bancá-
rio, fiscal e telefônico. Ficam, aqui, 
estas reflexões”.

Cavallari sugeriu, ainda, uma 
particular consideração dos mem-
bros dos tribunais de contas no que 
diz respeito à recente decisão dos 
ministros do STF de discutirem, 
pontualmente, cada artigo da Lei 
da Inelegibilidade (Lei da Ficha 
Limpa). “Dois ministros (Gilmar 
Mendes e Dias Toffoli) já fizeram 
análise pontual da Lei da Ficha 
Limpa e consideraram inconsti-
tucional o artigo que aponta o tri-
bunal de contas como competente 
para julgar as contas de prefeito. O 
ministro Marco Aurélio também 
já examinou cada artigo da Lei e 

considerou constitucional o ponto 
em questão. Acho que esta ação re-
quer especial atenção dos tribunais 
de contas”, alertou Cavallari.

Na sequência, o profes-
sor Jerônimo Leiria abordou o 
tema “Gestão e Fiscalização – 
Corresponsabilidade; como afas-
tá-la?” e afirmou que alterações em 
contratos administrativos de servi-
ços são muito frequentes no Brasil. 
“O mundo modifica muito rapi-
damente e, muitas vezes, o projeto 
básico de um contrato não é tão 
fidedigno. Por conta desta visão, os 
contratantes começaram a afastar 
a corresponsabilidade. Prevista no 
art.67 da Lei 8666/93, a quarteiriza-
ção é um modo de afastar a corres-
ponsabilidade pela especialização 
do controle de responsabilidade do 
contratado”.

Leiria lembrou, ainda, que a 
administração pública, para afas-
tar a possibilidade de fiscalização 
culposa, precisa nomear fiscais que 
tenham formação, competência e 
habilitação legais. E, quanto à con-
tratação de prestação de serviços 
de mão de obra, é papel do gestor 
não contratar empresa que não seja 
especialista naquilo que se objetiva. 
“A empresa que faz de tudo não é 
especialista em nada, logo, deve ser 
barrada no processo de contrata-
ção”, complementou Leiria.

Como ponto de reflexão, 
Jerônimo Leiria sugeriu: “Se a lei e 
a súmula preveem a corresponsabi-
lidade do contratante de serviço; e 
se o contratante não tem acesso às 
informações para verificar o cum-
primento da obrigação...... Haverá 
corresponsabilidade?”

À tarde, o professor Sérgio Jund 
discutiu “A gestão do conheci-
mento aplicada no planejamento 
orçamentário e na gestão contá-
bil do setor público”. No enten-
dimento do professor, a gestão 

do conhecimento, para produzir 
efeitos práticos nas organizações, 
deve estar plenamente ancorada 
pelas decisões e compromisso da 
alta administração. “Nós temos 
servidores, recursos e inteligên-
cia disponíveis. O que falta é or-
ganizar tudo isto em prol do bem 
comum e, consequentemente, da 
prestação de serviços de excelência. 
Precisamos, hoje, rever nosso mo-
delo de gestão”.

Jund explicou que os funda-
mentos da gestão por resultados 
– visão moderna de gestão públi-
ca - não estão sendo totalmente 
atingidos. “A história brasileira nos 
apresenta que a administração pú-
blica passou por três reformas: pa-
trimonialista, burocrática e geren-
cial. A meu ver, o momento atual 
nos confirma a necessidade de rea-
dequação, conformação e redefini-
ção de foco; e, principalmente, de 
um planejamento de ações, que de-
nominamos de políticas públicas. 
Para que a gestão do conhecimento 
consiga ser suporte na gestão por 
resultados, é indispensável que haja 
investimento na infraestrutura tec-
nológica e mudanças na cultura or-
ganizacional; de crenças e valores; 
desconstruir para reconstruir. Este 
é o ponto central”.  

O professor Sérgio Jund tam-
bém deixou, ao final de sua apre-
sentação, uma frase para reflexão: 
“É no problema da educação que 
assenta o grande segredo do aper-
feiçoamento da humanidade.”

A palestra de encerramento 
ficou por conta do procurador 
Flávio A. Garcia que discorreu 
sobre “Controle da Alteração dos 
Contratos”. Para Flávio, o tema é 
muito importante para o momento 
atual do Brasil em que o sistema de 
contratação pública está em xeque, 
com tantas discussões envolven-
do superfaturamento, desvios de 
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recursos, e arranjos políticos elei-
torais. “A sangria de recursos nas 
licitações e contratações do setor 
público são causadas, na maioria, 
pelo binômio ineficiência/corrup-
ção. Não há dúvida de que a cor-
rupção está no centro destas dis-
cussões, mas penso que, grande 
parte dos atos ilegais cometidos, se 
deve à ineficiência do nosso mode-
lo de contratação”.

O procurador explicou, ainda, 
que o déficit de planejamento do 
Estado brasileiro guarda direta re-
lação com o problema da “indústria 
dos Termos Aditivos”. “Estou con-
vencido de que a maior parte dos 
termos aditivos, no país, decorre 
da insuficiência de planejamento 

do Poder Executivo. A nossa prá-
tica administrativa, como é mui-
to desvinculada do planejamento, 
gera alteração contratual como 
regra, quando, na verdade, deve-
ria ser exceção. E, como exceção, 
deveria ter um controle bem mais 
rígido”.

Quanto à Lei 8666/93, que ins-
titui normas para licitações e con-
tratos da administração pública, 
Flávio questionou a centralidade 
e a desconexão com a lógica eco-
nômica de cada segmento. “Esta 
lei, especialmente na parte de con-
tratos administrativos, reflete o 
Direito Administrativo de 1993 
que, daquele ano para hoje, 2016, 
já modificou bastante. Meu ponto 

de vista é que grande parte dos pro-
blemas de ineficiência e corrupção 
decorrem da dificuldade de amol-
dar uma única lei que sirva para 
contratar tantos objetos distintos: 
contratar informática é completa-
mente diferente de contratar obra 
pública, que é completamente di-
ferente de contratar fornecimento 
de quentinha para presídios, que é 
completamente diferente de con-
tratar na área de petróleo. Os go-
vernos federais dos últimos anos, 
por dificuldade política, não altera-
ram a Lei 8666, mas criaram novos 
diplomas legais. Com isto, hoje, o 
sistema de contratação pública está 
absolutamente fragmentado”, la-
mentou Flávio.

Fotos: ramon Fraga
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O procurador do Ministério Público Especial 
do TCMRJ, José Ricardo Parreira de Cas-
tro, lançou seu primeiro livro, “Ativismo 
de Contas - Controle das Políticas Públicas 

pelos Tribunais de Contas”, editado pela Jam Jurídica. 

Procurador do TCMRJ 
lança seu primeiro livro

O lançamento aconteceu durante o 12º Congresso Bra-
sileiro de Controle Interno e Externo, no Rio de Janeiro.

Mestre em Direito pela UniRio, José Ricardo in-
gressou no Tribunal de Contas em 2010, por concurso 
público.

Procurador José ricardo e sua esposa, Christiane
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TCMRJ não recomendou 
diminuição na ancoragem 
da ciclovia

Thiers Montebello fala aos jornalistas, acompanhado pelos conselheiros Luiz Antonio Guaraná, Nestor Rocha e José de Moraes.

Em coletiva à imprensa, no 
início da tarde de 25/04, 
o presidente do TCMRJ, 
Thiers Montebello, afir-

mou que em nenhum momento o 
órgão recomendou que reduzissem 
a fixação da pista da Ciclovia Tim 

Maia, que desabou parcialmente 
no dia 21 de abril, como foi publi-
cado nos jornais. 

Montebello ressaltou aos jorna-
listas que diversos apontamentos 
feitos pelos auditores nas seis visi-
tas técnicas realizadas nas obras da 

ciclovia provocaram mudanças para 
o aprimoramento de sua execução, 
como provam os relatórios coloca-
dos à disposição pelo TCMRJ. 

O vídeo da coletiva está no 
Youtube:
 (https://youtu.be/K99gJAhfHjo).

https://youtu.be/K99gJAhfHjo
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No dia 14 de março, o 
Tribunal de Contas 
do Município do Rio 
de Janeiro sediou en-

contro com o Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro e o 
Instituto Rui Barbosa, para de-
bater “Regulação no Acesso à 
Saúde”. O encontro abriu a edi-
ção 2016 do Projeto Jornadas 
Científicas, desenvolvido pelo 
Instituto Rui Barbosa (IRB) em 
parceria com os tribunais de con-
tas de todo o país. 

Primeira a apresentar os tra-
balhos, a analista de controle ex-
terno do TCE-RJ, Talita Dourado 
Schwartz, falou sobre os princípios e 
diretrizes do SUS; as orientações do 
Ministério da Saúde e o panorama 
da situação no estado. Para Talita, 
a baixa oferta de procedimentos 

de média e alta complexidades é 
uma das diversas oportunidades de 
melhoria detectada pelo trabalho 
do TCE/RJ.  A analista disponibi-
lizou, ainda, o endereço eletrôni-
co saude@tce.rj.gov.br para quem 
quiser contribuir ou aprofundar as 
informações.

Em seguida, o auditor e inspe-
tor setorial da 4ª IGE/SGCE, do 
TCMRJ, Marcelo da Silva Ribeiro, 
iniciou a explanação sobre as duas 
auditorias realizadas, em 2012 e 
2015, no âmbito da regulação do 
acesso à saúde no município do 
Rio de Janeiro. Segundo avaliação 
de Marcelo, o percentual de agen-
damento de consultas (próximo 
a 68%) ainda é baixo, apesar da 
descentralização da regulação do 
acesso à saúde. Traduzindo em 
números, somente em junho de 

Acesso à Saúde no Estado 
e no Município

2015, 6.500 procedimentos oferta-
dos pelas unidades de saúde foram 
desperdiçados, ou seja, não foram 
preenchidos. Além disto, foi obser-
vado um prazo excessivo de agen-
damento, ultrapassando, muitas 
vezes, a 90 dias. De acordo com os 
registros da Central de Regulação, 
coletados pela auditoria deste tri-
bunal de contas, em julho do ano 
passado havia 4.863 solicitações de 
agendamento pendentes (ver o es-
tudo apresentado na página 46).

Encerrando o evento, o presi-
dente do IRB, Sebastião Helvécio, 
ressaltou a importância de encon-
tros como este no sentido de pro-
piciar a troca de experiências e me-
todologias de acompanhamento 
e avaliação de políticas públicas a 
serem replicadas entre os tribunais 
de contas do país.
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Representando o TCMRJ, 
o conselheiro Antonio 
Carlos Flores de Moraes 
participou da reunião da 

Organização Latinoamericana e do 
Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores – Olacefs, que ocorreu 
em fevereiro, em Bogotá, Colômbia. 
O objetivo do encontro foi formular 
um plano de trabalho conjunto en-
tre membros da organização, com 
vistas ao fortalecimento e integração 
institucional, qualificação dos pro-
fissionais e da atividade de controle, 
realização de auditorias coordena-
das e intercâmbio das boas práticas.

Desde 1963, a Olacefs funciona 
como um organismo autônomo, 
independente e apolítico para fo-
mentar o intercâmbio de ideias e 
experiências relacionadas ao con-
trole governamental. O TCMRJ é 
membro associado da organização 
desde abril de 2014.

Antecedendo a reunião,  o 
Instituto Rui Barbosa aprovei-
tou para promover, no dia 03 de 
fevereiro, na sede da Auditoria 
Geral da República da Colômbia, 
o Encontro Técnico Brasil- 
-Colômbia de Controle Externo. 
Os membros e técnicos das 

TCMRJ colabora 
com a Olacefs

entidades fiscalizadoras do Brasil 
e da Argentina trocaram experi-
ências e relatos de boas práticas 
com membros e servidores da 
Auditoria Geral da República 
da Colômbia. O auditor-ge-
ral da Colômbia, Carlos Felipe 
Cordoba Larrarte, e o presi-
dente do Instituto Rui Barbosa, 
Sebastião Helvécio, concordaram 
que o uso de ferramentas de tec-
nologia de informação é impor-
tante para a efetividade do con-
trole, com ênfase na aplicação do 
controle concomitante a favor 
dos cidadãos.
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O presidente do TCMRJ, 
Thiers Montebello, 
visitou na segunda-
-feira, 18/01, o Campo 

de Santana, tradicional parque 
da cidade, localizado na Praça da 
República, centro do Rio. Na oca-
sião, Thiers plantou uma palmei-
ra imperial e fez uma visita por 
todo o parque. Acompanhado 
pelo presidente da Fundação 
Parques e Jardins, Wellington 
Ribeiro, Thiers Montebello apre-
ciou as árvores centenárias do lo-
cal, as cotias, os pavões, os gatos e 
teve uma excelente impressão: “É 
um prazer enorme ver que as pes-
soas estão passeando por aqui”.  

Thiers ficou particularmente 
encantado com a Gruta Glaziou: 
“Olhando rápido, não parece ser 
artificial; não parece ter sido cons-
truída pelo homem. Incrível esse 
lugar”, comentou, deixando regis-
trado, no livro de visitas da gruta, a 
sua passagem pelo local.

Thiers Montebello visita 
o Campo de Santana e 
planta árvore
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Muita gente não sabe, 
mas há 11 anos o 
Rio sedia o maior 
festival de harpas 

do mundo. Em maio deste ano, 
o RioHarpFestival realizou mais 
de 100 concertos envolvendo 40 
músicos de 25 países. Os espetá-
culos aconteceram nos principais 
pontos turísticos da cidade, como 
Corcovado, Ilha Fiscal, Forte de 
Copacabana, além de centros cul-
turais, museus e igrejas. 

A iniciativa faz parte do proje-
to Música no Museu, criado pelo 

Rio, capital também 
das harpas

violonista Turíbio Santos, em 1997, 
e que se tornou, ao longo desse 
tempo, na maior série de música 
clássica do Brasil, reconhecido pelo 
RankBrasil, versão brasileira do 
Guinness Book.   Seus números são 
impressionantes: mais de 500 con-
certos por ano, de norte a sul do 
país,  apresentando cerca de 2.500 
músicos ao ano, e registrando um 
público de mais de 650.000 pessoas.

Ao som do instrumento mais 
antigo do mundo, o Rio foi palco 
para recitais que reuniram diversos 
ritmos, do erudito ao heavy metal, 

passando pelo jazz, rock e ritmos 
latino- americanos. 

– Há instrumentos de origens 
arcaicas, com sonoridade tão de-
licada, que chegam quase imper-
ceptíveis aos nossos ouvidos, por 
demais acostumados ao barulho da 
vida moderna. Mais do que uma 
excentricidade de épocas passadas, 
a harpa se mostra relevante nos 
dias de hoje, e provas disto são a 
realização ininterrupta e os recitais 
lotados do RioHarpFestival, conta 
Sergio da Costa e Silva, criador e 
diretor do evento.

o harpista brasileiro Jonathan Faganello se apresentou no festival
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Visitas | Janeiro 2016

Dia 05
Thiers montebello e o advogado rodrigo Graça Aranha

Dia 12 
Thiers montebello,  delegado federal marcelo Prudente, 
secretário-geral da Presidência, Sérgio Aranha, e  o con-
selheiro Luiz Antonio Guaraná

Dia 25 
Thiers montebello, e os deputados estaduais Pedro 
Fernandes e Luiz Paulo Correia da Rocha
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Dia 17
Thiers montebello e o advogado Antonio Vanderlei de Lima

Dia 17 
Thiers montebello e o deputado Comte Bittencourt

Dia 25 
Conselheiro Ronaldo Chadid, do TCEMS; Thiers 
Montebello; juiz do Trabalho de São Paulo, Francisco 
Pedro Jucá, e o desembargador marcos Abraão

Visitas | Fevereiro 2016
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Visitas | Março 2016

Dia 16 
Vereador João ricardo e o assessor 
Francisco Aieta Silva

Dia 23 
Sérgio Aranha, secretário-geral da 
Presidência, Wladimir reali , pre-
sidente da ADEPoL-rJ, Thiers 
montebello, o cantor marlus Viana, 
Lu e marreco Fernandes
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Visitas | Abril 2016

Dia 08
Conselheiros Edilberto Carlos Pontes 
Lima, presidente do TCE-CE, e 
Severiano Aguiar, TCE/To, e os au-
ditores Marcus Vinicius, Luiz Roberto 
Viana e Carlos Werneck, do TCmrJ 

28 de abril 
Presidente Thiers montebello, de-
sembargador Sylvio Capanema, 
Juliana Baptista ribeiro de Almeida, 
e Rejane Diniz David Côrtes de 
Barros Silveira 
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Livros
ATIVISMO DE CONTAS. 
CONTROLE DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
PELOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS

Autor: José Ricardo Parreira de Castro
Editora: JAm JurÍDiCA

Diante de tantos desmandos e descasos com 
o dinheiro público noticiados recentemente 
pela imprensa em suas mais variadas formas, 
sobreleva a importância, cada vez mais ne-

cessária, de mecanismos eficazes de controle da atuação 
estatal. Nesta seara caminham com certa proeminência 
as cortes de contas, cujas atribuições constitucionais, 
em última análise, os alçam ao grau de um dos pilares 
mais sólidos e técnicos de proteção da democracia. 

Apesar de sua destacada relevância no cenário atual, 
poucos são os autores e obras que se dedicam a esmiuçar 
os contornos do Sistema de Tribunais de Contas, reve-
lando-lhes sua natureza e suas possibilidades. Portanto, 
é com grande satisfação que recebemos a notícia acerca 
do lançamento desta cuidadosa e prospectiva obra do 
ilustre e jovem jurista José Ricardo Parreira de Castro.

Pretende o autor – e desincumbe-se com maestria 
da empreitada –  que se faça uma nova leitura das com-
petências e atribuições das cortes de contas, de modo 
a permitir-lhes, usando suas palavras, concretizar, com 
maior vigor, os direitos fundamentais, através de uma 
maior intervenção nas políticas públicas levadas a efei-
to pela Administração.

Propõe, assim, uma atuação mais incisiva do 
Controle Externo no campo das políticas públi-
cas adotadas, mas, saliente-se, com amplo respaldo 
constitucional,  mormente com base no controle de 

legitimidade exercido pelos tribunais de contas, cuja 
exata e moderna compreensão é debulhada pelo autor 
em seu viés jurídico e com pitadas de Ciência Política.

Essa proposta alvissareira de um controle mais efi-
caz é construída capítulo a capítulo da obra, em lin-
guagem clara e objetiva, própria de quem tem atuação 
intensa como professor em inúmeros estabelecimentos 
de ensino, em especial na Escola de Magistratura do 
Rio de Janeiro – EMERJ (como convidado). Traz ao al-
cance do leitor – como se simples fosse – uma proposta 
avançada e revolucionária de controle, mais condizen-
te com a realidade do país e com os desejos do cidadão.

A obra se inicia com a apresentação cuidadosa do 
significado do controle desempenhado pelos tribunais 
de contas, para em seguida aprofundar o conteúdo 
das expressões “legalidade”, “economicidade” e “legi-
timidade”, tripé previsto constitucionalmente para o 
exercício do controle externo pelas cortes de contas. 
Só então, fixadas as premissas teóricas, avança o autor 
para o ponto principal do livro que consiste na defesa 
da possibilidade, e porque não dizer da imperiosa ne-
cessidade, de um ativismo de contas de forma a que 
se preservem – e se estendam – as inúmeras promessas 
aventadas pela Carta Constitucional de 1988, consubs-
tanciadas no extenso rol de direitos e garantias funda-
mentais estabelecidos em favor do cidadão brasileiro.

José Ricardo Parreira de Castro é procurador do 
Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro, pós-graduado pela 
Fundação Getúlio Vargas e mestre em Direito pela 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – 
UNIRIO, de onde gestou a obra que ora se apresenta e 
que obteve nota máxima da banca examinadora. 

Luiz Antonio de Freitas 
Junior
Secretário de Assuntos 
Jurídicos
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ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 
- A CONSTRUÇÃO DO 

MODELO

Tatiana Sapha Kaufman
Assesora jurídica do 

TCMRJO presente trabalho, coordenado por Rubens 
Naves, nos brinda com a doutrina de mes-
tres sobre tema de tão relevante importân-
cia, e que dá nome à obra – Organizações 

Sociais – A Construção do Modelo. Estão presentes, 
entre outros, os estudos de Eduardo Pannunzio (ba-
charel em Direito pela Universidade de São Paulo 
(USP) e mestre (LL.M) em Direito Internacional 
dos Direitos Humanos pela Universidade de Essex –  
Reino Unido); Flavio Lobo (jornalista e mestre em 
Comunicação e Semiótica pela PUC-SP); Luiza 
Greenhalgh Jungmann (bacharel em Direito e atu-
ante na assessoria jurídica a entidades do Terceiro 
Setor); Marcos Osaki (bacharel em Direito, mestre e 
doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo – PUC-SP); Mariana Kiefer Kruchin (bacharel 
em Direito pela PUC-SP e em Ciências Sociais pela 
USP, mestre em Sociologia do Direito pelo Instituto 
Internacional de Sociología de Oñati); Mariana Vilella 
(bacharel em Direito e atuante na assessoria jurídica 
a entidades do Terceiro Setor); Thiago Lopes Ferraz 
Donnino (advogado e mestre em Direito do Estado 
pela PUC-SP, atua no campo do direito administra-
tivo, com ênfase em contratações públicas e órgãos 
de controle); e Valéria Maria Trezza (bacharel em 
Direito pela Universidade de São Paulo e mestre em 
Administração Pública  e Governo pela Fundação 
Getúlio Vargas). 

Essa história se inicia com o declínio do Estado 
Liberal, que fez emergir uma nova concepção de 
Estado, que garantia padrões mínimos de educa-
ção, saúde, habitação, renda e seguridade social a to-
dos os cidadãos – o chamado Estado do Bem-Estar 
Social (Welfare State). Em nome do desenvolvimento 

Coordenação: Rubens Naves
Editora: QuArTiEr LATiN

nacional foram adotadas várias medidas assistencialis-
tas e intervencionistas. Para tanto, uma das fórmulas 
utilizadas foi a da estatização, tendo sido incorporadas 
estruturas estatais excessivas para o seu custeio, geran-
do, com isto, a crise do sistema e, consequentemente, 
um cenário de mau atendimento e descontentamen-
to. Este modelo vem experimentando, gradativamen-
te, um movimento inverso, por meio das medidas de 
desestatização.

Em virtude dessa realidade e insatisfação, surgiram 
novas maneiras de atuação da Administração Pública, 
mais flexível e com vistas sempre na ampliação da efi-
ciência, como a busca pela parceria entre o público e o 
privado para substituir a Administração Pública auto-
ritária, verticalizada e hierarquizada. Como esclarece o 
coordenador no Capítulo introdutório, depois da cria-
ção das autarquias, fundações públicas e sociedades de 
economia mista, as Organizações Sociais são a quarta 
tentativa de encontrar uma forma mais ágil e expedita 
de lidar com as realidades sociais, com as demandas 
dos cidadãos e com a necessidade de evolução da so-
ciedade brasileira. Daí a elevada importância do tema 
e difusão do modelo. A sociedade brasileira clama 
por mudança no modelo tradicional, que está muito 
longe de atender às suas demandas.  Como promover 
a igualdade social sem a prestação de um serviço de 
saúde e educação de qualidade? Quantas vezes já não 
ouvimos que a solução para o Brasil está na educação?
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Uma das formas utilizadas pelos administrado-
res públicos tem sido o Terceiro Setor, por meio dos 
Contratos de Gestão. A trajetória nasceu com a Lei nº 
9.637, de 15 de maio de 1998, a denominada Lei das 
OS, que iniciou o Programa Nacional da Publicização –  
PNP, dando início a um regime de parceria en-
tre a Administração Pública e instituições sem fins 
lucrativos do Terceiro Setor, que prestariam serviços 
públicos não exclusivos do estado. 

Este é o foco da obra coletiva intitulada 
“Organizações Sociais – A Construção do Modelo”. 
Coordenada por Rubens Naves, que em seu extenso e 
admirável currículo traz sua experiência e intensa atu-
ação na defesa das OS – como revela Flavio Lobo no 
Capítulo inicial – uma vez que foi o próprio jurista que 
defendeu a constitucionalidade das OS no julgamento 
da ADI nº 1.923, na qualidade de Amicus Curiae.

Isso porque, como toda inovação, essa também 
recebeu duras críticas, sendo alvo da ADI nº 1.923 
contra a Lei das OS em que se sustentava sua incons-
titucionalidade, bem como a inconstitucionalidade 
do inciso XXIV do art. 24 da Lei nº 8.666/93, com a 
redação dada pela Lei nº 9.648/98 que embasava o 
novo modelo das Organizações Sociais. Os pontos de 
embate principais são relacionados a suposto “exces-
so de liberdade”:  contratação de recursos humanos 
sem concurso público e a realização de compras sem 

submissão ao regime da Lei nº 8.666/93 (Estatuto das 
Licitações e Contratos Administrativos).

O livro aborda dez temas ligados às Organizações 
Sociais, entre eles: As Leis e As Práticas, que traz os 
aspectos históricos do surgimento das OS, a defesa do 
modelo e a experiência da implementação de parce-
rias com OS no estado de São Paulo, demonstrando, 
na prática, o incremento na qualidade no serviço; 
Análise dos Dois Primeiros Votos do Julgamento da 
Adin 1.923; Aperfeiçoamento nos Modelos Depois das 
Manifestações no STF e Tribunal de Contas da União 
– Leis estaduais e municipais: adaptações e aperfeiço-
amento do modelo, que apresenta a adesão ao modelo 
por estados e municípios, dentre eles o município do 
Rio de Janeiro (Lei nº 5.026/09) e o esforço em apri-
morar o modelo federal; O Controle das Organizações 
Sociais, de qualidade e de resultados, entre outros.

Como o próprio coordenador da obra – Rubens 
Naves – diz: este livro conta uma história inacabada, 
que somente será concluída com o julgamento final da 
Adin no Supremo Tribunal Federal. A nós, resta tor-
cer para que seu final seja feliz para toda a sociedade 
brasileira.

Os autores apresentam um trabalho claro e didáti-
co que contém os maiores pontos de discussão sobre o 
tema, apresentando-se como um relevante instrumen-
to de conhecimento jurídico e pesquisa.
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PROTOCOLO E 
A QUESTÃO DA 

PRECEDÊNCIA DOS 
MINISTROS DO TCU

Teresa Queiroz 
Assistente jurídica do 

TCMRJ

Astrogildo Lima Franco
Editora: THESAruS - 2012

Apresentada na conclusão do curso de pós-
-graduação lato sensu em Cerimonial, 
Protocolo, Etiqueta e Eventos Institucionais, 
a obra “Protocolo e a Questão da Precedência 

dos Ministros do TCU”, de Astrogildo Lima Franco, é 
um estudo sobre o Decreto nº. 70.274, de 09 de março 
de 1972 que regula as normas do cerimonial público e 
a ordem geral de precedência. 

Tema pouco estudado, porém de grande relevân-
cia para a atuação daqueles que conduzem cerimônias 
oficiais no Brasil, em brilhante trabalho, o cerimo-
nialista e servidor do Tribunal de Contas da União, 
Lima Franco, traça um perfil das normas protocolares 
essenciais à otimização das solenidades públicas, evi-
tando-se, muitas vezes, a rivalidade pelos lugares que 
simbolizam o poder. 

Em prefácio, o ministro Benjamin Zymler, à épo-
ca, presidente da Corte de Contas da União, discor-
reu: “A adequação pretendida pelo autor não se limita 
ao Decreto, mas alberga todos os demais normativos 
que versam sobre a questão da precedência envol-
vendo ministros do Tribunal de Contas da União e 
conselheiros de tribunais de contas. Digna de nota é, 
também, a interessante retrospectiva histórica apre-
sentada na obra acerca do posicionamento institucio-
nal do Tribunal de Contas da União nas constituições 
brasileiras. Desse modo, o valor deste estudo amplia-se 
na medida em que busca preencher a falta de conheci-
mento existente acerca da realidade constitucional da 
corte de contas.”

A obra se divide em oito capítulos. O primeiro 
explicita o problema que culminou na pesquisa e di-
reciona o leitor a entender a forma que o trabalho foi 
elaborado. O segundo discorre sobre os principais 

termos utilizados nesta dissertação. O terceiro apre-
senta suscintamente a Corte de Contas da União. No 
quarto o enfoque é o estudo do tratamento emprega-
do ao tribunal e seus membros pelas Constituições 
brasileiras. O capítulo subsequente indica a ordem 
de precedência dada aos ministros do Tribunal 
de Contas da União, segundo as normas em vigor.  
O capítulo sexto revela um comparativo com o ceri-
monial aplicado em outros países em suas cortes de 
contas.  O sétimo propõe-se a um estudo do Decreto 
nº 70.274/72, decreto do cerimonial público face ao 
Texto Maior (Constituição de 1967/9) em vigor à 
época da sua instituição, bem como a atual Magna 
Carta de 1988, onde nota-se um conflito com as nor-
mas existentes. E, finalmente, o autor sinaliza a ne-
cessária revisão do citado Decreto das Precedências, 
uma vez que foi elaborado em desacordo com o 
texto constitucional de 1969 e confirmado pela 
Constituição Federal de 1988.

Nesta linha, o ilustrado autor buscou refletir so-
bre o posicionamento dos membros daquela Corte de 
Contas, da União na ordem geral de precedência, e, 
com brilhantismo, apresenta o cerimonial brasileiro 
fornecendo subsídios para que sejam produzidas sole-
nidades sem retirar das autoridades a importância que 
lhes é devida. Um excelente manual para os profissio-
nais da área e interessados no assunto.
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Agradeço o envio da Revista do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, edição nº 63, dezembro de 
2015. Cumprimento o caro presidente e toda equipe edito-
rial do TCMRJ pela qualidade da publicação.

Senadora ANA AMÉLIA

Obrigado pelo envio da Revista do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro. No momento vivido pelo 
país é bastante alvissareiro tomar conhecimento das evo-
luções experimentadas pelos nossos tribunais de contas. 
Parabéns.

General de Divisão EDUARDO DINIZ
Subcomandante da Escola Superior de Guerra

Com satisfação e meus agradecimentos, registro o re-
cebimento de exemplar da Revista Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, nº 63, intitulada “Inovação: 
senha para o futuro” e parabenizo-lhe pela edição sempre 
primorosa da Revista.

Conselheiro ESSEN PINHEIRO FILHO
Tribunal de Contas do Estado de Roraima / TCE RR

Cumpre-me agradecer a V. Exª a remessa do nº 63 da 
Revista do TCMRJ e relevar a qualidade técnica dos artigos 
nela inseridos. Aceite os meus melhores cumprimentos.

Juiz Conselheiro MIRA CRESPO
Tribunal de Contas de Portugal

Acuso recebimento de publicação da Revista do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de Janeiro, número 63, de 
dezembro/2015.

Agradecendo pela gentileza da atenção, apresento meus 
cumprimentos a V. Exª e equipe responsável pela publica-
ção que a cada número se supera, demonstrando um pouco 
do brilhante trabalho desenvolvido pelo TCMRJ em favor 
da fiscalização da correta aplicação dos recursos públi-
cos, exercendo de forma responsável o controle externo, a 

serviço da sociedade. Especialmente, neste número, a pu-
blicação trata da necessidade cada vez mais premente de 
inovação, sem o que estaremos fadados ao insucesso na nos-
sa missão primordial de promover a cidadania e contribuir 
para o progresso de cada ente da Federação.

Reitero protestos de consideração e elevado apreço.
Conselheiro WANDERLEY ÁVILA

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG

Acusamos o recebimento do exemplar nº 63 – Dez 2015 
da Revista do TCMRJ, encaminhado por V. Exª, tempo em 
que agradecemos a gentileza da remessa, o qual, após leitu-
ra, fará parte integrante da Biblioteca desta Augusta Casa 
de Leis.

RAUL GONÇALVES FILHO
Chefe de Gabinete da Presidência da Assembléia 

Legislativa do Espírito Santo

Ao tempo em que o cumprimento, tenho a grata satis-
fação de acusar o recebimento da revista desse Tribunal 
e agradecer a gentileza de sua remessa. Parabenizo o 
Tribunal de Contas desse  Município pela escolha do tema 
abordado na matéria de capa e pelos demais assuntos de 
interesse cultural na primorosa edição, que em muito en-
riquecerá o acervo bibliográfico desta Corte. Aproveito 
a oportunidade para apresentar protestos de estima e 
consideração.

Desembargadora MARIA DAS GRAÇAS CABRAL 
VIEGAS PARANHOS

Presidente do Tribunal Regional da Primeira Região

Recebi e agradeço a gentileza do envio do exemplar da 
bela Revista desse Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro.

LENOURA SCHMIDT
CHEFE DE Gabinete da CNC

Com muita satisfação acuso o recebimento de mais 
uma edição da Revista TCMRJ, nº 63, dezembro de 2015. 
Manifesto este meu louvor pela obra bem elaborada, con-
tendo uma coletânea de matérias selecionadas com todo o 
primor, proporcionado a transparência de opiniões e deci-
sões que enaltecem o serviço público a ser permanentemente 
valorizado e desenvolvido, abrilhantada ainda por aqueles 
que emprestam toda a dedicação e indiscutível espírito pú-
blico.Na oportunidade aproveito para renovar minha esti-
ma e consideração.

Vereador JORGE FELIPPE
Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro
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A Ouvidoria e o Serviço de Informação ao Cidadão 
do TCMRJ estão sempre abertos para a sociedade, 
recebendo e encaminhando sugestões, reclamações, 
denúncias e críticas, pelo telefone 0800-282046, ou 
pelo site www.tcmrj.gov.br



O CONTROLE DAS ESCOLAS NA PALMA DA SUA MÃO
BAIXE AGORA O APLICATIVO DO TCMRJ
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