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MISSÃO
Atuar em benefício da 

sociedade, aprimorando a 
Gestão Pública por meio 
de orientação e controle.

VISÃO
Ser reconhecido como 

órgão essencial à melhoria 
da Gestão Pública e à 

defesa do interesse social.
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PALAVRAS DO PRESIDENTE

O Plano Plurianual previsto pela Constituição da República é o instrumento 
fundamental para projetar as ações de governo a médio e longo prazos e, assim, 
organizar e viabilizar as ações públicas. Trata-se de um documento que explicita 

as diretrizes das políticas públicas concebidas pelos governos para quatro anos e os meios para 
efetivamente viabilizá-las.

Assim, todos os governos ficam obrigados a fazer um planejamento estratégico e seguir as diretrizes 
e metas estabelecidas no PPA, cuja vigência tem início a partir do segundo ano de um mandato até o 
final do primeiro ano do mandato seguinte.  Dessa forma, impede-se a descontinuidade de políticas e 
obras públicas de importância estratégica. 

No entanto, são incontáveis os casos de não cumprimento do PPA, seja por razões financeiras ou 
políticas. Há governantes retrógrados, de mentalidade mesquinha, tacanha e individualista, que — 
em detrimento do interesse público — se negam a dar continuidade às obras de seus antecessores.

A contratação de uma obra pública exige, por força de lei, a apresentação do Projeto Básico, 
pressupondo ainda a licença prévia ambiental. No entanto, a não obrigatoriedade de apresentação 
de Projeto Executivo –  por ser oneroso e demorado, uma vez que implica estudos de solo, hídricos, 
cálculo estrutural, materiais a serem utilizados, revisão do orçamento detalhado da execução dos 
serviços e obras, dentre outras informações —, é um dos fatores preponderantes para o atraso na 
conclusão das obras, para reajustes e alterações constantes no orçamento, gerando gastos adicionais 
e até superfaturamento.

Nada mais desalentador do que a imagem de uma obra interrompida durante seu processo de 
construção, seja no início ou mesmo em estágio mais avançado – quando já se pode vislumbrar 
o que seria de fato entregue à população. Esse vulto de uma promessa não cumprida simboliza a 
ineficiência e a irresponsabilidade flagrantes e incontestáveis do poder público.  É a síntese incômoda 
da irresponsabilidade do gestor público, do descaso e da falta de compromisso com o cidadão. 

O TCMRJ vem atuando firmemente para evitar esse legado de obras inconclusas, que geram danos 
irreparáveis ao erário, além de privar a população de usufruir de seus direitos nas áreas de educação, 
saúde, saneamento básico, habitação e de tudo o que lhe é devido pelo Estado. Decisão recente do 
plenário, impediu, com respaldo na Lei de Responsabilidade Fiscal, a inclusão de novas obras no 
orçamento sem que antes fossem contempladas aquelas já em andamento. Outra medida fundamen-

tal e prioritária para se evitar esse triste panorama de deterioração 
é o investimento na elaboração do Projeto Executivo e no seu cum-
primento. Há que se apertar o cerco à irresponsabilidade na gestão 
pública com a adoção de medidas cada vez mais duras para coibir o 
desperdício e a fata de cumprimento de metas e ações estatais.

Um canteiro de obras abandonado encerra o conjunto dos despojos 
de uma administração inconsequente e fracassada. Sempre será o 
troféu da incompetência, do desperdício, do descaso com o dinheiro, 
concorrendo, cada vez mais, para o descrédito no poder público.

Thiers Montebello
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Nesse sentido, o Tribunal de Contas já vinha avisando ao Sisreg, 
sistema que regula o fluxo no atendimento na área de saúde do 
município do Rio de Janeiro, que precisa de ajustes para melhor 
atender à população.

Alcance limitado ao que deveria ser universal; ineficiência no agendamento, 
causando desperdício de procedimentos disponíveis; crescimento das filas 
de espera pelo primeiro atendimento desproporcional ao aumento de vagas 
de retorno são alguns dos apontamentos verificados desde que o Tribunal de 
Contas carioca começou a acompanhar o serviço informatizado de marcação 
de consultas e procedimentos médicos públicos da Cidade, há 6 anos.

Na última auditoria realizada por esta Corte, em 2017, o relatório revelou que 
o Sisreg necessita de uma série de modificações para que se adeque à demanda 
dos usuários, verificando, inclusive, um desperdício de recursos expressivos 
nos cofres públicos. Na tentativa de sanar os problemas, a auditoria listou 
ações que visam a corrigir as falhas e a aumentar a eficiência do sistema, uma 
vez que ele poderia ser muito melhor aproveitado, mas, para entendê-las a 
fundo, faz-se necessário compreender o funcionamento do Sisreg.
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TCMRJ QUESTIONA 
TRANSPARÊNCIA 
DO SISREG
A FIM DE ZELAR PELA BOA GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À 
ÁREA DA SAÚDE, O TCMRJ, EM SESSÃO PLENÁRIA DO 
DIA 05 DE JULHO, DETERMINOU QUE A PREFEITURA 
ADOTE UMA SÉRIE DE PROVIDÊNCIAS PARA CORRIGIR 
IMPROPRIEDADES NO SISTEMA DE REGULAÇÃO - SISREG.
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COMO 
FUNCIONA?

O paciente 
realiza sua 

consulta, exame 
ou cirurgia

O usuário faz sua 
solicitação online de 

atendimento

O procedimento 
é agendado pela 

Central 

A Central de 
Regulação avalia, 
autoriza e regula 

a solicitação

O QUE É O SISREG? 
O Sisreg é o sistema oficial de regulação de ofertas de procedimentos 
ambulatoriais nas unidades de saúde do município do Rio de Janeiro. Ele 
é acessado de forma online e abrange desde a rede básica até a internação 
hospitalar.

FINALIDADE
Suas ações visam à humanização dos serviços, maior controle do fluxo 
e otimização na utilização dos recursos. Em linhas gerais, o sistema 
é responsável por organizar a oferta dos serviços de saúde com sua 
demanda, de maneira a criar fluxos ágeis de referência por meio de ações 
de solicitação e de autorização de procedimentos.

VANTAGENS
 D Permitir a apropriação da oferta dos serviços e a organização da fila 

de espera.

 D Operar com critério de classificação de risco.

 D Eliminar a necessidade de deslocamento para a realização de 
exames.

OBJETIVOS DA 
AUDITORIA
Verificar se os prestadores 
de serviço formalizaram a 
disponibilidade de sua capa-
cidade instalada, por meio de 
termos de contratualização 
ou termos de compromisso, 
possibilitando maior segu-
rança jurídica e transparência 
na relação com a Secretaria 
Municipal de Saúde - SMS;

Aval iar  se  a  capacidade 
instalada do prestador foi 
inserida no SISREG, viabi-
lizando o agendamento dos 
procedimentos;

Avaliar a eficiência do geren-
ciamento das vagas disponi-
bilizadas pelos prestadores, 
a partir do confronto entre 
oferta x agendamento dos 
procedimentos mais críti-
cos sob o ponto de vista de 
demanda e fila de espera;

Avaliar as medidas adotadas 
pela SMS, com vistas a redu-
zir o alto grau de absenteísmo 
dos usuários;

Avaliar se há distorção entre 
os prazos de agendamento 
dos procedimentos mais 
críticos solicitados pelas uni-
dades básicas e pelas policlí-
nicas, quando estas também 
são unidades executantes;

Servir de parâmetro para a 
implementação e  moni-
toramento permanente da 
regulação ambulatorial , 
cujo alcance populacional é 
estimado em quatro milhões 
de usuários do SUS (60% da 
população do Município de 
6.450.000). 
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1	Fornecimento de consultas 
e exames sem celebração de 
termo de compromisso ou 
de contratualização, ou com 
esses termos expirados.

2	Baixa efetividade das medidas 
preventivas para a redução do 
absenteísmo dos usuários.

3	Ineficiência em agendar a 
oferta de procedimentos 
ambulatoriais disponível.

4	Princípio da equidade não é 
observado no agendamento 
dos procedimentos 
solicitados.
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5	Parâmetros excessivos de 
prazo de agendamento dos 
procedimentos, segundo a 
classificação de risco.

6	Quantitativo excessivo de 
solicitações pendentes de 
agendamento.

9	Ineficácia da meta definida 
no Plano Estratégico 
2017/2020.

7	Evolução de oferta, 
agendamentos e pendências 
de regulação, segundo os 
registros do Sisreg, com 
crescimento desproporcional 
das vagas de retorno.

8	Alcance limitado do Sisreg 
como instrumento universal 
de regulação ambulatorial.
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1) FORNECIMENTO DE CONSULTAS 
E EXAMES SEM CELEBRAÇÃO DE 
TERMO DE COMPROMISSO OU DE 
CONTRATUALIZAÇÃO, OU COM ESSES 
TERMOS EXPIRADOS.

Na qualidade de gestora plena em seu território, a 
SMS deve verificar a demanda existente por serviços 
de saúde, para adequar a oferta.

Nas unidades próprias é necessário que os hospitais 
municipais e policlínicas pactuem termo de compro-
misso com o nível central da SMS.

Quando verificada carência de cobertura assistencial 
não suprimida por meios próprios, a SMS pode buscar 
parcerias com entidades privadas ou com hospitais 
públicos estaduais e federais por meio de contrato ou 
convênio.

Tais instrumentos têm o condão de avaliar a capaci-
dade instalada e garantir que toda a sua disponibili-
dade esteja à disposição da central de regulação, que 
gerencia e coordena a operacionalização das vagas 
disponíveis.

PROBLEMA: 37,50% dos 56 prestadores de serviços 
públicos ou privados não formalizaram os termos 
de contrato ou convênio, ou foram firmados e no 
entanto expiraram.

2) BAIXA EFETIVIDADE DAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA A REDUÇÃO DO 
ABSENTEÍSMO DOS USUÁRIOS

O absenteísmo é função de alguns fatores, dentre os 
quais destacam-se:

I) O tempo para ser atendido é muito alto.

II) A posterior perda da necessidade do que motivou 
sua solicitação.

III) O usuário encontrou uma forma alternativa para 
resolver seu problema.

IV) A logística é complicada, estando a oferta muitas 
vezes longe do usuário.

PROBLEMA: 44% de absenteísmo entre maio e 
junho de 2017. 

3) INEFICIÊNCIA EM AGENDAR A OFERTA 
DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS 
DISPONÍVEL

Cada unidade de atenção primária possui seu próprio 
médico regulador, escolhido dentre os da unidade, 
responsável por avaliar as solicitações. Portanto, 
cabe à própria Central de Regulação definir a oferta de 
procedimentos ambulatoriais (consultas e exames), 
segregando as vagas disponíveis à rede municipal de 
saúde (reserva) e aqueles que somente determinadas 
unidades conseguem acessar, sendo estas solicitantes 
e executantes ao mesmo tempo (vagas de retorno).

Cada procedimento possui sua demanda, oferta, fila 
de espera e tempo de agendamento, sendo possível 
que determinada solicitação demande mais tempo 
que outra, o que justificaria o não agendamento de 
todas as vagas disponíveis. Outros procedimentos são 
considerados críticos do ponto de vista de demanda 
e fila de espera, com prazos excessivos, o que gera 
insatisfação nos usuários.

Uma vez que as vagas de retorno somente podem 
ser agendadas pelas unidades executantes, quando 
também figuram como solicitantes, tais vagas não 
são visualizadas pelos 226 Clínicas da Saúde da 
Família e Centros Municipais de Saúde, principais 
demandantes da regulação ambulatorial.

PROBLEMA: O TCMRJ analisou 30 procedimentos 
críticos e, das 103.102 vagas efetivas correspon-
dentes, as unidades de atenção primária enxergam 
somente 42.179, o que cria uma falsa percepção 
de demanda reprimida e carência de vagas, sendo 
impossível utilizar as vagas de retorno. 
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4) PRINCÍPIO DA EQUIDADE NÃO É 
OBSERVADO NO AGENDAMENTO DOS 
PROCEDIMENTOS SOLICITADOS

A oferta de consultas e exames deve ser posta à 
disposição de forma que haja equilíbrio entre as vagas 
de retorno e de reserva, de forma a não privilegiar 
determinadas unidades em detrimento de outras.

As unidades executantes conseguem agendar para si 
(vagas de retorno) os procedimentos com muito mais 
rapidez, ao mesmo tempo em que elas atendem às 
mesmas demandas das unidades de atenção primária 
em prazo excessivamente maior. 

Desse modo, usuários na mesma condição são tra-
tados de forma muito diferente, do ponto de vista 
de tempo de atendimento, dependendo da unidade 
solicitante dos mesmos procedimentos, o que, em 
tese, afronta o Princípio da Equidade, pois não há 
fundamento para tratamento tão diferenciado entre 
os usuários.

A partir dos dados coletados na auditoria, percebe-se 
que os prazoS médios de agendamento entre as 
unidades básicas oscilam entre 40 e 150 dias. O prazo 
médio de todas é próximo de 100 dias. Quanto às 
policlínicas, o prazo médio de agendamento varia de 
25 a 60 dias, influenciado sobretudo pelas vagas de 
retorno, sendo a média geral próxima a 50 dias. 

As policlínicas cumprem papel importante na regu-
lação e, portanto, deveriam ser mais  acessíveis às 
unidades de atenção primária em sua região. As vagas 
de retorno poderiam ser reduzidas, aumentando a 
oferta à rede municipal de saúde, com a consequente 
redução de prazos de agendamento. Tal medida 
implicaria também a utilização das vagas disponíveis, 
porém não agendadas.

PROBLEMA: Além do prazo excessivo de agenda-
mento, o absenteísmo elevado e a alta concentração 
de oferta de vagas de retorno, em um montante 
muito maior que o das vagas de reserva, impactam 
simultaneamente o aproveitamento pleno da oferta 
efetiva total disponível, o que acarreta um desperdí-
cio associado às vagas de retorno.

5) PARÂMETROS EXCESSIVOS DE 
PRAZO DE AGENDAMENTO DOS 
PROCEDIMENTOS, SEGUNDO A 
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Em 2015, a SMS elaborou o Manual do Regulador, 
definindo os seguintes parâmetros:

Vermelho: até 30 dias

Amarelo: até 60 dias

Verde: pode aguardar até 180 dias

Azul: pode aguardar  mais que 180 dias

PROBLEMA: Apesar dos critérios estarem definidos 
no Manual do Regulador, os prazos são excessivos, 
sendo necessária maior agilidade no atendimento, 
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pois a demora prolongada contribui para o absen-
teísmo dos usuários, estimado em 35%.

6) QUANTITATIVO EXCESSIVO DE 
SOLICITAÇÕES PENDENTES DE 
AGENDAMENTO

Em junho de 2017,  havia 181.274 registros aguardando 
regulação e, em menos de um mês, esse número 
aumentou para 192.648 pendências.

Quando confrontados os registros de dezembro de 
2015 e julho de 2017, verifica-se o aumento expres-
sivo de 92% (192.648/100.043) das pendências de 
regulação.

PROBLEMA: O aumento da fila de espera, além de 
afrontar o princípio constitucional da eficiência, 
viola as diretrizes do art. 8º da Portaria MS 1.820/09,  
que dispõe que os gestores do SUS, das três esferas 
de governo, comprometem-se a promover melho-
rias contínuas, de maneira a reduzir filas e a ampliar 
e facilitar o acesso nos diferentes serviços de saúde.

7) EVOLUÇÃO DE OFERTA, 
AGENDAMENTOS E PENDÊNCIAS DE 
REGULAÇÃO, SEGUNDO OS REGISTROS 
DO SISREG, COM CRESCIMENTO 
DESPROPORCIONAL DAS VAGAS DE 
RETORNO

Tomando-se por base 2016/2013, a oferta total de 
vagas aumentou 90%.

No entanto, a parcela maior de acréscimo foi dire-
cionada às vagas de retorno, que aumentaram 254% 
(1.244.631/351.953). 

Por outro lado, as vagas de reserva aumentaram 
apenas 35% (1.425.051/1.054.410).

PROBLEMA: o crescimento desproporcional das 
vagas de retorno exerce influência no comporta-
mento da regulação, da fila de espera e do prazo 
excessivo de agendamento; dessa forma há a conse-
quente diminuição na eficiência da regulação ambu-
latorial, no que diz respeito à relação agendamento/
solicitações.
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8) ALCANCE LIMITADO DO SISREG 
COMO INSTRUMENTO UNIVERSAL DE 
REGULAÇÃO AMBULATORIAL

O art. 2º da Portaria S/SUBGERAL nº06. de 05/05/15, 
que define regras para a oferta, utilização e regulação 
dos procedimentos ambulatoriais, dispõe que tais 
procedimentos devem ser disponibilizados em sua 
totalidade da capacidade instalada e da produção 
ambulatorial das unidades executantes no SISREG, 
vedando a reserva ou disponibilização de consultas 
ambulatoriais que não sejam através do SISREG.

Na auditoria realizada, a S/SUBREG informou a 
existência de “overbooking” em determinados pro-
cedimentos e unidades executantes, de modo a com-
pensar o absenteísmo dos usuários, ou seja, a oferta 
no sistema seria maior que as vagas disponibilizadas 
pelo prestador, agendando uma quantidade maior de 
usuários para ocuparem o lugar dos faltantes.

A partir dos dados auditados, no entanto, verificou-
-se, com algumas exceções, justamente o contrário, 
ou seja, além do elevado índice de absenteísmo, o 
número de agendamentos é menor do que as vagas 
ofertadas, o que contribui para uma alta quantidade 
de vagas ociosas e um desperdício de procedimentos 
ambulatoriais que poderiam estar sendo realizados.

PROBLEMA: Boa parte da capacidade instalada 
não é inserida na regulação, limitando o alcance e 
potencial do SISREG.

9) INEFICÁCIA DA META DEFINIDA NO 
PLANO ESTRATÉGICO 2017/2020

O Plano Estratégico 2017/2020 definiu como meta: 
“Ter 75% dos procedimentos ambulatoriais (consul-
tas e exames) realizados em até 90 dias, até 2020.”

Tomando-se por base o prazo de até 60 dias,  57% 
das marcações foram efetuadas em prazo apropriado 
ou tolerável.

PROBLEMA: Verifica-se que 72% dos agendamentos 
já atingem a meta de 90 dias definida no Plano 
Estratégico, mostrando-se, portanto, pouco ambi-
cioso. Considerando o prazo até 2020 para atingir os 
3% restantes, mais adequado seria se o plano tivesse 
definido 60 dias como meta. 

DECISÃO
Nesse sentido, a decisão do plenário do TCMRJ 
ratifica as ações que vem efetuando em apoio 
às demandas da sociedade e ao exercício do 
controle social, definidas em metas estraté-
gicas da sua política de planejamento, como 
afirmou o conselheiro Ivan Moreira. Assim, 
além das recomendações para que promova 
a redução das vagas de retorno em prol do 
aumento das vagas de reserva e de que apri-
more o Plano Estratégico 2017/2020, esta 
Corte determinou uma série de medidas a fim 
de que a SMS esclareça ou tome ações para 
adequar o atual funcionamento do SISREG. 
Assim, dentre outras medidas, a SMS terá que:
i. Promover celebração de Termos de 

Compromisso com todos os hospitais 
municipais;

ii. Avaliar a capacidade de produção das poli-
clínicas municipais e também as metas físi-
cas constantes nos documentos descritivos 
em determinadas unidades executantes;

iii. Comprovar a existência de overbooking, de-
monstrando que a oferta de procedimentos 
registrada no SISREG é superior ao poten-
cial de produção das unidades executantes;

iv. Verificar a razoabilidade da excessiva dife-
rença entre os prazos de agendamento das 
vagas de retorno às unidades executan-
tes, quando confrontados com os prazos 
a que são submetidas as demais unidades 
solicitantes;

Por fim, visando a fortalecer o controle social 
e aproximar o cidadão carioca desta Corte, foi 
encaminhado cópia da decisão à Comissão de 
Saúde da Câmara, à Defensoria Pública e ao 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.  
Este último, em 16 de julho, já submeteu ao 
prefeito do Rio, Marcelo Crivella, proposta de 
Termo de Compromisso a ser firmado com 
a administração municipal, baseada em três 
eixos: 
i. criação de um portal de transparência;  
ii. abertura de dados do componente munici-

pal do SISREG; 
iii. criação de uma ouvidoria com a finalidade 

de receber críticas e denúncias sobre possí-
veis fraudes na fila de atendimentos. 
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OS AVANÇOS DO CONTROLE EXTERNO NA 

FISCALIZAÇÃO DAS 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 
PELO TCMRJ

CARINA FRANCO  
DIAS LYRA

Auditora de Controle  
Externo do TCMRJ

ESTE ARTIGO FAZ UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO 
CONTROLE EXTERNO EXERCIDO PELO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO, POR MEIO 
DAS AUDITORIAS REALIZADAS NOS CONTRATOS 
DE GESTÃO, CELEBRADOS ENTRE AS ENTIDADES 
QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, 
DA ÁREA DA SAÚDE, E O MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO.

T omando-se por base que todo processo de implantação dessas 
entidades começou na Reforma do Estado, procurou-se reaver a sua 
trajetória histórica, demonstrando as bases nas quais elas estão inse-
ridas e a sua finalidade. O bom desempenho esperado com a inserção 

desse novo modelo de gestão tem sido confrontado com as diversas fragilidades 
e irregularidades constatadas pelas auditorias realizadas pelo Tribunal. Desta 
forma, a sua atuação vem contribuindo para a mudança na legislação municipal e 
no aprimorando do controle dos recursos repassados para essas entidades.

O novo modelo de gestão por meio das Organizações 
Sociais (OSs) vem no bojo da mudança de padrão 
de atuação do Estado capitalista, quando, a partir 
da crise econômica dos anos de 1970, ganha força 
o movimento neoliberal, cujas bandeiras centrais 
eram a diminuição do Estado – tanto no que se 
refere ao seu tamanho, quanto no que se refere aos 
setores de atuação –, desregulamentação, abertura 
de fronteiras econômicas e reformas trabalhistas e 
previdenciárias. O objetivo central era, portanto, criar 
espaços mais favoráveis ao desenvolvimento do setor 
privado.

A experiência da reforma administrativa na Grã-Bre-
tanha e nos Estados Unidos introduziu métodos de 
gestão das empresas privadas em suas administra-
ções e serviu de “marketing” para difundir as ideias 

neoliberais, adotando um 
pacote de ações como: a des-
centralização administrativa e 
política. Assim, essa lógica passou a ser introduzida 
ao redor do mundo.

Em 1995, com Plano Diretor da Reforma do Aparelho 
do Estado (PDRAE), liderado pelo ministro Bresser 
Pereira, começou a implementação das medidas 
propostas, sendo entendida dentro do contexto da 
redefinição do papel do Estado, que deixava de ser 
o responsável direto pelo desenvolvimento econô-
mico e social, para ser promotor e regulador desse 
desenvolvimento.

Além de um amplo programa de privatizações, surge 
também o Programa Nacional de Publicização (PNP), 
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o qual preconizou a inovação das Organizações Sociais 
na lógica da redefinição do Estado, à vista disto intro-
duz as práticas gerenciais e cria estas instituições 
como uma promessa de atender às demandas da 
sociedade de forma flexível, inovadora, eficiente e com 
o controle de resultados. Para isso, conta com o ins-
trumento do contrato de gestão que pactua com o ente 
contratante as metas e indicadores que as entidades 
da iniciativa privada sem fins lucrativos - “terceiro 
setor” ou público não estatal – têm que atingir.

A partir dos anos 2000, as mesmas reformas tiveram 
início no âmbito dos estados e dos municípios e 
passaram a entregar a gestão de serviços públicos 
estratégicos ao chamado “terceiro setor”, mantendo, 
contudo, o financiamento integralmente público. 
Dessa forma, estes entes utilizaram a implantação 
do novo modelo para deixarem de declarar em suas 
despesas gastos diretos com pessoal, à medida que 
as OSs recebem os recursos e se responsabilizam pela 
contratação de profissionais, atendendo, portanto, 
à exigência da Responsabilidade Fiscal, que limita o 
gasto do poder público com pessoal.

No Rio de Janeiro, a introdução dessa Reforma 
começa em 2009, principalmente, na área da saúde, 
com o advento da Lei nº 5.026/2009. Com o Planeja-
mento Estratégico de 2009-20121, o Município traçou 
como meta a reestruturação e ampliação do sistema 
de saúde, criando nos anos seguintes diversas uni-
dades de saúde que foram transferidas às OSs para 
gerenciamento e execução de seus serviços. No final 
de 2017, as despesas pagas com saúde no município 
do Rio de Janeiro (MRJ) foram R$4.520.262.480,49, 
desses, 46% (R$ 2.082131.418,43) foram destinados 
ao pagamento de organizações sociais.

Destarte, percebe-se que grande parte da execução 
dos serviços de saúde foi transferida para essas 
entidades, surgindo com isso uma necessidade 
efetiva no controle dos recursos repassados, que 
conta com o controle interno exercido pela própria 

municipalidade e o controle externo do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ).

Por meio das ferramentas de controle, previstas no 
seu Regimento Interno, sobretudo as auditorias, o 
Tribunal tem alcançado êxito na fiscalização dos 
contratos de gestão celebrados com essas entidades, 
detectando irregularidades e fragilidades no geren-
ciamento de unidades de saúde por parte destas 
entidades, de modo a fortalecer a transparência no 
uso correto dos recursos públicos.

Nesse sentido, o objetivo central deste trabalho foi 
analisar como a atuação do TCMRJ, na fiscalização 
desses contratos, tem influenciado no aperfeiçoa-
mento da legislação municipal e no aprimoramento 
da gestão dos recursos repassados a essas entidades, 
no que se refere ao seu controle.

Com a intenção de se chegar ao objetivo proposto, 
foi utilizada a pesquisa bibliográfica e documental 
dos fatos. A pesquisa documental foi feita através da 
análise de 12 auditorias realizadas pelo TCMRJ em 
contratos de gestão firmados entre o Município e as 
Organizações Sociais da área da saúde e a legislação 
relacionada ao tema, publicada ao longo desses anos. 
Todas as auditorias têm legitimidade conferida pela 
Lei Orgânica do TCMRJ (art. 88,IV), pela Deliberação 
nº 183/2011 (art. 206), e previamente aprovadas 
pelo plenário do TCMRJ, votadas pelos respectivos 
conselheiros relatores e se encontram disponíveis no 
site desta Corte de Contas2, para qualquer cidadão que 
tiver interesse em consultá-las, conforme as normas 
pertinentes.

As auditorias analisadas demonstram que o fortale-
cimento do controle dos serviços públicos é um ponto 
fundamental para que se tenha uma Administração 
Pública mais presente. Controlar bem significa não só 
garantir a transparência e o caráter público dos ser-
viços, mas também a sua qualidade — e nenhum ente 
privado fará melhor que a própria Administração, 
caso não seja controlado.

Breve histórico do advento das organizações sociais.

O processo de globalização econômica iniciado na 
seara internacional desde meados da década de 70, 
e intensificado na década de 90, fez vários países 
reestruturarem suas políticas públicas para realiza-
ção de uma nova estratégia de desenvolvimento. Este 
movimento de reestruturação dos governos trouxe 

uma nova forma de relação entre Estado, sociedade e 
mercado, que em muitos países levou a denominação 
de Reforma do Estado.

A experiência da reforma administrativa na Grã-Bre-
tanha e nos Estados Unidos introduziu métodos de 
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gestão das empresas privadas em suas administra-
ções e foi disseminada para outros países que serviu 
de “marketing” para difundir as ideias neoliberais, 
adotando um pacote de ações como as privatizações 
de áreas estratégicas e transformação do conceito de 
cidadão para cliente.

O movimento de reforma no Brasil começou após 
o fim do regime militar. Alguns elementos foram 
determinantes para o seu desencadeamento, como 
o patrimonialismo, o regime autoritário e a crise do 
modelo nacional-desenvolvimentista. Entretanto, 
foi com a mudança das agendas internacionais dos 
países centrais que as medidas neoliberais preco-
nizadas por organismos internacionais, tomaram 
fôlego internamente com a iniciativa do governo, 
para inaugurar uma nova forma de gestão voltada 
para o mercado e para estabilização econômica.

Em 1995, com Plano Diretor da Reforma do Aparelho 
do Estado (PDRAE), liderado pelo ministro Bresser 
Pereira, fez-se um diagnóstico da situação do país 
para a implementação das medidas propostas. A 
Reforma deveria ser entendida dentro do contexto 
da redefinição do papel do Estado, que deixava de 
ser o responsável direto pelo desenvolvimento eco-
nômico e social para ser promotor e regulador desse 
desenvolvimento.

Preconizava-se que “reformar o Estado era transferir 
para o setor privado as atividades que podiam ser 
controladas para o mercado”. Assim, a partir do pres-
suposto de que o setor privado era mais eficaz, mais 
eficiente e mais moderno do que o setor público, exe-
cutaram-se, de maneira generalizada, privatizações 
das empresas estatais e a descentralização para o setor 
chamado de “público não estatal”, que seriam aqueles 
referentes à execução de serviços que não envolvem o 
exercício do poder de Estado, mas devem ser subsidia-
dos pelo Estado, como o caso dos serviços de educação, 
saúde, cultura e pesquisa científica (BRASIL, 1997).

Neste sentido, foram colocadas em prática algumas 
medidas, com a Emenda Constitucional nº 19 e 20, em 
1998, como o ajustamento fiscal, a reforma da previ-
dência social e a inclusão do princípio da eficiência. 
Tais medidas constituíram a operacionalização 
das mudanças pretendidas no PDRAE. No contexto 
dessas mudanças, surgiram as agências executivas 
e regulatórias e as organizações sociais (OSs) como 
instrumentos estratégicos para implementação da 
reforma. Elas eram consideradas novas formas de 
controle e de gestão para exercerem as funções no 
ideário do movimento reformista.

Para isso, era necessário criar uma entidade jurídica 
que correspondesse a essa nova modalidade de gestão 
da coisa pública. As organizações não governamen-
tais (ONG), que ascenderam nesse período como 
“parceiras” do Estado, serviram de referência para a 
institucionalização das “organizações sociais”, entes 
da sociedade civil organizada sem fins lucrativos, 
atuantes no “terceiro setor”. Tais entidades receberem 
esta qualificação jurídica de acordo com o processo de 
“publicização” previsto na Lei Federal nº 9.637/98.

No interior da proposta de reforma, as OSs são con-
sideradas um instrumento de gestão estratégica na 
mudança necessária do padrão de gestão pública com 
a possibilidade de se firmar um contrato de gestão 
entre as partes, o que permite avaliação e controle 
dos resultados anteriormente acordados, requisitos 
fundamentais na lógica da reforma gerencial.

Era uma nova forma de gestão da coisa pública, 
inserindo-se na legislação vigente como associação 
sem fins lucrativos e pessoas jurídicas de direito 
privado, conforme o Código Civil, e não pertence à 
Administração Pública, por isso chamada de público 
não estatal. A novidade era o fato de essas instituições 
receberem a qualificação, pelo ente público, mediante 
decreto, de organização social.

As organizações sociais e a sua inserção no município do Rio de Janeiro

As inovações da Reforma do Estado não ficaram 
restritas à esfera federal; muitos governos subna-
cionais aderiram à nova ideia, implementando e 
normatizando as parcerias com as entidades sem 
fins lucrativos para execução de serviços sociais, 
principalmente na área da saúde.

Segundo Abrucio (2007, p. 72), 

“ As mudanças institucionais requeridas 
para se chegar ao paradigma da admi-

nistração voltada para resultados, na esfera 
federal, não chegaram a ser feitas, mas desen-
cadearam um “choque cultural”. Desta forma, 
conceitos subjacentes a esta visão foram espa-



17

R
E

V
IS

T
A

 T
C

M
R

J
 •

 N
º7

0
T

R
IB

U
N

A
IS

 E
M

 A
Ç

Ã
O

e consolidar o Programa de Estratégia de Saúde 
da Família para todas as regiões da cidade, com a 
criação das Clínicas da Família (CF)3, e reestruturar 
os atendimentos de emergência - com a criação de 
Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Centros de 
Emergência Regional (CER), além de inserir o Pro-
grama de Atendimento Domiciliar ao Idoso (PADI) e o 
Programa Saúde na Escola (PSE). Todos aptos a serem 
geridos por essa nova forma de gestão.

Com o discurso bem acentuado de que a admi-
nistração direta não seria capaz de suprir estes 
serviços, os gestores municipais preferiram contratar 
por meio das organizações sociais os serviços até 
então prometidos. Em entrevista ao Conselho de 
Secretarias Municipais do Estado do Rio de Janeiro- 
COSEMS-RJ, o secretário municipal de Saúde à época, 
o médico Hans Dohmann, disse em seu discurso que: 
“Gestores, sobretudo de municípios, a quem coube a 
execução direta dos serviços, encontravam dificulda-
des de garantir de forma direta essa crescente oferta, 
valendo-se para tanto de celebração de parcerias com 
o terceiro setor”4.

Reproduzindo os mesmos preceitos da Reforma do 
Estado em 1995, a argumentação utilizada foi uma 
réplica das medidas discutidas, ou seja, entregar para 
a iniciativa privada a gestão e operacionalização dos 
serviços públicos, na forma de organização social, com 
o financiamento dos recursos públicos. Ressalta-se 
que uma das razões utilizadas por seus idealizadores 
para contratar esse modelo de gestão é a sua forma de 
fazer mais com menos, trazendo para a Administração 
uma maior eficiência do serviço prestado.

No decorrer da implantação dos programas, pre-
vistos pelo Planejamento Estratégico, o Município 
ampliou o processo de reestruturação do sistema 
de saúde. Foram criadas 77 Clínicas da Família (CF) 
novas, 14 UPAs, 5 Coordenações de Emergência 
Regional (CER), 2 hospitais e 2 maternidades, além 
da reforma de outras unidades depois da publicação 
da Lei municipal nº 5.026/2009, e repassadas para as 
organizações sociais.

Segundo informações retiradas da página da Web 
da Prefeitura5, ao todo 24 organizações sociais da 
área da saúde estão qualificadas no âmbito do Muni-
cípio, capacitadas a firmarem contrato de gestão. 
Atualmente, oito organizações sociais têm contratos 
firmados com esta secretaria. Em 2017, as despesas 

lhados por todo o país e, observando as ações 
de vários governos subnacionais, percebe-se 
facilmente a influência dessas ideias na atuação 
de gestores públicos e numa série de inovações 
governamentais”.

Para a adesão a este novo modelo de gestão, os esta-
dos e municípios usaram diversos argumentos em 
defesa das OSs. Dentre elas se destacam a ineficiência 
da administração pública direta, o corporativismo 
das categorias funcionais, a manipulação política dos 
governos que se alternavam, a morosidade nos atos 
administrativos e a “burocracia” das licitações.

Todavia, com o advento da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), a qual trouxe uma mudança no perfil 
orçamentário dos estados e municípios, criando novas 
normas e limites de controle dos gastos públicos, den-
tre eles um teto de gastos com despesa com pessoal, 
acabou estimulando a adesão às OSs em suas admi-
nistrações. “Com o argumento de não atingir o teto 
estabelecido pela LRF com despesa com pessoal, esses 
entes se justificam para não realização de concurso 
público para diversas áreas e acabam contratando OS 
para executarem a gestão de determinados setores” 
(ANDREAZZI e BRAVO, 2014, p. 504).

No município do Rio de Janeiro, o processo de publi-
cização ocorreu há quase dez anos após a publicação 
da Lei Federal nº 9.637/98. Foi com o advento da Lei 
nº 5.026/2009 que permitiu a qualificação de enti-
dades sem fins lucrativos como Organização Social, 
com a sustentação de trazer maior flexibilidade e agi-
lidade para a gestão dos serviços públicos de ensino, 
pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, 
proteção e preservação do meio ambiente, cultura, 
saúde e esporte.

Entretanto, foi na Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) que esse tipo de gestão teve o seu maior des-
taque, com a restrição da atuação dessas entidades 
às unidades novas, aos Equipamentos da Saúde da 
Família e ao Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, 
segundo o art. 1º da Lei nº 5.026/2009. Outras áreas 
aderiram também à inovação, contudo, com um 
volume de recursos não tão significativos, como a 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).

No Planejamento Estratégico do Município de 
2009 a 2012, a SMS trouxe como meta o Programa 
Saúde Presente, que tinha como objetivo ampliar 
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pagas com saúde no MRJ foram 
de R$ 4.520.262.480,49, desses, 
46% (R$ 2.082131.418,43) foram 
destinados ao pagamento de 
organizações sociais.

Além da evolução no orçamento 
da SMS ao longo desses anos, 
houve também um crescente 
repasse destes recursos para 
essas entidades, como demonstra 
o gráfico 1 ao lado:

2009 20132011 20152010 20142012 2016 2017

R$ 1 bilhão
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R$ 2 bilhões

R$ 3 bilhões

R$ 4 bilhões

R$ 5 bilhões
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Competência

Relação das Despesas da SMS com organizações sociais no município

D
es

pe
sa

s 
Pa

ga
s
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GRÁFICO 1 DESPESAS PAGAS A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 
EM RELAÇÃO AS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte: Elaboração própria com 
base em informações do site 
http://riotransparente.rio.rj.gov.br/

O panorama atual retrata um comprometimento 
acentuado desse modelo de gestão na prestação de 
serviços de saúde. Das 3726 unidades de saúde, 244 
são geridas por organizações sociais e aproximada-
mente 27.6007 funcionários contratados por essas 
entidades prestam serviços nessas unidades. Até o 
final do ano de 2017, 61 contratos de gestão8 tinham 
sido firmados com o Município.

Deste modo, percebe-se que grande parte da execu-
ção dos serviços de saúde foram transferidos para 
essas entidades, tendo o ente a responsabilidade pela 
fiscalização dos recursos repassados. Além do con-
trole interno exercido pela própria municipalidade, 
estas entidades estão submetidas ao controle externo 
do TCMRJ, que será discutido adiante.

O controle dos contratos de gestão firmados com o Município

O principal instrumento de pactuação entre o Muni-
cípio e a OS é mediante o instrumento do contrato 
de gestão que pactua metas e objetivos a serem 
atingidos pela entidade qualificada e contratada 
para desempenhar um serviço previamente definido, 
com observância dos princípios constitucionais, em 
especial, da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência.

Em relação à fiscalização do contrato, esta é feita por 
meio do controle interno, na figura da Controladoria 
Geral do Município (CGM), pela própria Secretaria, 
por meio das Comissões Técnicas de Avaliação (CTA) 
e pelo controle externo exercido pelo Poder Legisla-
tivo, auxiliado pelo TCMRJ. Cabe mencionar que a Lei 
nº 5.026/2009, no art. 1º §3º privilegiou a atuação dos 
controles externo e interno nas atividades exercidas 
pelas OSs, submetendo-as ao seu crivo.

Ademais, todos os contratos firmados com o Municí-
pio são remetidos ao Tribunal para posterior análise 
de sua conformidade, como descreve a Lei Orgânica 
do MRJ no seu art. 88: o controle externo, a cargo da 

Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas do Município, ao qual compete 
fiscalizar a execução de convênios, acordos, ajustes 
ou outros instrumentos congêneres com a União e o 
Estado para a aplicação de programas comuns.

O Regulamento do TCMRJ, por meio da Lei Municipal 
nº 289/1981, em seu art. 25, também prevê que, 
para assegurar a eficiência do controle e instruir o 
julgamento das contas, o tribunal efetua a fiscali-
zação dos atos e contratos que resultem receita ou 
despesa praticados pelos responsáveis sujeitos a sua 
jurisdição, sendo de sua atribuição a requisição de 
documentos e acesso aos sistemas informatizados, a 
realização de inspeções, auditorias e visitas técnicas, 
a fiscalização da aplicação de quaisquer recursos 
repassados pelo Município mediante convênio, 
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, 
e a análise das prestações de contas dos contratos de 
gestão firmados com o Município.

Vislumbra-se que a amplitude da competência do 
TCMRJ para promover a fiscalização se estende a 

http://riotransparente.rio.rj.gov.br/
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todos que, de alguma forma, fazem uso de recursos 
geridos pela Administração ou repassados a terceiros, 
incluindo-se, nessa seara, as OSs que são financiadas 
com recursos públicos municipais. Ressalta-se que 
uma peculiaridade da Lei nº 5.026/2009, em relação 
ao controle que estas entidades se submetem, é a 
obrigatoriedade de prestarem contas, conforme 
descrito no art. 11, o qual preconiza que o balanço 
e demais prestações de contas da entidade devem, 
necessariamente, ser publicados no Diário Oficial do 
Município e analisados pelo TCMRJ.

Observa-se que o Tribunal tem um papel fundamental 
na fiscalização destas organizações junto à prefeitura, 
primeiro pelo fato de ser um órgão designado consti-
tucionalmente para desempenhar o controle externo, 
e segundo pelo tamanho dos recursos envolvidos, 
como citado anteriormente: 46 % do orçamento da 
SMS em 2017 estavam destinados a essas entidades.

A fiscalização das OSs na área da saúde, no âmbito 
municipal, vem sendo feita pelo TCMRJ desde 2010, 
com a realização de inspeções e auditorias nos con-
tratos de gestão. Inicialmente, este trabalho mos-
trou-se desafiador, por se tratar de uma inovação na 
gestão municipal e com poucos estudos científicos. 
O Tribunal vem avançando nessa nova forma de 
controle, aprimorando o conhecimento e orientando 
a gestão dos órgãos envolvidos no sentido de nortear 
a correta aplicação dos recursos públicos, destinados 
a essas entidades, de modo a atingir os objetivos 
pactuados e garantir o alcance dos resultados, utili-
zando-se dos preceitos constitucionais e legais.

Por meio das ferramentas de controle, principalmente 

as auditorias, o Tribunal tem alcançado êxito na 
fiscalização dos contratos de gestão, detectando 
fragilidades e irregularidades no gerenciamento de 
unidades de saúde por parte destas entidades, aper-
feiçoando a gestão e a transparência no uso correto 
dos recursos públicos.

As auditorias são realizadas, periodicamente, em 
unidades de saúde geridas por essas entidades, 
dentre hospitais, centros municipais de saúde, UPAS 
e clínicas da família, e não se restringem apenas ao 
exame da conformidade, revestem-se também de 
um caráter social, na busca de um melhor uso dos 
recursos públicos. Para tanto, busca-se a colaboração 
dos gestores municipais, que por sua vez auxiliam 
os auditores na obtenção das informações junto às 
unidades.

O trabalho de fiscalização inclui desde os proce-
dimentos prévios de formalização do contrato até 
o seu encerramento. Verifica-se a habilitação das 
organizações sociais junto aos órgãos competentes, 
a escolha da entidade através de chamamentos 
públicos, a formalização do instrumento contratual, 
a adequação orçamentária, entre outras, garantindo 
desta forma a qualidade e a quantidade do serviço 
prestado pactuado no contrato.

Até o ano de 2017, a 4ª Inspetoria-Geral de Controle 
Externo do TCMRJ, responsável pela fiscalização da 
Secretaria Municipal de Saúde, havia realizado 25 
procedimentos de auditorias, em diversos contratos 
de gestão firmados entre o Município e as organiza-
ções sociais na área da saúde, adquirindo uma vasta 
experiência na matéria.

Avanço do controle externo na fiscalização dos contratos de gestão

Por intermédio dessas auditorias, o TCMRJ vem con-
tribuindo para o fortalecimento na fiscalização dos 
recursos repassados para as OSs. Diversos achados 
têm sido apontados nos relatórios de auditoria. O 
bom desempenho esperado com a inserção desse 
novo modelo de gestão tem sido confrontado com 
os resultados apresentados, referentes à utilização 
indevida dos recursos públicos pelas OSs.

Tais inspeções configuram verdadeiro estudo 
acerca do sistema público de saúde municipal e das 
transformações implementadas com o novo modelo 
de gestão por OSs, além de um exame minucioso 
das contas e relatórios gerenciais dessas unidades. 

Quando identifica possibilidades de melhoria, o Tri-
bunal profere recomendações para que a Secretaria 
atenda se achar cabível. Porém, quando identifica 
irregularidades de maior relevância, são feitos ques-
tionamentos para que o órgão e a entidade privada se 
expliquem. (VIEIRA, 2016, p. 80).

No presente trabalho foi feita uma análise das reco-
mendações e questionamentos apresentados em 12 
auditorias9 realizadas nos contratos de gestão cele-
brados entre organizações sociais da área da saúde 
e o Município. Buscou-se identificar o panorama 
da execução dos serviços de saúde prestados, aos 
quais essas entidades estão inseridas, a qualidade e 
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“ Fato coincidente foi na escolha da entidade para gerir o Hospital Municipal Evandro Freire. Um 
dos critérios que a Comissão de Seleção utiliza para pontuar a proposta é a experiência da enti-

dade ou do seu corpo dirigente, segundo os auditores, a mesma Comissão de Seleção deu pontuação 
diferente para a OS BIOTECH na utilização do mesmo critério, para a escolha da entidade que iria gerir 
este hospital. Segundo os auditores, “a Comissão de Seleção”, que praticamente é a mesma do Hospi-
tal Municipal Evandro Freire (localizado na Ilha do Governador), considerou somente a experiência do 
responsável técnico da OS BIOTECH, o que foi decisivo para tornar a referida entidade vencedora para 
gerir o Hospital Pedro II. Já para o processo seletivo referente à gestão do Hospital Municipal Evandro 
Freire, o qual também é uma unidade hospitalar que possui emergência, e com CER, assim como o 
Pedro II, a Comissão de Seleção considerou somente a experiência da pessoa jurídica (BIOTECH), sem 
mencionar, portanto, a capacidade técnica do seu corpo dirigente. O julgamento, neste caso, resultou 
na nota “zero” para a OS BIOTECH, apesar de se tratar de unidades de mesma natureza e da avaliação 
dos mesmos critérios técnicos. (TCMRJ, 2013a, p. 22).”

em edital. Uma vez atendidos, a entidade poderá ser 
qualificada e estará apta a participar de qualquer 
convocação pública para firmar contrato com o ente e 
gerir serviços delegados.

As irregularidades apontadas, pelos auditores, ser-
viram de base para a desqualificação da OS BIOTECH 
e a rescisão contratual unilateralmente por parte 
da Prefeitura. A mesma irregularidade também foi 
identificada em outras inspeções10 que influenciaram 
na desqualificação duas OSs.11

No que se refere ao processo de contratação de OS 
para a prestação de serviço público, segundo Mar-
çal Filho (2016), é imprescindível adotar processo 
objetivo de seleção dos interessados, não sendo a 
escolha feita de forma arbitrária, respeitando os 
princípios da isonomia e do interesse público e 
selecionando a melhor proposta segundo critérios 
objetivos preestabelecidos.

Apesar de não ser exigida a realização de licitação 
para a seleção da OS, conforme art. 5ª § 2ª da Lei nº 
5.026/09, faz-se necessário o processo de chama-
mento público, que deve promover a igualdade entre 
os participantes e a transparência das informações.

No Processo TCMRJ nº 40/6144/ 2013 (TCMRJ, 2013a) 
,a equipe inspecionante registrou a utilização de cri-
térios subjetivos na escolha da OS para celebração de 
contrato de gestão, cujo objeto foi o gerenciamento 
do Hospital Pedro II, acarretando o favorecimento da 
entidade vencedora. Verificou-se, também, durante 
esse processo, a ocorrência de contratação de consul-
toria para a elaboração dos planos de trabalho e até 
indícios de fraude na comprovação de experiência na 
atividade do objeto, como menciona a equipe:

responsabilidade da utilização dos recursos repassa-
dos, bem como o diagnóstico do controle do próprio 
órgão no repasse desses recursos.

Desse modo, procurou-se relacioná-los com os 
avanços e as mudanças ocorridas na gestão municipal 
e na legislação pertinente ao longo desses sete anos 
de fiscalização. A seguir, são mostrados os resultados 
encontrados nas auditorias realizadas.

Por meio das auditorias do TCMRJ ,foi constatada 
a qualificação indevida de três entidades privadas 
para prestação de serviço de saúde no Município, por 
não comprovarem a experiência exigida no edital de 
qualificação. No Contrato de Gestão nº 30001/2012, 
assinado em 23/01/2012, entre a SMS e a Organização 
Social BIOTECH, para gestão do Hospital Pedro II e do 
CER Santa Cruz:

“Os critérios adotados e as documentações 
apresentadas para comprovar a experiência 
da OS BIOTECH, para fins de qualificação, se 
mostraram insuficientes para atender à Lei nº 
5.026/09, pois violaram princípios que devem 
nortear a Administração Pública, em especial da 
isonomia, da impessoalidade e da moralidade 
(TCMRJ, 2013a, p. 12).”

A qualificação da entidade sem fins lucrativos como 
organização social é um ato discricionário da Admi-
nistração e requisito para celebrar contratos de gestão 
com o Município. Esse procedimento é feito através 
de uma comissão específica, chamada Comissão de 
Qualificação de Organizações Sociais- COQUALI, que 
utiliza critérios objetivos e previamente definidos 
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“ A obtenção do certificado e, pos-
teriormente, a da isenção fiscal, é 

relevante para o contexto dos contratos / con-
vênios de gestão da SMS, já que a despesa 
de INSS sob responsabilidade da entidade é 
expressiva, sendo aproximadamente de R$ 
320.000,00 mensais apenas no contrato da 
Viva Comunidade (CAP 3.1).É fundamental 
que a Secretaria de Saúde cobre das Organi-
zações Sociais que adotem os procedimentos 
necessários para que elas adquiram o benefí-
cio da isenção, trazendo redução significativa 
de custos ao contrato de gestão. Apenas no 
contrato da CAP 3.1, a economia anual de 
despesa seria de, no mínimo, R$ 3.840.000,00 
(TCMRJ, 2011e, p. 19).”

Art. 1º Fica incluído o inciso VI nº art. 2º da Lei 
nº 5.026, de 19 de maio de 2009, com a seguinte 
redação: “VI - no caso de entidades que atuem 
no segmento da Saúde, possuir Certificação 
de Entidade Beneficente de Assistência Social 
- CEBAS com a finalidade de obter isenção de 
contribuição para seguridade social, conforme 
disposto na Lei Federal nº 12.101, de 27 de 
novembro de 2009.

Art. 2º O inciso IV do art. 2º da Lei nº 5.026, de 
2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“IV - comprovar a presença, em seu quadro 
de pessoal, de profissionais com formação 
específica para a gestão das atividades a 
serem desenvolvidas, notória competência e 
experiência comprovada na área de atuação, 
conforme Resolução da secretaria municipal da 
área correspondente”.

Art. 3º As organizações sociais que atuem no 
segmento da Saúde, já qualificadas pelo Poder 
Público Municipal e que tiverem contratos de 
gestão vigentes, deverão obter a Certificação 
de Entidade Beneficente de Assistência Social, 
conforme disposto na Lei Federal nº 12.101, de 
27 de novembro de 2009, no prazo máximo 
de trinta e seis meses, contados da data da 
publicação desta Lei. 

As recomendações propostas pelo TCMRJ serviram 
de inspiração para a edição da Lei nº 6220/ 2017, que 
alterou a Lei nº 5.026/2009, como mostra os artigos 
1º, 2º e 3º:

Na auditoria realizada nos Contratos de Gestão 
nº 01/2009 e 05/2009, cujo Processo TCMRJ nº 
040/0488/2011, os auditores identificaram que na 
habilitação jurídica da entidade, não era exigida, por 
parte da comissão, a certificação das entidades bene-
ficentes de assistência social - CEBAS, que trata de 
um certificado para o recebimento de benefício fiscal 
às entidades certificadas, correspondente à isenção 
da contribuição de 20% sobre a folha de pagamento, 
a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social. 

Segundo os auditores:



“ Em relação às compras de medicamen-
tos, das 487 aquisições, 379, ou seja, 

77,6 % do total foram efetuadas por valores 
superiores aos constantes das Atas de Registro 
de Preço da própria Secretaria Municipal de 
Saúde. Alguns medicamentos tiveram um per-
centual de acréscimo acima de 100% no preço 
praticado pela secretaria. Dessa forma, “caso os 
medicamentos constantes nas” notas fiscais pes-
quisadas tivessem sido adquiridos pelos valores 
praticados pela SMS, o total gasto teria sido de 
R$437.612,28 em comparação ao total gasto pelo 
IABAS, que foi de R$ 573.281,95, com um superfa-
turamento de R$ 135.669,67 (TCMRJ, 2014b, p. 43). 
 
Constatou-se também que os preços de medi-
camentos supostamente pagos pela OS CEJAM, 
na gestão do Hospital Municipal Evandro Freire, 
foram, em média, 54% superiores àqueles vigen-
tes no sistema de registro de preços adotado 
pelo próprio MRJ, causando prejuízos aos cofres 
públicos calculados em R$ 223.723,90, somente 
com a amostra selecionada pela equipe de 
auditoria. Significa, portanto, que os prejuí-
zos são muito maiores (TCMRJ, 2014a, p. 73). 
 
Em relação ao fornecimento de medicamentos 
no Hospital Pedro II, gerido pela OS BIOTECH, 
a equipe apurou que as notas fiscais encontra-
das no hospital eram atestadas pelo mesmo 
farmacêutico do Hospital Municipal Ronaldo 
Gazolla, gerenciado pela empresa GPS, que tem 
o mesmo corpo de dirigentes ou parentesco 
com o da OS BIOTECH. Por outro lado, foram 
encontradas as notas fiscais de diversos itens 
presentes no almoxarifado do Hospital Pedro II, 
evidenciando indícios de irregularidades na aqui-
sição de medicamentos e insumos e conflitos de 
interesses de entidades distintas. Ademais, dos 
224 medicamentos analisados, 210 foram adqui-
ridos por preços superiores àqueles constantes 
da Ata de Registro de Preço (ATA) da SMS, sendo 
em média 310% superiores aos valores da ata. 
Segundo os auditores: “significa dizer que, caso 
os medicamentos constantes nas notas fiscais 
pesquisadas tivessem sido adquiridos pelos 
valores praticados pela SMS, o total de gasto teria 
sido de R$472.731,18, gerando uma economia de 
R$ 1.466.853,66” (TCMRJ, 2013a, p. 65).
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Outro ponto importante fiscalizado pelos audito-
res foi na contratação, por parte das organizações 
sociais, de fornecedores para a realização de 
serviços continuados, como vigilância, lim-
peza, informática, nutrição, e outros. A Lei nº 
5.026/2009 prevê a elaboração de regulamento 
próprio para a contratação de serviços, compras 
e obras necessários à execução do contrato de 
gestão, de forma a flexibilizar as contratações, 
sem se submeter às amarras da Lei Federal nº 
8666/2013. A jurisprudência do TCU tem firmado 
o entendimento de que a aquisição de produ-
tos e contratação de serviços por organizações 
sociais não necessitam seguir os estritos termos 
da Lei Federal, sujeitando-se ao regulamento 
próprio sobre os procedimentos para compras 
e contratação de obras e serviços com recursos 
provenientes do Poder Público, que deve observar 
os princípios da impessoalidade, moralidade e 
economicidade, sendo necessário, no mínimo, 
cotação prévia de preços. Os auditores identifica-
ram vários problemas relacionados à contratação 
de fornecedores em diversos contratos de gestão. 
Destaca-se os casos de contratação sem prévio 
processo seletivo, direcionamento para empresas 
conhecidas, superfaturamento na aquisição de 
insumos e medicamentos, prestação de serviços 
sem respaldo contratual, de modo a não respeitar 
os próprios regulamentos.

No Contrato de Gestão nº 007/2012, Processo 
TCMRJ nº 40/2507/2013, cujo escopo foi o geren-
ciamento da Coordenação de Emergência Regional 
do Leblon – CER Leblon – pela Organização Social 
Sociedade Espanhola de Beneficência (SEB), os 
auditores constataram que houve um superfa-
turamento em relação aos custos praticados nas 
contratações executadas com terceiros para a 
prestação de serviços continuados, como alimen-
tação, laboratório clínico, informática, exames de 
raio-X, ambulância, vigilância, lavagem de roupa 
e limpeza e conservação.

Já em relação à compra de medicamentos, evi-
denciaram, em diversas inspeções, a aquisição de 
medicamentos a preço superiores dos praticados 
pela Secretaria Municipal de Saúde, no geren-
ciamento das Unidades de Pronto atendimento 
- UPAs Costa Barros e Madureira geridas pela OS 
IABAS, segundo os auditores:
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As irregularidades relativas 
à contratação de fornecedores 
e aquisição de medicamentos e 
bens permanentes revelam que 
é demasiadamente frágil a fis-
calização realizada pela SMS na 
seleção e execução de contratos, 
bem como no inventário, farmácia 
e almoxarifado, demonstrando 
que os meios e processos são 
negligenciados, em favor do con-
trole finalístico de desempenho 
(VIEIRA, 2016, p. 84).

Com as constatações, a OS Marca 
foi desqualificada pela COQUALI12 
e as recomendações e questio-
namentos feitos à SMS serviram 
de base para a publicação dos 
Decretos Municipais nº 41212 e nº 
41213, os quais dispõem sobre a 
proibição de cônjuges ou parentes 
nos contratos de gestão e a con-
tração de empresas que tenham 
em seu quadro societário cônjuge 
ou parente de diretores ou conse-
lheiros da OS, respectivamente.

Outras irregularidades relativas 
na gestão dos recursos por parte 
das OSs foram encontradas em 
diversas outras inspeções realiza-
das13, como: a ausência de publici-
dade dos termos contratuais, falta 
de controle por parte do município 

Em decorrência dos inúmeros 
achados nestas inspeções, em 
2016, a Prefeitura publicou o 
Decreto nº 41.208, que dispõe 
sobre a observação dos valores 
máximos praticados pela SMS 
nas compras e contratações de 
serviços realizadas pelas OSs, e 
o Decreto nº 41.209 que exige a 
utilização das Atas de Registros de 
Preço da SMS pelas OSs.

A prática de nepotismos também 
foi  evidenciada no Processo 

TCMRJ nº 7674/2012 (TCMRJ, 
2012b) cujo escopo era o Contrato 
de Gestão nº 05/2011. Verificou-se 
o direcionamento do processo 
seletivo para empresas contrata-
das cujos sócios possuíam relação 
de parentesco ou societárias com 
os dirigentes das OSs. Como foi 
observado na inspeção feita no 
Contrato de Gestão nº 05/2011 
cujo escopo era o gerenciamento 
da UPA Senador Camará pela OS 
MARCA:

“O Sr. Romero Rodrigues é sócio da empresa IR Consultoria Ltda. (participante da seleção) 
e sócio excluído da OS MARCA. Há estreita relação entre Tufi Soares Meres e Sidney 

Freitas Lopes, que possuem outra empresa em comum, a HTS Consultoria em Tecnologia da 
Informação. Apesar de a empresa HTS Consultoria não ter participado de nenhum processo 
seletivo realizado pela MARCA, observa-se que seus dois sócios, Sidney Freitas Lopes e Tufi 
Soares, também são sócios de duas empresas vencedoras de seus processos seletivos. São 
elas respectivamente: Health Solutions e RJ Consultoria. Ou seja, percebe-se que a parceria 
entre a Associação MARCA, a SaluteSociale e a Health Solution retrata, em verdade, um núcleo 
criminoso utilizado para desviar recursos públicos. Dentre outras irregularidades, foi constatado 
superfaturamento em exames diagnósticos, em compra de medicamentos e em fornecimentos 
de refeições (TCMRJ, 2012b, p. 6).”

na aquisição de materiais, super-
f a t u r a m e n t o  n a  c o m p r a  d e 
insumos e medicamentos e no 
custo dos serviços continuados, 
edital de Convocação Pública mal 
formulado, incongruência entre 
edital e contrato, cronograma de 
desembolso incompleto, falta de 
transparência acerca dos termos 
contratuais e das prestações de 
contas, ausência de notas fiscais 
que comprovem os fatos apresen-
tados nos relatórios financeiros, 
recebimento dos repasses em 
banco diferente do estabelecido 
no Edital, termo de permissão de 
uso de bens públicos não cele-
brado, bens permanentes da uni-
dade de saúde não inventariados, 
entre outros.

Vale ressaltar que o trabalho de 
fiscalização desse Tribunal serviu 
de base para as denúncias formu-
ladas pelo Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro – MRJ, 
deflagrando a Operação Ilha 
Fiscal, a qual culminou com pri-
são de oito integrantes de uma 
organização criminosa que atuava 
na OS BIOTECH, que mantinha 
Contrato de Gestão com a Prefei-
tura (VIEIRA, 2016, p. 84).

De posse das evidencias de diver-
sas fragilidades e irregularidades, 
constatadas nas auditorias, e 
as recorrentes recomendações 
e questionamentos dos órgãos 
envolvidos, a cerca do gerencia-
mento dos recursos dispendidos 
para essas entidades, em 2016, 
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a Prefeitura publicou diversos 
mecanismos de controle , por 
meio de doze decretos, no sen-
tido de aprimorar a fiscalização 
e evitar o uso indevido desses 
recursos. A título de exemplo, 
pode-se mencionar: a exigência 
de registro no sistema informa-
tizado de cadastro de patrimônio 
da prefeitura na aquisição de bens 
permanentes pelas OSs (Decreto 
nº 41.207), o monitoramento 
de preços praticados pelas OSs 
(Decreto nº 41.210), o registro de 
informações dos colaboradores e 
empregados das OSs no Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde (Decreto nº 41.211), a 
proibição da contratação de côn-
juges ou parentes nos contratos 
de gestão (Decreto nº 41.212), a 
proibição de contratação de PJ que 
tenha em seu quadro societário 
cônjuge ou parente de diretores 

ou conselheiros da OS (Decreto 
nº 41.213), a transparência das 
aquisições e contratações de obras 
e serviços pelas OSs (Decreto nº 
41.214), a instituição de grupo de 
trabalho para elaboração de pro-
jeto de lei de criação da categoria 
funcional de analista de contratos 
e convênios (Decreto nº 41.215), a 
instituição do programa de capa-
citação de servidores que atuam 
na fiscalização de contratos de 
gestão (Decreto nº 41.216), a 
instituição do selo OS Carioca em 
Boa Gestão (Decreto nº 41.217), a 
realização de auditorias, por meio 
de inspeções físicas, em OS, pela 
Controladoria Geral do Município 
(nº 41.218), e outros dois já men-
cionados acima.

Outro avanço também implemen-
tado, foi a edição de um Manual 
de Fiscalização de Contratos de 

Gestão14 por parte da Controlado-
ria Municipal do Rio de Janeiro e a 
edição do Decreto nº 37.079/2013 
que instituiu o Painel de Gestão 
de Parcerias com Organizações 
Sociais – OSINFO, uma ferra-
menta de controle que possibilita 
a análise de produção qualitativa 
e análise financeira das organiza-
ções sociais no gerenciamento de 
unidades de saúde.

Não há dúvida de que o conteúdo 
desses decretos e de outros meca-
nismos de controle e de correção 
que o Município vem realizando, 
descreve a relação estreita com o 
trabalho intenso de fiscalização 
que o Tribunal de Contas vem 
fazendo, mediante as recomenda-
ções e questionamentos presentes 
nos relatórios de auditoria dos 
contratos de gestão firmados com 
essas entidades.

Considerações finais

As promessas de uma gestão 
eficiente e eficaz introduzida 
com o novo modelo de gestão por 
organizações sociais – represen-
tantes do terceiro setor - têm sido 
limitadas pelos diversos resul-
tados encontrados, resultantes 
da atuação do controle externo 
exercido pelo TCMRJ, entretanto, 
não se pode deixar de reconhe-
cer a sua influência na melhora 
dos mecanismos de controle do 
Município, com a publicação de 
normas que o fortalecem.

Embora o modelo de parcerias 
com o terceiro setor ainda encon-
tre-se longe de possuir uma visão 
harmoniosa de implantação junto 
e em substituição ao Estado,é uma 
realidade em boa parte dos entes 
federativos, em particular pelo 

número de profissionais por ele 
contratado. A escolha do modelo 
não se deu pelos méritos da efi-
ciência, mas pela flexibilidade em 
expandir os serviços prestados 
à população, sem que haja a 
necessidade de crescer a máquina 
pública na mesma medida. Assim, 
é possível ofertar à população 
serviços de mão de obra intensiva, 
sem o aumento de funcionários 
públicos, embora isso não impli-
que em um menor custo unitário 
ou total.

Como a lógica da reforma é redu-
zir o aparelho estatal e expandir 
os serviços, o sistema de controle 
interno é preterido, pois também é 
considerado uma atividade - meio 
que não agrega valor, devendo 
todos os esforços, neste modelo, 
serem direcionados a atingir as 
metas e os resultados propostos. 

Consequentemente, há a fragi-
lização dos mecanismos de con-
trole, nos quais, ou não crescem 
na mesma proporção dos recursos 
transferidos, ou simplesmente, 
são mitigados. Daí a importância 
da atuação do controle externo, 
com o auxílio do Tribunal de 
Conta, dado que pela sua natureza 
de independência e objetividade 
possui estrutura e competência 
para exercer a fiscalização con-
tábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial dos 
recursos transferidos.

Neste sentido, o TCMRJ, face ao 
desafio imposto pelo modelo das 
organizações sociais, acabou por 
desenvolver metodologia própria 
e inovadora, implementando-a 
em campo. Os resultados são 
mensuráveis, tanto por meio 
d o  c o n t e ú d o  d o s  r e l a t ó r i o s 
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produzidos, quanto das denúncias formuladas pelos Ministérios Público do Rio de Janeiro contra entidades do 
terceiro setor.

Sendo assim, o fortalecimento do controle dos serviços públicos é um ponto fundamental para 
que se tenha uma Administração Pública mais presente. Controlar bem significa não só garantir 
a transparência e o caráter público dos serviços, mas também a sua qualidade — e nenhum ente 
privado fará melhor que a própria Administração caso não seja controlado.
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PREFEITO DEVE EXPLICAR 
QUE MEDIDAS TOMOU PARA 
EQUILIBRAR CONTAS DE 2017 

O TCMRJ ADIOU A APRECIAÇÃO DEFINITIVA DAS CONTAS DO PREFEITO, 
RELATIVAS A 2017, E ABRIU PRAZO PARA QUE MARCELO CRIVELLA APRESENTE 
INFORMAÇÕES SOBRE AS MEDIDAS QUE DEVERIA TER TOMADO, SEGUNDO 
A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, PARA CONTORNAR O DÉFICIT 
ORÇAMENTÁRIO, QUE SOMOU R$ 1,6 BILHÃO, AO FINAL DAQUELE ANO. 

O voto do relator, 
conselheiro Nes-
tor Rocha, pro-
ferido na sessão 
especial do dia 12 

de julho, destacou que, apesar dos 
reiterados alertas sobre a neces-
sidade de que fossem promovidas 
ações e procedimentos, visando 
adequar a despesa a uma receita 
em persistente processo de queda, 
não se pode verificar quais foram 
as medidas efetivas para conter o 
quadro degenerativo das contas 
municipais.

Manda a Lei de Responsabilidade 
Fiscal que, ao final de um bimestre, 
caso se verifique que a receita não 
comportou o cumprimento das 
metas fiscais, um ato deverá ser 
promovido para limitar empenho e 

movimentação financeira, nos 30 
dias subsequentes. Segundo rela-
tório do Tribunal, isto só ocorreu 
em setembro daquele ano, mesmo 
que, já desde o primeiro bimestre, 
fossem constatadas insuficiências, 
sucessivamente. Segundo a LRF, “a 
responsabilidade na gestão fiscal 
pressupõe a ação planejada e trans-
parente, em que se previnem riscos 
e corrigem desvios capazes de afetar 
o equilíbrio das contas públicas”.

“A análise qualificada que esta 
Corte de Contas vem procedendo, 
ao longo de sua existência, nas 
Contas de Gestão da cidade tem 
mostrado que, à parte as dis-
cussões políticas sobre a linha 
adotada pela via legítima do poder 
discricionário do gestor público, o 
Tribunal de Contas do Município 

do Rio de Janeiro atua, não para 
fixar regras sobre como dispor do 
orçamento municipal, mas para 
acompanhar, corrigir, quando 
necessário, e garantir a sua eficaz 
execução”, ressaltou o conselheiro 
Nestor Rocha, em seu voto.

A decisão de abrir prazo e garantir 
o contraditório e a ampla defesa foi 
acolhida pelos demais conselhei-
ros presentes à sessão. A mesma 
medida, como foi lembrado na 
ocasião, tomou o Tribunal de Con-
tas da União, ao apreciar as contas 
da presidente Dilma Roussef rela-
tivas a 2014.

Até o fechamento desta edição, o 
prazo ainda estava correndo, sem 
data definida para a apreciação 
definitiva das contas do prefeito 
de 2017.
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DEFICIT PODE CHEGAR A  
R$ 2,3 BILHÕES

E m  e n t r e v i s t a  a o 
programa Conexão 
Repórter, do SBT, que 
foi ao ar no dia 16 de 
julho, o conselheiro 

do TCMRJ Felipe Puccioni tra-
tou de um assunto relevante no 
que tange às finanças públicas 
do município. Com base no pro-
cesso que trata sobre as contas 
de gestão do exercício de 2017, 
foi constatada uma insuficiência 
das disponibilidades no montante 
de R$ 1,6 bilhão. Para se ter uma 
ideia, tal quantia equivale a mais 
de uma folha total de pagamento 
mensal do poder executivo; 84% 
das despesas de capital; 282% 
das despesas com obras; 31% das 
despesas com saúde do ano; 25% 
das despesas com educação, e a 
6% das despesas totais realizadas 
em 2017. 

Em paralelo, tramita pelo Tri-
bunal de Contas carioca outro 
processo que pode agravar ainda 
mais a saúde financeira do Muni-
cípio. Isto porque muitas dívidas 
podem não estar evidenciadas 
no orçamento e registradas no 

balanço patrimonial, dentro do 
passivo. A decisão final do refe-
rido processo pode somar a monta 
de R$ 734,457 milhões de despe-
sas incorridas ao R$ 1,6 bilhão já 
verificados. Assim, a insuficiência 
financeira pode chegar até R$ 2,3 
bilhões, configurando-se uma 

situação preocupante em rela-
ção à capacidade do Município 
de pagar suas obrigações. Dessa 
forma, para que haja o cumpri-
mento da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, será necessário um grande 
esforço fiscal nos próximos anos 
de mandato.

Veja a entrevista  
completa em  
https://bit.ly/2mp4pxZ

https://bit.ly/2mp4pxZ
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Entenda melhor o caso:

A MultiRio e a Comlurb encaminharam ao 
Tribunal de Contas do Município, no final 
de dezembro de 2016, ofícios relatando 

anulações de empenhos, supostamente sem a auto-
rização dos respectivos ordenadores de despesa. 
Em uma análise preliminar, a Coordenadoria de 
Auditoria e Desenvolvimento do Tribunal (CAD) 
constatou que diversos outros órgãos e entidades 
haviam cancelado empenhos de valores expres-
sivos, em torno de 330 milhões de reais, além de 
pagamentos na ordem de 120 milhões de reais, 
totalizando o cancelamento de despesas no valor de 
quase 450 milhões de reais. Por isso, o presidente do 
TCMRJ, Thiers Montebello, autorizou a verificação 
in loco, cujo relatório apontou que os procedimen-
tos haviam sido realizados sem o conhecimento dos 
responsáveis, através de acesso não previsto pela 
rotina de segurança do sistema de contabilidade e 
execução orçamentária do município (Fincon). A 
CAD concluiu que os empenhos não poderiam ter 
sido anulados naquelas circunstâncias.

CANCELAMENTO DE 
EMPENHOS: ENTENDA A 
DECISÃO DO TCMRJ
CONSELHEIROS DO TCMRJ, REUNIDOS EM PLENÁRIO, NO DIA 28 DE 
JUNHO, CONSIDERARAM QUE O CANCELAMENTO DE EMPENHOS REA-
LIZADO NOS ÚLTIMOS DIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO DO RIO, 
EDUARDO PAES, NÃO PROVOCOU DANO AOS COFRES DO MUNICÍPIO. 

A decisão debruçou-se sobre a análise do 
relatório de fiscalização in loco realizada 
pela Coordenadoria de Auditoria e Desen-
volvimento do Tribunal para apurar as cir-
cunstâncias e os efeitos dos atos de anulação 
das ordens de pagamento a fornecedores da 
prefeitura na gestão passada. 

O voto do relator, conselheiro Felipe Puc-
cioni, acompanhado pelo pleno, ressaltou 
que cancelamento de empenhos não liqui-
dados não constitui, por si só, conduta ilegal 
e ponderou que, no momento em questão, 
havia incerteza sobre a insuficiência de 
caixa para fazer frente aos compromissos 
assumidos, asseverando que seria, isso sim, 
afronta à LRF a inscrição daquelas despesas 
em Restos a Pagar sem a devida cobertura 
financeira.

O voto lembra o entendimento firmado pela 
Corte de Contas naquela época, quanto à 
relação empenho X dívida e, ao final, veri-
fica que, mesmo que todos os empenhos 
tivessem sido pagos, ainda assim, o saldo 
de disponibilidades financeiras apresentaria 
um superávit de R$ 38,9 milhões, no final 
de 2016.
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O que foi apurado pela 
nova gestão?

Paralelamente, a Controla-
doria Geral do Município, que 
realiza o controle interno do 
Poder Executivo, apresentou 
outro relatório demonstrando 
que, do valor total correspon-
dente à anulação de ordens 
de pagamento, 73% consis-
tiam em serviços prestados e 
materiais fornecidos, ou seja, 
estes deveriam ter sido ins-
critos em Restos a Pagar, para 
serem liquidados na gestão 
seguinte, e não cancelados. 
O não reconhecimento de 
despesas em Restos a Pagar, 
ressaltou a CGM, interferiu 
no cálculo para apuração dos 
limites impostos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Esse assunto foi tratado pelo 
TCMRJ no exame das Contas de 
Governo relativas a 2016.

Que parecer deu o 
Tribunal às Contas de 
2016?

O Tribunal emitiu parecer pré-
vio favorável, dado o caráter 
global da análise das contas 
de governo.  Ao contrário 
das contas dos ordenadores 
de despesa (responsáveis 
pelas secretarias e entidades 
da administração indireta 
do Município), as contas de 
governo observam o grande 
conjunto do desempenho da 
gestão, pesando na balança as 
realizações, cumprimentos e 
acertos da gestão e as irregu-
laridades cometidas. Ou seja, a 
existência de impropriedades 

não gera, automaticamente, 
um parecer prévio pela rejei-
ção das contas. Mesmo sendo 
as Contas de 2016 aprovadas, 
porém com uma série  de 
determinações e recomenda-
ções, isso não impediu uma 
apuração mais profunda sobre 
os cancelamentos de empe-
nhos, em processo à parte. 

O que aconteceu 
depois?

Uma nova instrução da CAD 
foi produzida. Além disso, 
apresentou-se a necessidade 
de alegações de defesa e razões 
de justificativa dos jurisdi-
cionados em relação aos atos 
praticados.

O escopo da nova auditoria 
abrangeu todos os cancela-
mentos de despesa efetuados 
entre 17 e 31 de dezembro 
de 2016, objetivando apurar 
qualquer achado, inclusive 
fortuito, que caracterizasse 
indício de infração às nor-
mas contábeis, financeiras, 
orçamentárias, operacionais e 
patrimoniais. 

A  a n á l i s e  s e  d e u  a t r a v é s 
de documentos, consultas 
ao sistema, bem como com 
a realização dos exames in 
loco, com base na determi-
nação do então prefeito, para 
o cancelamento de todos os 
empenhos não liquidados, de 
todos os órgãos da adminis-
tração direta e indireta, até o 
encerramento do mandato, 
exceto aqueles absolutamente 
imprescindíveis.

O que o julgamento do 
plenário do Tribunal 
de Contas carioca 
considerou?

O momento era de incerteza 
financeira no Município e o 
cancelamento de despesas 
empenhadas é previsto na Lei 
de Responsabilidade Fiscal, 
quando há indisponibilidade 
de caixa. 

Outro ponto fundamental: 
muito recentemente, o TCMRJ 
passou a entender o direito 
do fornecedor à exigência de 
pagamento quando o serviço é 
prestado e o produto é entre-
gue. O entendimento vigente 
em 2016 era o de que o fornece-
dor só tinha esse direito depois 
que houvesse a liquidação, ou 
seja, quando os documentos 
comprobatórios constassem 
em registros contábeis da 
prefeitura.  Grosso modo,  na 
época em que os empenhos 
foram cancelados, enquanto 
não houvesse liquidação, não 
havia dívida a ser registrada no 
patrimônio do Município. 

Concluindo, por não serem 
os empenhos não liquidados 
considerados como dívida, 
o déficit de R$ 18,5 milhões 
registrado na prestação de 
contas de 2016, seria, na ver-
dade um superávit de R$ 545,9 
milhões. E, se tivessem sido 
todos os empenhos liquidados 
e pagos, ainda assim, as contas 
teriam fechado, em 2016, com 
superávit de R$ 38,9 milhões, 
segundo o julgamento final do 
plenário do TCMRJ.
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TCMRJ DETERMINA QUE 
PREFEITURA RETOME OBRAS 
INTERROMPIDAS ANTES DE 
CONTRATAR NOVOS  
PROJETOS

CANTEIROS SUSPENSOS E PARALISADOS 
PODEM GERAR DANO BILIONÁRIO 
AOS COFRES MUNICIPAIS E PRIVAM 
POPULAÇÃO DE BENEFÍCIOS NAS 
ÁREAS DA EDUCAÇÃO, SANEAMENTO E 
HABITAÇÃO, ENTRE OUTRAS.
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Obra paralisada de escola 
em Jacarepaguá

O plenário do TCMRJ 
exigiu o cumpri-
mento da Lei de 
Responsabilidade 
Fiscal, que impede 

a inclusão de novas obras ao orça-
mento sem que as em andamento 
sejam adequadamente atendidas. 
O julgamento teve como base a 
auditoria operacional do Tribunal 
de Contas carioca, que identificou 
131 contratos de obras no Municí-
pio suspensos, quatro paralisados 
e outros quatro rescindidos sem 
conclusão, totalizando mais de R$ 
6 bilhões, dos quais já foram pagos 
mais de R$ 4 bilhões. 

As interrupções estão provocando 
a deterioração e a perda dos 
materiais já empregados e podem 
acarretar um dano bilionário aos 
cofres municipais. Isso sem falar 
do não atendimento de benefí-
cios prometidos à população, nas 
áreas de educação, habitação e 
saneamento, entre outras. A 2ª 
IGE, inspetoria especializada em 
auditorias de obras públicas do 
TCMRJ, verificou contratos inter-
rompidos da Riourbe, da GeoRio, 
da RioÁguas, das secretarias 
de Urbanismo, Infraestrutura e 
Habitação e de Conservação e Meio 
Ambiente, bem como da Rioluz.

Quase a metade dos contratos foi 
suspensa devido à falta de desti-
nação de recursos financeiros para 
a continuidade dos serviços, que 
tanto pode decorrer da ausência 
de recursos disponíveis quanto 
da falta de vontade política, como 
apontou o voto. 

A auditoria ressaltou a ausência 
de um cadastro geral de obras 
públicas municipais que permita 
o controle e o acompanhamento e 

confira ampla consulta à sociedade 
de informações atualizadas sobre 
quais canteiros estão em execu-
ção, concluídos ou paralisados, 
assim como o cronograma físi-
co-financeiro de cada uma, entre 
outras. Tal deficiência, apontou o 
relatório técnico, impossibilita um 
planejamento real e a visão a longo 
prazo relativa às despesas com 
obras. E, mais do que isto, abre 
margem para a criação de novos 
gastos em obras, sem a devida 
conclusão daquelas pré-existen-
tes, afrontando gravemente a Lei 
de Responsabilidade Fiscal.

O conselheiro Puccioni alertou 
que a não observância da LRF 
configura infração político-admi-
nistrativa, “sujeita ao julgamento 
pela Câmara dos Vereadores e 
sancionada com a cassação do 
mandato”. Além disso, lembrou 
entendimento do TCU no sentido 
de que “a conduta de prefeito 
sucessor que não executa parcela 
que lhe caiba para conclusão de 
obras pode justificar a sua con-
denação ao débito total apurado, 
com aplicação de multa”. E, por 
fim, advertiu que “o descaso com 
as obras suspensas e os prejuízos 
advindos dessa suspensão podem 
ser enquadrados como ato de 
improbidade administrativa”.

Além do impedimento de realizar 
novas obras sem que conclua as 
existentes, o TCMRJ, na sessão 
planária de 27 de fevereiro, deter-
minou que a prefeitura do Rio 
encaminhe a relação de todas as 
obras do Município, seu estágio, 
cronograma físico-financeiro 
atualizado, previsão de término 
e  o r d e m  d e  p r i o r i d a d e  p a r a 
retomada.
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N o dia 03 de maio, 
estiveram reuni-
dos o presidente do 
Tribunal, Thiers 
M o n t e b e l l o ,  o s 

conselheiros Felipe Puccioni e 
Luiz Antonio Guaraná e o secre-
tário-chefe da Casa Civil, Paulo 
Messina, além de outros respon-
sáveis por órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, 
no Centro de Operações da Prefei-
tura. Na ocasião, foi apresentado 
o planejamento do poder execu-
tivo para a retomada das obras, 
que já consumiram mais de R$ 
4 bilhões de recursos públicos, 
entre elas a construção de 5 mil 
unidades habitacionais para o 
remanejamento de famílias, entre 
as quais as que habitam no prédio 
do IBGE, na Mangueira, em con-
dições precárias.

ATUAÇÃO DO TCMRJ IMPULSIONA 
PREFEITURA A REALIZAR PLANEJAMENTO 
PARA RETOMADA DE OBRAS NA CIDADE

Na foto, o presidente Thiers Montebello e os 
conselheiros Felipe Puccioni e Luiz Antonio 
Guaraná com o secretário-geral da Casa Civil, 
Paulo Messina, e a secretária de Urbanismo, 
Infraestrutura e Habitação, Verena Andreatta.

Obra de urbanização 
paralisada em Guaratiba32
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LIBERDADE COM 
RESPONSABILIDADE

A FALTA DE LICENÇA 
AMBIENTAL NÃO É 
IMPEDIMENTO PARA 
A REALIZAÇÃO DE 
LICITAÇÃO, MAS 
DEVERÁ SER OBTIDA 
ANTES DE A OBRA SER 
INICIADA. 

danos ao erário, com imputação 
de responsabilização pessoal aos 
servidores envolvidos.

Ademais, observou o conselheiro 
Puccioni que iniciar obra sem 
autorização dos órgãos ambien-
tais competentes, no caso, sem 
a obtenção da licença prévia e 
consequente licença de instala-
ção, pode ser enquadrado como 
crime ambiental, sujeitando os 
servidores responsáveis à pena de 
detenção.

Votando com o relator, o con-
selheiro Luiz Antonio Guaraná 
aproveitou para pontuar que 
todas as licitações deveriam ser 
precedidas de um projeto exe-
cutivo para evitar que mudanças 
ocorram entre a licitação e a 
execução final da obra. “Devemos 
brigar, e muito, por isso”, afir-
mou o conselheiro Guaraná.

A ssim decidiu o plená-
rio do TCMRJ, durante 
a 24ª sessão plenária, 
no dia 03 de maio, na 

análise do edital de concorrência 
da Rio-Águas para canalização 
dos rios Tindiba e Grande, em 
Jacarepaguá.

Segundo lembrou o relator, 
conselheiro Felipe Puccioni, a lei 
de licitações não prevê, para os 
tribunais de contas, competência 
para intervir nesta questão no 
momento da análise de editais, 
mas ressaltou que deverão atuar 
posteriormente para, se for o 
caso, responsabilizar o gestor 
pelo descumprimento das exi-
gências legais. 

Da mesma forma, em relação 
às desapropriações necessárias, 
constatou o relator que não cabe 
exigência no momento do edital, 
porém considerou temerário 
que o órgão licite uma obra de 
grande valor sem que a questão 
do remanejamento das pessoas 
esteja solucionada, o que poderá 
acarretar em custos não previs-
tos. Caso ocorra a necessidade 
de alteração no projeto básico, 
decorrente das restrições impos-
tas pela licença ambiental ou 
pelas desapropriações, poderá o 
gestor ter que revogar o atual cer-
tame e iniciar novo procedimento 
licitatório. Com isso, custos adi-
cionais seriam gerados, causando 
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OBRA PARADA PRÓXIMA 
AO MARACANÃ SOFRE 
DEPREDAÇÃO

N a avenida Radial Oeste, bem próxima 
ao Estádio do Maracanã, um dos 
principais cartões postais do Rio, são 
precárias as condições de moradia e 
de funcionamento de diversas oficinas 

mecânicas. Há dois anos, a prefeitura prometeu 
construir melhorias para dar mais conforto e segu-
rança aos trabalhadores e habitantes da região. As 
obras começaram em junho de 2016 mas, menos de 
seis meses depois, foram suspensas.

Os auditores do TCMRJ foram conferir as condições 
da obra parada, que já consumiu mais de 1 milhão de 
reais e, hoje, está sujeita a invasão e depredações. O 

auditor da 2ª IGE Marcio Bandeira de Melo verifi-
cou, no local, que a estrutura metálica foi retirada, 
causando um prejuízo de, no mínimo, mais de 84 mil 
reais.

Enquanto esperam pela rede de água potável pro-
metida, os moradores recorrem a outras fontes de 
captação de água para sua subsistência e o trabalho 
nas oficinas do complexo automotivo. Eles também 
vêm se revezando para tomar conta dos esqueletos 
dos boxes onde deveriam estar funcionando as novas 
oficinas e evitar que sejam invadidos, como contou 
o presidente das associações de moradores do Com-
plexo da Mangueira, Washington Fortunato, que 
conversou com a equipe do TCMRJ.
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USUÁRIOS DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS CONTAM COM 
CÓDIGO DE DEFESA

ENTROU EM VIGOR, NO DIA 22 DE 
JUNHO, A LEI N.º 13.460, DE 2017, 
QUE DISPÕE SOBRE A 
PARTICIPAÇÃO, PROTEÇÃO E 
DEFESA DOS DIREITOS DO USUÁRIO 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, UMA 
ESPÉCIE DE CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR PARA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

“ Cidadãos bem informados 
têm melhores condições de 

fazer escolhas e de participar da vida 
administrativa, auxiliando, assim, 
os órgãos de controle a fiscalizar a 
aplicação dos recursos públicos. E essa 
relação dialógica também contribui 
para a definição das prioridades, 
enquanto a avaliação dos serviços 
aponta os principais pontos que devem 
ser mantidos ou aperfeiçoados”  
Nota Técnica n. 02/2018, da Atricon

35

R
E

V
IS

T
A

 T
C

M
R

J
 •

 N
º7

0
T

R
IB

U
N

A
IS

 E
M

 A
Ç

Ã
O



Lei nº 13.460
de 26 de junho de 2017.

CÓDIGO DE DEFESA 
DO USUÁRIO DO 
SERVIÇO PÚBLICO

E ntre seus dispositivos, há dois pontos 
fundamentais: a criação de espaços de 
comunicação com a população (Ouvido-
rias) e a promoção da participação social 
(Conselhos de Usuários), inclusive na 

avaliação dos serviços prestados. Para orientar os tri-
bunais de contas em relação às inovações produzidas, 
a Associação dos Membros de Tribunais de Contas 
do Brasil (Atricon) editou nota técnica, contendo 
iniciativas que podem ser desenvolvidas pelos órgãos 
de controle externo.

Mas, antes mesmo do prazo para regulamentação, 
o TCMRJ já havia incorporado algumas das regras 
previstas, com a publicação do Relatório-Cidadão, 
no site institucional, apresentando os resultados do 
atendimento feito através de sua Ouvidoria.

“Nós antecipamos o cumprimento de exigên-
cias, como a indicação do número de manifesta-
ções recebidas e análise dos pontos recorrentes, 
entre outros, além de estarmos trabalhando 
ao longo deste ano para concluirmos todas 
elas”, afirmou o auditor de controle externo 
do TCMRJ, André Brito, membro do Grupo de 
Controle Social e Transparência do Tribunal.

De forma resumida, a lei prevê:

Abrangência 

Aplica-se à administração pública 
direta e indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.

Princípios  e diretrizes

Regularidade, continuidade, efe-
tividade, segurança, atualidade, 
generalidade e transparência. 

Urbanidade, respeito, acessibi-
lidade e cortesia no atendimento 
aos usuários. 

A t e n d i m e n t o  p o r  o r d e m  d e 
chegada, ressalvados casos de 

urgência e aqueles em que houver 
possibilidade de agendamento. 

Igualdade no tratamento aos 
usuários, vedado qualquer tipo de 
discriminação. 

Autenticação de documentos pelo 
próprio agente público, à vista 
dos originais apresentados pelo 
usuário. 

M a n u t e n ç ã o  d e  i n s t a l a ç õ e s 
salubres, seguras, sinalizadas, 
acessíveis e adequadas ao serviço 
e ao atendimento. 

Imagem ilustrativa

Utilização de linguagem simples e 
compreensível, evitando o uso de 
siglas, jargões e estrangeirismos. 

Carta de Serviços ao 
Usuário 

Os órgãos e entidades devem 
p u b l i c a r ,  d e  f o r m a  c l a r a  e 
didática, a Carta de Serviços ao 
Usuário, informando sobre os 
serviços oferecidos pelos órgãos 
públicos e as formas de acessá-
-los. A Carta deverá detalhar, por 
exemplo, o tempo de espera para 
atendimento e o prazo máximo de 
resposta para as manifestações, 
entre outros. 
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Manifestações dos 
usuários 

Para garantir  seus direitos, 
o usuário poderá apresentar 
manifestações junto à adminis-
tração pública sobre a prestação 
dos serviços. A identificação do 
requerente não deverá conter 
exigências que inviabilizem sua 
manifestação. Os dados pessoais 
d o s  r e q u e r e n t e s  d e v e m  s e r 
protegidos. É vedada a exigência 
relativa à motivação da solicitação 
de informações ou do encaminha-
mento de denúncias. 

Os órgãos e entidades deverão 
colocar à disposição do usuário 
formulários simplificados e de 
fácil compreensão para a apre-
sentação de manifestações. Em 
nenhuma hipótese será recusado 
o recebimento das informações, 
sob pena de responsabilização do 
agente público. 

Análise das 
manifestações 

A análise das manifestações 
deverá observar os princípios da 
eficiência e da celeridade, visando 
à sua efetiva resolução. 

Prazo de resposta 

A administração pública possui 
prazo de 30 dias para responder 
de forma conclusiva as solicita-
ções dos usuários. O prazo pode 
ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, acompanhado de 
justificativa. 

Ouvidorias 

A Lei prevê também as atribui-
ções e os deveres das Ouvidorias 
públicas, estabelecendo prazos de 
resposta final às denúncias, recla-
mações, solicitações, sugestões 

e aos elogios dos cidadãos. As 
Ouvidorias deverão elaborar, 
anualmente, relatório de gestão, 
que deverá consolidar as infor-
mações recebidas dos usuários 
e respectivas soluções adotadas. 
Esse documento deve apontar 
falhas e sugerir melhorias na 
prestação dos serviços. O relatório 
de gestão deverá ser encaminhado 
à autoridade máxima do órgão e 
disponibilizado integralmente na 
internet. 

Conselhos de usuários 

A Lei prevê a criação de conselhos 

de usuários para acompanhar e 
avaliar a prestação dos serviços 
públicos e propor melhorias. 

Pesquisa de satisfação 

A administração pública deve 
realizar pesquisa de satisfação 
dos  serviços  oferecidos.  Os 
resultados devem ser divulgados, 
no mínimo, com periodicidade 
anual, incluindo o ranking das 
entidades com maior incidência 
de reclamação dos usuários. Os 
dados devem servir de subsídio 
para reorientar e ajustar os 
serviços prestados, em especial 

quanto ao cumprimento 
dos compromissos e dos 
padrões de qualidade de 
atendimento divulgados 
na Carta de Serviços ao 
Usuário. 

Vigência 

A Lei nº 13.460/2017 
entra em vigor: 

No dia 22 de junho de 
2018,  para  órgãos e 
entidade da União, dos 
estados,  do Distrito 
Federal e dos municípios 
com população acima de 
500 mil habitantes. 

No dia 19 de dezembro 
de 2018, para os muni-
cípios com população 
entre 100 mil e 500 mil 
habitantes; e 

No dia 17 de junho de 
2019, para os municípios 
com menos de 100 mil 
habitantes. 

Tótem de Acesso à 
Informação, no TCMRJ
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TCs INCREMENTAM 
COMUNICAÇÃO 
EM PROL DA TRANSPARÊNCIA  
E DO CONTROLE SOCIAL

USO DE MÍDIAS SOCIAIS, PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS PARA TV 
E RÁDIO, ELABORAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS 
COM APOIO DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE SÃO, HOJE, 
ATIVIDADES ROTINEIRAS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS, QUE VÊM 
REDOBRANDO ESFORÇOS NA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 
PARA FAZEREM CHEGAR À SOCIEDADE AS NECESSÁRIAS 
INFORMAÇÕES E FERRAMENTAS PARA O CONTROLE SOCIAL DOS 
GASTOS PÚBLICOS. 

38

R
E

V
IS

T
A

 T
C

M
R

J
 •

 N
º7

0
T

R
IB

U
N

A
IS

 E
M

 A
Ç

Ã
O

COMUNICAÇÃO

TRANSPARÊNCIA

CONTROLE 
SOCIAL

D esde o Programa de Modernização do Controle 
Externo – Promoex, os TCs passaram a investir tra-
balho e dinheiro para divulgar sua imagem. Grandes 
desconhecidos da sociedade, as instituições criadas 
para servirem o cidadão através do controle da ges-

tão do dinheiro público, chegaram a um momento em que se tornou 
gritante a necessidade de se tornarem mais próximos do público 
externo e demonstrar a razão de sua existência. Não se previa, no 
entanto, que uma bola de neve surgiria quando o programa, instituído 
em 2001, sinalizou a urgência de se estabelecer uma linguagem mais 
palatável ao cidadão comum. Até então, a tecnicidade da linguagem 
das informações, fabricadas num ambiente de decisões soberanas e 
inacessíveis para a sociedade em geral, contribuía para o isolamento 
dos órgãos de controle externo. Nada se sabia a respeito deles; a 
imprensa limitava-se a divulgar, vez ou outra, notícias sobre o 
Tribunal de Contas da União; as informações da grande mídia sobre 
os TCs estaduais e municipais eram praticamente nulas. Nem todos 
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os órgãos possuíam 
um departamento 

de comunicação com 
estrutura sufi-

ciente. Estes 
funcionavam 
basicamente 
para produção 
de publicações 

i m p r e s s a s , 
distribuídas a um 

público bem restrito 
(geralmente entre 
a  p r ó p r i a  a d m i -

nistração pública). A 
expressiva maioria só se 

relacionava com a imprensa 
através do envio de releases e 
a divulgação das decisões ple-
nárias tinha como único meio 
de comunicação, na maior parte 
dos casos, os portais dos órgãos, 
muito pouco acessados. 

Criado a partir das novas atri-
buições impostas aos tribunais 
de contas pela Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, o Promoex não 
trouxe somente a percepção da 
necessidade de reaparelhamento 
institucional, mas, sobretudo de 
reposicionamento, provocando 
uma nova forma de pensar a 
utilidade dos tribunais de contas 
perante seus públicos estraté-
gicos. A partir do diagnóstico 
realizado no início dos anos 2000, 
foi estabelecida a meta geral de 
melhoria do conhecimento das 
instituições e grupos sociais 
interessados no controle social 
sobre a contribuição dos TCs para 
a “efetiva, transparente e regular 
gestão dos recursos públicos e 
como meio de consolidação da 
democracia”.

“A sociedade brasileira está 
cada vez mais se aproximando 
dos seus papéis no controle 
s o c i a l  e  n a  g o v e r n a n ç a 
participativa. Os TCs devem 
estar na linha de frente com 
o fornecimento das informa-
ções necessárias, tanto para o 
cidadão exercer esses papéis, 
quanto para as considerações 
do gestor nos seus momentos 
de planejar e executar polí-
ticas e programas Públicos”, 
declarou Heloisa Garcia Pinto, 
que exerceu o cargo de dire-
tora nacional do Promoex até 
o final de seu ciclo, em 2012. 

D e t e n t o r e s  d e  i n f o r m a ç õ e s 
preciosas sobre a administração 
pública, em todas as esferas, por 
que não prover acesso para conhe-
cimento dos cidadãos, de forma 
transparente e clara? O grande 
volume de conhecimento pro-
duzido pelos tribunais de contas 
por meio de complexos trabalhos 
no exercício do controle externo 
é matéria-prima da melhor qua-
lidade para o controle social. Há 
seis anos, o TCU identificou que 
o nível de participação social no 
controle do gasto público sofreu 
aumento significativo, a ponto de 
mais de 70% dos cidadãos bra-
sileiros demonstrarem interesse 
em divulgar irregularidades na 
gestão de recursos públicos aos 
órgãos de controle competentes. 
Esse cenário muito se deu em 
função da promulgação da Lei de 
Acesso à Informação, em 2011.

Com a LAI, a divulgação das 
informações públicas passou a 
ser obrigatória. Salvas exceções 
de caráter sigiloso, que são muito 

poucas, todos os dados gerados 
pelos órgãos públicos passaram 
a ter que ser disponibilizados, 
ativa e passivamente, para todos 
e sem necessidade de justifica-
tiva. Foram implementados, em 
todas as esferas, incluindo os 
tribunais de contas, os serviços de 
informação ao cidadão (SIC), que, 
associados às ouvidorias, deram 
outra forma ao relacionamento 
das instituições com a sociedade. 
Mais recentemente, o Código de 
Defesa do Usuário de Serviços 
Públicos, que passou a vigorar em 
julho último, elevou as ouvidorias 
públicas ao status de instrumentos 
de defesa de direitos e melhoria 
da gestão.

“A comunicação e a cultura da 
transparência são indissociá-
veis. Não adianta ter a informa-
ção e não comunicar que está 
disponível. Toda informação 
pública, salvo exceções, deve 
estar acessível a um clique, 
deve estar atualizada e falar 
uma linguagem para todos”, 
declarou  Tatiana Bastos, pre-
sidente do Observatório Social 
do Rio de Janeiro, organização 
não governamental que atua 
na área de controle social.

Em 2013, a Atricon instituiu o 
Programa Qualidade e Agilidade 
dos Tribunais de Contas, com-
posto por diretrizes para o apri-
moramento das cortes de contas. 
Entre as consideradas essenciais 
está a divulgação de decisões e 
de pautas de julgamento como 
instrumento de comunicação com 
o público externo de interesse 
e com a sociedade. No corpo 
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da orientação, a associação de 
classe relaciona a atividade da 
comunicação aos princípios cons-
titucionais da publicidade e da 
transparência e cita a exigência 
da sociedade por “informações 
de maior qualidade e eficiência, 
capazes de facilitar o conheci-
mento e o acesso dos cidadãos aos 
serviços dos TCs. Naquele ano, foi 
instituída a Rede de Comunicação 
dos TCs, unindo os departamen-
tos ligados à área, considerada 
estratégica pela Atricon para 
“demonstrar a utilidade e a efeti-
vidade do controle externo e for-
talecer a imagem institucional”, 
recomendando a instituição da 
política e do plano de comuni-
cação em todas as Cortes. Para 
completar, sugeriu o uso de redes 
sociais para ampliar a divulgação 
das ações dos produtos e das deci-
sões do controle externo.

A sugestão foi expressivamente 
adotada pelos tribunais de contas, 
sendo o Facebook a rede social 
mais utilizada, atualmente. Por 
ser uma ferramenta de comu-
nicação ainda recente entre os 
órgãos públicos, de um modo 
geral, poucos TCs estabelecem um 
perfil interativo.  A linha editorial 
adotada é predominantemente 
informativa,  a  l inguagem é 
bastante formal e os pilares 
das publicações são as notícias 
institucionais, segundo pesquisa 
realizada pela WeGov feita nas 
redes sociais de 28 TCs brasi-
leiros, em setembro último, sob 
encomenda do TCE de Goiás. Esse 
perfil não está de acordo com o 
que recomendam os especialistas 
em marketing digital, como Elis 
Monteiro, demonstrando que há 
muito trabalho ainda a ser feito 
pela frente.

“A  c o m u n i c a ç ã o  m u d o u 
muito, as pessoas já não se 
comportam do mesmo jeito 
ao se relacionar com as insti-
tuições. É muito importante 
que os tribunais de contas 
estejam nas mídias sociais, 
mas devem saber falar  a 
mesma l íngua.  Não pode 
entrar nesse ambiente de 
forma sisuda, falando só sobre 
si. O humor tem se mostrado 
uma ferramenta muito eficaz 
para engajar o público, mesmo 
para as instituições públicas”, 
falou a especialista durante 
o curso sobre mídias digitais 
que ministrou no TCMRJ, em 
junho deste ano.

Grandes desconhecidos da socie-
dade brasileira, como diagnosti-
cou o Ibope em 2016, os tribunais 
de contas redobram esforços para 
se tornarem conhecidos e mais 
próximos dos cidadãos. De sua 
parte, o TCMRJ, este ano, tem 
como meta estratégica imple-
mentar, pela primeira vez, sua 
Política de Comunicação Social. 

Apesar da equipe de comuni-
cação enxuta, composta por 
apenas duas jornalistas e, mais 
recentemente, uma designer e um 
publicitário, todos do quadro de 
servidores, além de uma asses-
sora de imprensa, e sem contra-
tação de empresas terceirizadas, 
o Tribunal de Contas carioca já 
marca presença nas redes sociais 
(Facebook e Youtube) e produz 
suas próprias notícias para o site, 
intranet e para esta revista qua-
drimestral, produzindo também 
vídeos com matérias sobre suas 
ações de auditoria operacional.
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ELIS MONTEIRO
Especialista em  

marketing digital



BOAS PRÁTICAS

A comunicação institucional do TCE do Mato 
Grosso destaca-se entre os TCs. De forma 
pioneira, desde 2005 compõe as estratégias de 
planejamento de longo prazo. Por meio dela, o 
Tribunal passou a oferecer ao cidadão amplo acesso a 

informações sobre as contas públicas do Estado e dos municípios, incluindo as suas 
próprias contas. Em 2000 marcou seu início, com a criação de assessoria especial; 
em 2008, foi produzida a primeira versão da Política de Comunicação; e, em 2013, 
a assessoria especial foi transformada em Secretaria de Comunicação Social, com 
quatro coordenadorias. Em 2016, passou por nova mudança, tendo como base o 
planejamento estratégico 2016-2021. As coordenadorias são: Imprensa; Rádio e 
TV; Comunicação Interna e Publicidade; e Mídias Sociais. Duas assessorias técnicas 
cuidam de Planejamento e Mídia; e Publicações. Com orçamento próprio, tem à 
disposição cerca de 6 milhões de reais, demonstrando a posição estratégica da área de 
comunicação naquela Corte de Contas.

De todos os tribunais de contas, no entanto, o do estado de Goiás foi o que realizou a 
primeira transmissão de sessão plenária ao vivo, no início dos anos 2000. “Naquele 
tempo, chegamos a fazer mais de 180 programas de TV, em dois anos”, conta 
Leonardo Rocha Miranda, jornalista do TCE goiano há 13 anos. Mas, o apoio da alta 
direção é fundamental, ressalta ele, e a área ficou esvaziada por algum tempo, até 
cerca de quatro anos atrás, quando o forte investimento voltou. 

Com estúdios de rádio e TV para produções de notícias diárias e vídeos institucionais, 
equipamentos que incluem até um drone, participação em diversas redes sociais, 
além do site e da produção de newsletters e das campanhas para público interno, o 
TCE de Goiás procura ter uma relação bem próxima com jornalistas externos. Recen-
temente, promoveu um curso de capacitação, ministrado pela Agência Lupa, sobre 
fake news para atrair e firmar laços com esses colaboradores e ampliar a divulgação 
das atividades, dos serviços e das informações que o Tribunal disponibiliza para a 
sociedade. Também contam com orçamento próprio, na faixa de R$ 800 mil.

Com 29 anos, o mais novo Tribunal de Contas brasileiro, o do estado de Tocantins, 
possui verba em torno de R$ 900 mil para contratações de produtora de TV e de 
agência de publicidade; para a produção de informativos impressos e para a aquisição 
de equipamentos específicos para a área de comunicação e é responsável por metas 
físicas e financeiras inscritas no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias do 
órgão. No ano passado, conseguiram emplacar sua Política e Plano de Comunicação, 
dando garantias para a continuidade dos trabalhos, como afirma o assessor especial 
de Comunicação, Lauri Meyer. 

“Comunicação é o tipo de trabalho que não pode sofrer interrupções e reco-
meçar do zero quando uma gestão acaba e outra começa. O planejamento e 
a política nos dão essa segurança”, explicou Meyer.
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DESIGN THINKING E 
COMUNICAÇÃO PÚBLICA

WeGov é uma empresa que tem como essência difundir o 
design thinking no serviço público. O conceito, basicamente, enxerga 
problemas como oportunidades e propõe a busca de não somente 
uma, mas múltiplas formas de resolvê-los. Soluções essas que são 
testadas enquanto são colocadas em prática, ao mesmo tempo. O 
trabalho do WeGov se materializa na capacitação em instituições 
públicas, tendo como tema desafios específicos em cada uma delas. O 
Tribunal de Contas de Goiás vem participando desse projeto há dois 
anos, buscando empreendedorismo e inovação dentro da instituição.

“Nosso desafio é conseguir quantificar os benefícios que o tribunal de 
contas traz para a sociedade, incluindo aqueles que não são percebidos 
em números, como qualidade de vida e outros aspectos positivos”, 
explicou o jornalista Leonardo Rocha Miranda, que integra a equipe de 
Comunicação do Tribunal de Contas goiano há 13 anos. Ele foi um dos 
participantes da oficina de comunicação no setor público que o WeGov 
realizou em São Paulo, nos dias 15 e 16 de junho, reunindo equipes de 
diversos órgãos públicos em torno do programa HubGov, em que cada 
grupo define problema, cria ideias, monta protótipo de soluções e testa 
sua eficácia, seguindo uma trilha de aprendizado e prática baseados no 
design thinking. Geralmente, esses grupos são de quatro a cinco pessoas 
e envolvem áreas como planejamento, tecnologia, atividade-fim e 
comunicação.

“A inovação é necessária no setor público, que enfrenta 
desafios enormes. E o que propomos são novas abordagens 
e ferramentas para serem utilizadas dentro das instituições, 
por elas próprias. O fruto disso é uma melhoria para todos 
nós, cidadãos, que dependemos do setor público, de uma 
forma ou de outra”, ressaltou o instrutor do WeGov, Gui-
lherme Rosa.

A oficina realizada em São Paulo envolveu a comunicação dentro dos 
órgãos públicos, considerada estratégica para o sucesso na condução dos 
processos inovadores, uma vez que transforma hábitos antigos e muitas 
vezes implica o aumento de determinadas tarefas.

“O comunicar bem começa com a escuta. Temos o costume 
de se fazer ouvir sem ouvir o outro, simplesmente para dar 
a nossa resposta sem parar para escutar os argumentos 
do outro. Nisso, perdemos oportunidades incríveis de 
construção no nosso dia a dia, principalmente para engajar 
colaboradores nos projetos de inovação dentro das institui-
ções”, ressaltou a instrutora do WeGov, Jessica Macedo.
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“É fundamental que o Tribunal 
esteja nas redes sociais para se 
comunicar com o público, para 
dar notícia, informação e, mais 
que isso, receber feedback de seu 
trabalho, que é tão importante 
para a sociedade e que muitas 
vezes o cidadão desconhece”, 
falou a jornalista e especialista em 
marketing digital, Elis Monteiro, que 
o TCMRJ recebeu no dia 6 de junho 
para palestrar. O evento, direcionado 
ao público interno, fez parte da meta 
de aprimoramento da comunicação 
institucional do Tribunal, no sentido 
de sensibilizar para a importância da 
comunicação e da cultura da transpa-
rência. Na ocasião, Elis conversou com 
a equipe da Revista do TCMRJ.

Como a internet transformou 
a comunicação?

Quando a internet nasceu, nunca se 
imaginou que ela chegaria para todos 
e para tudo, substituindo todas as 
formas de comunicação. Hoje em 
dia, a gente não se relaciona mais 
como antes, nem trabalha do mesmo 
jeito, nosso consumo de informação 
é outro. E isso foi muito rápido: em 
1995, quando a internet comercial se 
consolidou, somente 1% da popula-
ção estava conectada. Para chegar ao 
primeiro bilhão de usuários, demorou 
10 anos; o segundo veio cinco anos 
depois; e o terceiro, numa velocidade 
muito maior. Estima-se que em 2020 
serão 5 bilhões de pessoas conecta-
das à internet, quase a humanidade 
inteira, trocando informações no seu 
dia a dia. Segundo a Time Magazine, a 
vida offline está acabando.

MAIS CURTIÇÃO, 
POR FAVOR!
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Qual o papel das mídias sociais 
nesse universo?

É importante que se tenha em mente a revo-
lução que as mídias sociais estão operando. 
Segundo pesquisas, 55% dos brasileiros 
acham que internet é sinônimo de Facebook. 
Portanto, para atrair as pessoas para o seu 
negócio, é fundamental estar nas redes 
sociais. Só para se ter uma ideia, o número 
de usuários de mídias sociais cresceu 10%, 
de 2016 para 2017, em todo o mundo. São 
mais de três bilhões de pessoas ativas nas 
redes sociais, sendo o Facebook, disparado, 
a maior delas, com dois bilhões de contas. 
Se fosse um país, o Facebook seria o maior 
do planeta. Falando só sobre o Brasil, dos 
207 milhões de habitantes, 120 milhões 
são usuários de internet. Destes, 90% pos-
suem perfil em redes sociais, sendo que 
57% passam, em média, três horas por dia 
ligados nelas. E 80% acreditam em tudo o 
que leem nas mídias sociais. É um público 
essencialmente jovem e que acessa a internet 
pelo celular. 

Como utilizar esses dados para 
uma estratégia de comunicação?

O dever do comunicador é ir onde as pessoas 
estão. O site do seu negócio, da sua empresa, é 
importante como uma base conteúdo, mas as 
pessoas devem ser puxadas das mídias sociais. 
Cerca de 70% do tráfego dos sites, hoje, vêm 
das mídias sociais. Se você não está nelas e no 
Google, você não existe. Com a participação 
nesses ambientes se alcança, mais do que 
a eficácia na divulgação do seu conteúdo, o 
engajamento do público. Como disse Zyg-
munt Bauman, as mídias sociais refletem as 
relações atuais, líquidas. As pessoas não estão 
ali para adquirir grandes conhecimentos, mas 
para conversar, interagir.

Então, qual a linguagem ideal 
para conversar nas mídias sociais?

Em primeiro lugar, tem que lembrar que 
mídia social não é site, é você estar nos micro 
momentos da pessoa enquanto ela está ali 
conversando com os amigos. Se chegar com 
um tom sério, sisudo, ela vai te rechaçar. 
O melhor elemento para se obter sucesso 
no marketing digital é o humor. E há vários 
exemplos de como isso é possível sem perder 
o caráter da informação.

TCU TCE-MT TCE-SP TCE-MG TCE-RS TCMRJ
Desde 2011 2012 2013 2013 2012 2018

Seguidores 58	mil 30	mil 13	mil 10	mil 8	mil 450

Nota 4,3 4,7 4,7 4,5 4,6 5,0

Avaliações 330 66 194 71 73 4

Uma análise rápida mostra o desempenho dos tribunais de contas 
brasileiros na maior rede social e revela um potencial ainda a ser explorado.
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A IMPORTÂNCIA DA 
SOCIEDADE NA MELHORIA DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

EM TEMPOS DE MANIFESTAÇÕES POLARIZADAS, 
AS REDES SOCIAIS PARECEM SER TERRENO 
FÉRTIL DE ENGAJAMENTO SOCIAL. OPINIÕES 
ANTES PRESAS A REUNIÕES SOCIAIS, COM 
GRUPOS PEQUENOS DE INTERLOCUTORES, 
GANHAM DIMENSÕES EXPONENCIAIS.

POR TATIANA BASTOS
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Entre curtidas, emotions 
e compartilhamentos, 
há pessoas reais expe-
rimentando a manifes-
tação de ideias e ideais. 

Claro que nem tudo são flores no 
mundo digital e, por vezes, grupos 
organizados conseguem manipu-
lar resultados de engajamento. 
Já é sabido que, na trincheira do 
mundo digital, é preciso ter muito 
cuidado ao utilizar as ferramentas 
de compartilhamento para não 
acabar corroborando com notícias 
falsamente criadas.

Em tempos de manifestações 
polarizadas, as redes sociais 
parecem ser terreno fértil de 
engajamento social. Opiniões 
antes presas a reuniões sociais, 

com grupos pequenos de inter-
locutores, ganham dimensões 
exponenciais.

O poder público não está alheio ao 
mundo digital e já tornou obriga-
tória a divulgação de informações 
de interesse coletivo ou geral, por 
ele produzidas ou custodiadas, 
em sítios oficiais na internet (art. 
8, § 2º da Lei 12.527/2011 – Lei 
de Acesso à Informação Pública). 
Em tese, estamos a apenas alguns 
cliques de qualquer informação 
pública de interesse coletivo ou 
geral e sem precisar justificar o 
pedido de acesso.

Se a informação nunca esteve tão 
acessível, por que continuamos 
consumindo conteúdo direcio-
nado ou aceitando verdades de 
frágil comprovação fática? Em um 
contexto em que tudo é imediato 
e instantâneo, é realmente difícil 
definir o que é importante.

O estímulo à participação social 
não é uma novidade trazida 
pela tecnologia. A Constituição 
Federal, em sua versão original, 
já garantia em diversos artigos 
a participação popular na admi-
nistração pública e na defesa de 
direitos coletivos. 

Desde o controle do orçamento 
pelo contribuinte, passando pelos 
Conselhos de Políticas Públicas, 
até instrumentos jurídicos, tais 
como a Ação Popular e a Ação 
Civil Pública e instrumentos de 
participação como as audiências 
públicas, plebiscitos e referendos, 
diversas são as formas de incluir 
o indivíduo e a coletividade nessa 
busca pelo bem comum. 

Os incrédulos da possibilidade de 
melhoria do Brasil vociferam que 
o país continua da mesma forma, 
senão pior, independentemente 

de dispositivos de participação 
da sociedade. Se você não é da 
teoria do quanto pior melhor, o 
tema “participação da sociedade” 
merece uma análise mais vertical, 
pois é ele que confere ao cidadão 
comum o poder de atuar dire-
tamente na melhoria da gestão 
pública. 

No que tange à fiscalização do 
município, nossa Carta Magna 
prevê que as contas municipais 
devem ficar anualmente à dispo-
sição do contribuinte, que poderá 
questionar sua legitimidade (art. 
31, § 3º CF/88). Concretamente 
falando e pela diversidade de 
municípios no Brasil, não é pos-
sível afirmar o impacto efetivo 
do exercício dessa garantia de 
fiscalização pelo contribuinte, 
mas, certamente, essa previsão 
atende à complexidade de muni-
cípios como o Rio de Janeiro ou 
São Paulo.
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Tratando especificamente do 
município do Rio de Janeiro, tanto 
a receita quanto a despesa estão 
disponíveis em tempo “quase” 
real no site oficial da prefeitura. 
Com média de defasagem de 
um dia, qualquer pessoa física 
ou jurídica, contribuinte ou não, 
pode verificar o pagamento de 
um fornecedor, o valor de uma 
contratação, gastos sem licita-
ção, despesa de pessoal, enfim, 
pode acompanhar de que forma 
a receita do município está sendo 
efetivamente gasta. 

Mas, se existem órgãos de con-
trole institucionais tais como a 
Controladoria, a Procuradoria, o 
Poder Legislativo, o Tribunal de 
Contas e os próprios servidores 
dos órgãos, o que o controle social 
poderia acrescentar? Diferente-
mente dos órgãos institucionais 

de fiscalização, a sociedade está 
em todos os lugares, usando e 
vivenciando diretamente ou 
indiretamente os produtos e a 
prestação de serviços do poder 
público. Sociedade esta composta 
de anônimo(a)s advogado(a)s, 
contadore(a)s, engenheiro(a)
s, médico(a)s, arquiteto(a)s, 
universitário(a)s, vulneráveis 
sociais, professore(a)s, juíze(a)s, 
servidore(a)s público(a)s, mães, 
pais, aposentado(a) s, entre tan-
tas e tantas outras identidades e 
classificações, todos possuidores 
de um conhecimento específico 
que pode complementar o con-
trole institucional.

Ao mesmo tempo, é difícil para 
o cidadão comum entender a 
complexidade de um orçamento 
público, com palavras específicas 
como, por exemplo, “empenho”, 

“liquidação”, “restos a pagar”. As 
nomenclaturas não atraem e até  
desestimulam a participação.

Por outro lado, analisar se a 
despesa realizada atendeu à 
finalidade pública proposta é 
tão importante quanto analisar 
o custo do bem ou serviço. O 
“papel” que formaliza a entrega 
do produto ou serviço não substi-
tui a execução deste ou a entrega 
do produto na forma contratada. 

Na administração, o principal 
responsável por verificar se a 
documentação de entrega condiz 
com a realidade é o fiscal do con-
trato. É dele a responsabilidade 
de atestar o cumprimento final de 
todo o processo de contratação. 

Ou seja,  não importará se o 
levantamento de preço do pro-
duto ou serviço estava de acordo 
com o mercado; não importará 
se a contratação cumpriu todos 
os requisitos legais e princípios 
da administração pública e não 
importará se todas as certidões do 
fornecedor estiverem regulares: 
nada disso importará se o produto 
ou serviço não forem entregues 
ou prestados conforme planejado. 
Nesse sentido, a participação da 
sociedade de forma qualificada 
pode auxiliar a administração 
pública. 

TATIANA BASTOS é advogada, 
especialista em Gestão Pública, 
especialista em Direito Civil 
Constitucional, pós-graduanda em 
Direitos Difusos e Coletivos, mestre em 
História Social, integrante da Comissão 
Especial de Licitações e Contratos da 
OAB/RJ e presidente do Observatório 
Social do Brasil – Rio de Janeiro.
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Então, o que seria a participação da 
sociedade de forma qualificada? É 
toda atuação social voltada para 
a melhoria do problema identifi-
cado e não como mera demons-
tração de descontentamento. 

Indignar-se na fila do posto de 
saúde por falta de médico pode 
servir para desopilar, porém, 
dificilmente trará resultados 
de melhoria. Entretanto, se ao 
constatar a impossibilidade de 
atendimento no posto,  todo 
paciente utilizasse a ouvidoria da 
prefeitura para registrar o dia, 
local e hora da falta de prestação 
de serviços médicos, haveria uma 
maior possibilidade de se analisar 
e tentar uma solução para o  pro-
blema identificado.

Vamos trabalhar com o exem-
plo da falta de médico e com as 
ferramentas de ouvidoria. Se 
tivéssemos um registro sistemá-
tico das ausências de prestação de 
serviços relatados pelos usuários, 
o gestor da saúde teria mais fer-
ramentas para identificar os pro-
blemas pontuais (ou estruturais) 
e atuar de forma mais eficiente. O 
dia de atendimento frustrado no 
posto de saúde daquele paciente 
específico não será recuperado, 
e n t r e t a n t o ,  o  a u m e n t o  d a s 

ferramentas de análise e gestão 
do administrador da saúde pode 
trazer uma melhoria mais rápida 
para o problema. 

Outro exemplo que poderíamos 
citar é o senso comum de que o 
poder público compra, recorren-
temente, produtos ou contrata 
serviços que não atendem às 
necessidades do interesse público, 
pois, ou compra mais caro ou com 
qualidade inferior. 

Sem considerar a hipótese de con-
luio do poder público, a participa-
ção efetiva de novos fornecedores 
no processo de contratação, apre-
sentando propostas com preço de 
mercado e impugnando propostas 
irreais, pode romper com even-
tual vício entre os concorrentes. 
Além de novos fornecedores 
no processo de contratação, o 
cidadão comum pode integrar 
entidades de forma voluntária, 
tal como o Observatório Social do 
Brasil – Rio de Janeiro, e auxiliar 
no monitoramento sistemático do 
processo de licitação, garantindo 
uma melhor contratação para o 
ente público.

A participação qualificada da 
sociedade é possível e necessária. 
Segundo Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contí-
nua 2017 (PNAD Contínua), 7,4 
milhões de pessoas realizam tra-
balho voluntário com dedicação 
média de mais de seis horas por 
semana. Ou seja, parte signifi-
cativa da sociedade brasileira já 
exerce algum tipo de atividade 
voluntária, podendo esta ser dire-
cionada ao auxílio da melhoria da 
administração pública.

Sem dúvida alguma, o poder 
público possui um papel funda-
mental: a obrigação de transpa-
rência da informação pública, 
incluindo o cumprimento de pra-
zos e a qualidade no fornecimento 
de informação. Mas cabe também 
ao poder público o estímulo à 
maior participação da sociedade. 
Para isso, além de estar prepa-
rado para prestar informações 
de maneira acessível, deve estar 
também preparado para ouvir e 
atender as demandas por melho-
ria da administração pública.

E  se  a  sociedade participar 
e, mesmo assim, não houver 
melhoria da prestação de serviço? 
Nesse caso, outras medidas serão 
necessárias, mas nenhuma delas 
exclui a importância da presença 
da sociedade na melhoria da 
administração pública.
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O MOVIMENTO DE 
DIREITO E ECONOMIA
E SUAS POSSIBILIDADES NO CONTROLE 
EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

JOSÉ RICARDO  
PARREIRA DE CASTRO

Procurador da Procuradoria 
Especial junto ao TCMRJ; Mestre 

em Direito pela UNIRIO e 
Pós-Graduando em Direito e 

Economia pela UNICAMP
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É fácil perceber que as 
respostas às indaga-
ções acima colocadas 
passam, inevitavel-
mente, pela criação, 

interpretação e aplicação de nor-
mas jurídicas, isto é, do Direito. O 
que não transparece nestas inda-
gações é a contribuição que outros 
ramos do conhecimento científico 
(sem entrar aqui na controvérsia 
acerca da natureza científica, ou 
não-científica, do Direito) podem 
oferecer ao jurista, em qualquer 
dos três momentos mencionados. 
E, dentre estes outros ramos do 
conhecimento, podemos desta-
car o importante contributo da 
Ciência Econômica, naquilo que 
se convencionou denominar, a 
partir da experiência norte-ame-
ricana, de movimento da Law & 
Economics.

Todas estas variadas linhas de 
pensamento encontram seu elo 
unificador – e, normalmente, 
também seu ponto de partida – 
nas chamadas premissas funda-
mentais da Ciência Econômica: 
i. o entendimento de que os 

recursos, sejam eles quais fo-
rem, são escassos;

ii. sendo os recursos escassos, 
sua alocação/aplicação à de-
terminada finalidade exige 
uma decisão; 

iii. esta decisão de alocar (ou não 
alocar) recursos obedece à 
um critério racional, onde os 
indivíduos tentarão extrair o 
máximo de benefícios a partir 
do mínimo de recursos apli-
cados;quando todos os indiví-
duos atuam à luz deste critério 
racional, surgem padrões de 
interação relativamente está-
veis, dando origem a situações 
de equilíbrio e 

iv. tais critérios racionais, ado-
tados pelos indivíduos como 
razões de decidir, podem ser 
modificados e/ou direcionados 
por meio de incentivos.

O exame das normas jurídicas 
dentro do contexto estabelecido 
pelas premissas da Ciência Eco-
nômica dá origem ao “Direito e 
Economia positivo”, isto é, ao 
reconhecimento da importância 
da Microeconomia para, de um 
lado, explicar a estrutura das 
normas componentes do orde-
namento jurídico, e, de outro, 
predizer, por meio de modelos, 
qual será o comportamento dos 
agentes sociais em cada caso 
que envolva a aplicação daquelas 
mesmas normas. Diz-se que 
este ramo da Law & Economics 
seria “positivo” pois se preo-
cupa com os fatos, com aquilo 
que “é”, adotando uma postura 

UMA NOVA LEI PENAL, QUE AUMENTE AS PENAS 
PREVISTAS PARA UM DADO DELITO, DIMINUIRÁ 
A OCORRÊNCIA DOS CRIMES? A IMPOSIÇÃO DE 
INDENIZAÇÕES MAIS PESADAS POR DEFEITOS DE 
FABRICAÇÃO FARÁ COM QUE OS PRODUTORES 
INVISTAM MAIS EM MEDIDAS PREVENTIVAS? 
COMO OBTER MAIS DOADORES DE ÓRGÃOS E 
COM ISSO SALVAR MAIS VIDAS?

Law & Economics

O movimento da Law & Economics, 
inaugurado por volta dos anos 
1950 nos Estados Unidos, tem nas 
suas raízes a Economia Política e o 
Realismo Jurídico, e se divide em 
diversas linhas de pensamento, 
representadas por “Escolas”, 
como a “Escola de Chicago”, a 
“Escola Austríaca” e a “Escola 
Institucionalista”, dentre outras. 
Além disso, existem vertentes de 
análise que complementam os 
temas abordados, como os estudos 
acerca da influência das regras 
jurídicas no desenvolvimento 
das nações, os estudos acerca da 
aplicação da Teoria dos Jogos no 
Direito, e até mesmo o estudo 
das aplicações da Estatística no 
âmbito do Direito, a chamada 
Jurimetria.
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eminentemente descritiva da 
realidade.

O ponto de vista “positivo”, 
nesta circunstância, permite um 
exame mais acurado acerca da 
pertinência entre os meios e fins 
normativos, já que o uso de mode-
los permite um vislumbre acerca 
das consequências decorrentes da 

aplicação da norma jurídica em 
questão. Este exame consequen-
cialista (alguns diriam pragmá-
tico) já é, de certo modo, objeto 
da análise jurídica (lembramos 
aqui do postulado normativo 
aplicativo da proporcionalidade, 
o qual exige, na sua incidência, o 
exame não só da idoneidade do 
meio selecionado para a obtenção 

Direito e Economia normativo

Para além da contribuição do “Direito e Economia 
positivo” para a aplicação do direito nos casos 
concretos, é possível ainda falar de um “Direito 
e Economia normativo”, o qual se vincula à uma 
discussão acerca das finalidades do Direito (aqui, 
com maiúsculas, significando o ordenamento 
jurídico como um todo e o próprio fenômeno da 
normatização dos fatos sociais) e o real significado 
da justiça. O uso do termo “normativo” se justifica 
na medida em que se adota, neste ramo dos estudos 
em Direito e Economia, uma postura prescritiva, 
preocupando-se não com aquilo que “é”, mas com 
aquilo que “deve ser”.

Este ponto de vista “normativo” é capaz de oferecer 
novas perspectivas para questões normalmente 
tratadas pela filosofia do Direito, tais como: 

i. O que se pode definir como “justiça” e o que se 
pode definir como “eficiência”?; 

ii. Qual é a finalidade última do Direito: promoção 
da “justiça” ou promoção da “eficiência”?; 

iii. Até que ponto os critérios de “eficiência” e 
“justiça” se imbricam?; 

iv. Em que ponto estes mesmos critérios divergem?; 
v. Quando tais critérios divergem, qual deles deve 

prevalecer?

“Fechando o foco” e descendo para o exame 
prescritivo dos diversos ordenamentos jurídicos, 
o “Direito e Economia normativo” também se 
indaga:

i. O que é “desenvolvimento”?; 
ii. Este “desenvolvimento” equivale à renda per 

capita?; 
iii. Quais seriam os outros elementos que 

comporiam o conceito de “desenvolvimento”?; 
iv. O ordenamento jurídico é responsável, 

o u  i n fl u e n c i a ,  e m  a l g u m a  m e d i d a ,  o 
“desenvolvimento”?; 

v. Como medir o “desenvolvimento” e o impacto 
de novas normas jurídicas na promoção do 
“desenvolvimento”?

Aplicações

Trata-se, como se vê, de um 
amplo campo de estudos, e que 
vem avançando a passos largos 
no Brasil, posto que as “ferra-
mentas” provenientes da Ciência 
Econômica, da Estatística e da 
Matemática permitem não só 
estudos teóricos robustos quanto 
ao Direito, mas também uma 
série de aplicações práticas, 
algumas das quais já foram até 

do fim proposto, mas também 
dos benefícios decorrentes da 
obtenção deste fim, em relação 
a outros), sem, contudo, que o 
jurista, de modo geral, disponha 
das ferramentas conceituais e 
empíricas capazes de responder, 
com propriedade, a este tipo de 
questionamento.

mesmo retratadas neste mesmo 
periódico.

No número 68 desta revista o 
Exmo. Pres. da Fundação João 
Goulart – FGJ, Dr. José Moulin 
Neto, faz menção ao “projeto 
Nudge”, referindo-se à denomi-
nada “ciência comportamental”, 
objetivando dar um “empur-
rãozinho” na modificação de 

hábitos e comportamentos para 
benefício das próprias pessoas e 
da coletividade. Isso nada mais é 
do que a aplicação da Economia 
Comportamental na fixação das 
normas a serem aplicadas em 
cada situação social, na medida 
em que a maior parte das pessoas, 
ao adotar heurísticas decisórias, 
não se preocupa em modificar 
os padrões já estabelecidos nas 
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regras preexistentes (a propó-
sito, a questão mencionada no 
início, referente à doação de 
órgãos, passa justamente por 
esta constatação oriunda de 
estudos pertinentes à Economia 
Comportamental).

Na edição seguinte (número 69) 
os instrutores do Instituto Brasi-
leiro de Obras Públicas – IBRAOP 
Flávia Ceccato, Adriana Portugal 
e Maurício Bugarin explicam a 
utilização da Lei de Benford no 
âmbito das auditorias de obras 
públicas, visando com isso captar 
sinais de manipulação indevida de 
valores em orçamentos, mencio-
nando inclusive que esta metodo-
logia foi utilizada em auditorias 
de obras públicas voltadas para a 
Copa do Mundo de 2014, apresen-
tando algumas vantagens sobre 
os métodos tradicionais de audi-
toria em orçamentos de obras, 
como é o caso da “Curva ABC”, 
para a detecção de sobrepreço e 
superfaturamento. A aplicação da 
Lei de Benford, nestas circuns-
tâncias, pode ser denominada 
de “Estatística Forense”, posto 
tratar-se, sem sombra de dúvida, 
da aplicação de uma lei estatística 
a uma situação da vida prática 
com graves repercussões para o 
Direito.

Perspectivas

Disto tudo já podemos entrever a miríade de perspectivas que 
o movimento de Direito e Economia abre para as atividades de 
Controle Externo da Administração Pública. 

Para além do “Nudge” e da “Lei de Benford”, podemos analisar 
o comportamento dos licitantes de um determinado certame, 
visando identificar se há, de fato, atuação estratégica por parte 
destes no curso da licitação, o que permitiria uma predição das 
suas condutas futuras à luz da Teoria dos Jogos. Isso, por sua 
vez, poderia conduzir não só ao aperfeiçoamento das normas 
referentes aos processos de compras públicas, como também 
refinar o controle concomitante realizado pelos Tribunais de 
Contas.

Da mesma forma, e nos remetendo para uma das nossas inda-
gações inaugurais, pode- se aventar a hipótese de aplicar a 
Análise Econômica da Responsabilidade Civil para estabelecer 
os valores a serem impostos pelos Tribunais de Contas, a título 
de débito e multa, de maneira a que estes valores sirvam como 
incentivo para que os gestores adotem o nível ideal de precaução 
em face de ilegalidades e/ou irregularidades na atuação da 
Administração Pública. Ora, a imposição de débitos pelas Cortes 
de Contas guarda similaridades marcantes com os institutos 
afetos à responsabilização civil por danos. Se é possível calcular, 
com razoável grau de certeza, o valor indenizatório que levaria 
as partes ao grau máximo de cautela e precaução em uma relação 
jurídica de consumo, mutatis mutandis, o mesmo pode ser feito 
em relação ao gestor público.

Por fim, mas certamente não menos importante, já que empres-
taria enorme relevância à função pedagógica dos Tribunais de 
Contas – poder-se-ia, já no campo normativo do movimento 
de Law & Economics, discutir questões de maior abrangência, 
como o papel a ser desempenhado pelo Controle Externo da 
Administração Pública na indução do desenvolvimento, tanto 
no aspecto puramente econômico – já que as compras públicas 
são importante elemento da atividade econômica, cujo controle 
fica ao encargo do Controle Externo – como também no aspecto 
social – já que as Cortes de Contas podem atuar em praticamente 
todo o ciclo das políticas públicas, auxiliando na concretização 
de direitos fundamentais e atendendo aos termos da Constitui-
ção da República.
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ECONOMIA
         CRIATIVA
O EXERCÍCIO DA IMAGINAÇÃO GERA VALOR 
ECONÔMICO, É O QUE PROVA A INDÚSTRIA 
CRIATIVA. PODEROSA FORÇA DO EMPREEN-
DEDORISMO MUNDIAL, QUE AVANÇA COM 
ESPECIAL INTENSIDADE EM TEMPOS DE 
TURBULÊNCIA COMO ESTES QUE VIVEMOS, A 
ECONOMIA CRIATIVA REGISTRA ATUALMENTE 
UM CRESCIMENTO GLOBAL NA ORDEM DE 
8,8% AO ANO. 

Não surpreende que o Brasil esteja entre os grandes pro-
dutores de criatividade do planeta, mas é admirável saber 
que, hoje, são mais de dois milhões de empresas neste 
setor produzindo o equivalente a 18% do PIB nacional, 
considerando toda a cadeia, segundo o Serviço Brasileiro de 

Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae). 

Na sequência, a jornalista Denise Cook, da Revista do TCMRJ, fez uma 
série de entrevistas para apresentar esse contexto disruptivo e inovador 
em que se insere, no mundo de hoje, a economia criativa.

O termo “destruição criativa”, cunhado pelo economista Joseph Alois 
Schumpeter, nunca esteve tão presente em nossas vidas. Produtos e 
serviços que utilizamos todos os dias, nem sequer existiam há cinco ou 
10 anos. Pense no caso do seu smartphone ou de serviços como o Google, 
Netflix, Uber ou Waze. Estas soluções mudaram a forma como lidamos 
com as tradicionais indústrias de comunicação, pesquisa, entreteni-
mento e transporte de forma rápida e abrupta. Isso demonstra que os 
intervalos das ondas de desenvolvimento tecnológico estão cada vez 
mais curtos e é difícil imaginar nossa sociedade regredindo para modelos 
ou serviços ultrapassados nessas indústrias. 
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Nesse contexto disruptivo e inovador que se insere o que chamamos de 
economia criativa, onde os empreendedores passam a ser os protago-
nistas do desenvolvimento econômico de um país e do seu progresso 
científico e material. A economia criativa vai muito além das indústrias 
criativas (audiovisual, artes, design, entre outras) e se baseia nos 
profissionais e empresas que se utilizam do conhecimento intelectual 
para inovar, desenvolver e fornecer serviços e produtos diferenciados 
em diferentes segmentos e que auxiliem na geração de valor à economia. 

Por esse motivo é difícil definir o tamanho total do mercado da economia 
criativa, uma vez que os dados estatísticos não conseguem captar facil-
mente o impacto das empresas que fornecem serviços criativos e inova-
dores em indústrias tradicionais. O que é possível observar diretamente, 
é que a economia criativa vem crescendo globalmente nos últimos anos 
e faz parte cada vez mais da agenda de investimentos e incentivos de 
diferentes países, além de ser tema de discussão crescente no mundo 
dos negócios. O acesso facilitado a informações e pesquisas ao redor do 
mundo auxilia na criação de diferentes comunidades globais e permite 
a troca acelerada de conhecimentos, informações e técnicas, e faz com 
que novas soluções para problemas antigos, muitas vezes disruptivas, 
surjam todos os dias. 

Além disso, o foco no conhecimento intelectual dos responsáveis pela 
pesquisa e desenvolvimento das tecnologias permite que esses avanços 
sejam realizados por empreendedores e empresas com diferentes portes 
que pretendem contribuir de alguma forma para melhorar a economia 
e o setor em que estão inseridos. Estas novas empresas que misturam 
inovação processual e tecnológica, inseridas no mercado de economia 
criativa, são comumente conhecidas como startups.

Para entender um pouco mais sobre o ambiente de negócios para uma 
startup no Rio de Janeiro, a Revista do TCMRJ entrevistou o CEO da Trieda 
Analytics, Pedro Carneiro.

Vamos começar falando sobre a sua empresa. 
Qual é o produto ou serviço que a Trieda 
Analytics fornece e de que forma se insere no 
cenário da economia criativa?

“A Trieda desenvolve soluções tecnológicas de planejamento 
avançado e otimização de grades horárias para instituições de 
ensino. O objetivo das soluções é reduzir custos e aumentar 
a qualidade da alocação, sem conflitos nos horários e res-
peitando as preferências dos diferentes stakeholders. Além 
disso, investimos continuamente na nossa área de Pesquisa 
& Desenvolvimento para trazer melhorias e inovações e poder 
atender às diferentes particularidades de cada instituição. 
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Por esse motivo, a Trieda Analytics é uma 
empresa que atua no chamado mercado de 
economia criativa, uma vez que oferece uma 
solução inovadora e criativa dentro de uma 
indústria tradicional. Observando o segmento 
de ensino, apesar de lidarmos com um dos 
prismas em evolução tecnológica, percebemos 
que planejar estrategicamente a elaboração 
das grades horárias tem um impacto grande no 
resultado das instituições, principalmente no 
ensino presencial.”

O que torna a solução da Trieda 
impactante no segmento de ensino?

“Tradicionalmente, as grades horárias são 
realizadas manualmente e de forma descentra-
lizada pelas instituições de ensino. Este processo 
é demorado, custoso e ineficiente, além de gerar 
desgaste excessivo para diversos profissionais 
que precisam tirar o foco da atividade fim da 
instituição, que é ensino e pesquisa. A nossa 
inovação permite que o planejamento seja feito 
de forma centralizada, mais rápido e objetivo. 
Além disso, a partir da otimização das grades, 
os benefícios das sinergias são absorvidos e a 
instituição reduz custos e aumenta seus ganhos 
financeiros.”

Como é administrar uma startup no 
Rio de Janeiro? Os seus clientes são 
todos da cidade?

“Apesar da sede ser no Rio de Janeiro, o âmbito 
de atuação da Trieda abrange todo o Brasil. No 
último ano, realizamos projetos e implemen-
tamos solução em cinco estados diferentes. 
A equipe também fica dividida em diferentes 
localidades. A facilidade tecnológica permite ter 
uma comunicação ágil entre todos e resolvemos 
grande parte dos problemas de forma remota. 
A própria solução é disponibilizada na nuvem 
e pode ser acessada de qualquer lugar, o que 
facilita também a rotina de trabalho. No Rio de 
Janeiro, já trabalhamos em escritório próprio e 
até com boa parte da equipe atuando em sistema 
de home office. Recentemente, mudamos para 

uma sala privativa no escritório da Colmeia 
Coworking, no centro da cidade, e este modelo 
está funcionando muito bem. Pagamos valor 
único mensal e não precisamos nos preocupar 
com nenhum serviço, custo ou problemas que 
usualmente temos em escritório próprio. Além 
disso, o relacionamento com outras empresas 
e startups instaladas no local aumenta o net-
working e cria oportunidades de negócios entre 
todos. O dia a dia se torna ainda mais dinâmico.”

Qual é a diferença, na sua 
perspectiva, entre uma startup e 
uma grande empresa ao lidar com 
inovação no seu segmento ou em 
outros?

Não existe uma regra, mas, no geral, startups 
tendem a ter maior flexibilidade e agilidade 
para responder a demandas do mercado ou para 
resolver problemas internos ou em produtos. 
Grandes empresas possuem mais stakeholders e 
existe um risco maior nas tomadas de decisão 
quando envolvem mudanças disruptivas no 
funcionamento de seu mercado e indústria.

Dessa forma, o universo das startups é muito 
dinâmico e demanda uma atenção grande a 
tudo que está ocorrendo de novo no mercado e 
que pode ser adaptado e utilizado como novo 
diferencial.

Quais são os pontos positivos de 
manter a Trieda Analytics no Rio 
de Janeiro e o que você acha que 
precisa mudar para atrair outras 
empresas para cá?

“O Rio continua a ter uma relevância grande na 
economia do país, apesar da crise que estamos 
enfrentando. Somos o segundo maior PIB do 
país e muitas empresas têm sede aqui, inclu-
sive no segmento de ensino. A tendência é que 
outros setores voltem a aquecer nos próximos 
meses, uma vez que o cenário de investimento 
está voltando gradativamente a ser favorável. 
Além disto, a cidade é linda e inspiradora, o 
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que facilita a atração de pessoas que queiram 
trabalhar e empreender aqui.

Por outro lado, faltam incentivos para tornar 
a cidade atrativa financeiramente também. Os 
custos de instalação e mão de obra são altos 
quando comparados a outras capitas. Faltam 
investimentos também em capacitação especia-
lizada nas áreas de tecnologia e inovação. Hoje, 
temos Belo Horizonte e Florianópolis como 
polos em ascensão que estão atraindo muitas 
empresas e empreendedores. O Rio precisa 
virar o jogo nesse sentido e enxergar essas 
startups como potenciais de atração de empregos 
e geração de riqueza para a cidade.”

Pedro, você pode nos contar um 
pouco da sua trajetória e como você 
entrou nesse mercado? 

“Eu sou um entusiasta e apaixonado pelo dina-
mismo das empresas com perfil empreendedor! 
Sou economista formado pela PUC-Rio e já atuei 
em empresas com diferentes portes e em cargos 
com diferentes responsabilidades e atribuições 
(finanças, estratégia, marketing e comercial). 

Ao fazer o full-time MBA do COPPEAD/UFRJ, 
percebi definitivamente que queria trabalhar 
com empresas que tivessem essa veia empreen-
dedora. Portanto, no segundo semestre de 2015, 
optei por concluir minha formação em Xangai, 
na China Europe International Business School 
(CEIBS), famosa pelo foco em empreendedo-
rismo e finanças.

Ao retornar ao Brasil, analisei as possibilidades, 
mas o desafio que seria administrar uma startup 
me motivou a tomar a decisão de ir para a 
Trieda.”

E quais são os requisitos para 
profissionais que querem mudar de 
carreira e participar de startups ou 
mesmo empreender em uma??

“Não há uma regra nem existe formação 
específica que torne alguém melhor ou pior 
empreendedor. Reunir o time certo pode suprir 
todas as carências técnicas. O mais importante é 
estar preparado a lidar com incertezas e querer 
aprender algo novo todo dia. Esqueça a rotina.”

PEDRO CARNEIRO
CEO da Trieda Analytics
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E C O N O M I A  C R I A T I V A

INDÚSTRIA DE 
INTANGÍVEIS

“ A INDÚSTRIA CRIATIVA TEM EVIDENTE 
CARÁTER ESTRATÉGICO EM CENÁRIO DE 

CRISE ECONÔMICA. E A CRIATIVIDADE ALIADA AO 
CONHECIMENTO TÉCNICO, QUANDO UTILIZADOS 
COMO RECURSOS PRODUTIVOS, GERAM BENS 
E SERVIÇOS DIFERENCIADOS E CAPAZES DE 
CRIAR SIGNIFICADOS, OFERECER EXPERIÊNCIAS, 
DESPERTAR EMOÇÕES E GERAR DESEJOS”. 

GABRIEL 
BICHARA 

SANTINI PINTO

Gerente da 
FIRJAN

E m entrevista à Revista TCMRJ, o gerente de 
indústria criativa da Federação das Indús-
trias do Estado do Rio de Janeiro – Sistema 
Firjan, Gabriel Bichara Santini Pinto, explica 

a atuação da organização no fomento dos profissio-
nais criativos e da indústria de transformação.

Quando surgiu a ideia de a Firjan atuar 
na indústria criativa?

“A história da economia criativa começou, na Firjan, 
no início dos anos 2000, no setor de modas. Na 
verdade, a indústria da confecção e a indústria têxtil 
estavam passando por um momento desafiador, 
pois as barreiras alfandegárias estavam por cair. As 
indústrias têxtil e de confecção seriam obrigadas a 
competir com a China e com a Índia, antes realizada 
por escala. O Sistema Firjan se juntou à indústria 
têxtil e aos designers de modas para construir uma 
estratégia de desenvolvimento baseada nos princi-
pais atributos do Rio de Janeiro, que são intangíveis. 
O Rio é a sétima “marca” mais valiosa entre as 
cidades mundiais. Uma pesquisa da CNN apontou que 

o carioca é o cidadão mais cool do mundo. Isso são 
valores intangíveis que, se traduzidos para produtos 
e serviços, geram aumento do valor agregado. ”

Nossa estratégia triplicou, em 10 anos, o valor 
exportado e o valor agregado da moda importada. 
Desde então, o Sistema Firjan tem desenvolvido 
diversos projetos educacionais, como cursos bilíngue, 
que interligam as novas tecnologias da arquitetura, o 
SENAI – Espaço da Moda, no interior, voltados à 
lógica de desafios de designers, e o FAB Lab, com 
atuação internacional. Nós construímos diversas 
oficinas de design, que oferecem consultoria de 
desenvolvimento de produto, e oficinas de marketing, 
que prestam consultoria de posicionamento de 
mercado. Também oferecemos cursos de gestão 
executiva audiovisual, programa de internalização 
das produtoras audiovisuais do Rio de Janeiro, em 
parceria com a Riofilme. Com o Sebrae, atuamos na 
capacitação de produtoras, responsáveis por negociar 
os filmes vendidos no exterior.

Enfim, os diversos projetos de gerenciamento da 
indústria criativa são a mola propulsora da economia, 
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e não podem estar resumidos a determinada área 
de atuação. Todas as áreas da economia criativa 
têm de trabalhar “de mãos dadas”, junto ao poder 
público. A indústria criativa é hoje a realidade da 
economia moderna. 

Você está à frente disso desde o 
começo?

“No início, quem comandou a atuação do Sistema 
Firjan chama-se Cristiane Alves. Eu estou à frente 
do projeto desde 2013, sempre acreditando no pro-
pósito de que temos a chance de mudar o cenário 
da nossa Cidade e do nosso Estado. O Rio tem uma 
riqueza muito grande, além do petróleo: os nossos 
valores intangíveis.

O estado do Rio de Janeiro dita tendências de moda 
para o resto do país; é a capital do pensamento 
brasileiro. Trata-se de tendências que, trazidas 
ao setor produtivo, podem gerar e potencializar 
a obtenção de riqueza. A propriedade intelectual 
tem valor agregado altíssimo. Também a cultura; o 
Rio de Janeiro é o berço de grande parte da cultura 
nacional, da identidade brasileira. E a cultura pode 
ser produto, capaz de fomentar a economia do 
país.”

No último mapeamento do Sistema 
Firjan, ficou comprovado que 
a indústria criativa representa 
significativa parcela do PIB nacional. 
O PIB criativo já se destaca de fato?

“Desde 2008, nós realizamos o mapeamento da 
indústria criativa no Brasil, a cada dois anos, para 
subsidiar novos projetos e monitorar informações; 
para identificar se as nossas políticas estão no 
caminho certo e ajudar os setores público e privado 
a se afinarem. Mais recentemente, procuramos 
saber como a indústria criativa se comportou em 
períodos de crise.  

De acordo com o mapeamento de 2015, a parti-
cipação do PIB criativo no PIB brasileiro cresceu 
de 2,56% para 2,64%. Como resultado, a área 
criativa foi responsável por gerar uma riqueza 
de R$ 155,6 bilhões para a economia brasileira, 
apenas em 2015. Entre os estados, estima-se que 
as maiores participações da indústria criativa nos 

PIBs estaduais foram em São Paulo (3,9%) e no Rio de 
Janeiro (3,7%). 

As abordagens criativas, portanto, são muito impor-
tantes. Novas competências e novos olhares são 
necessários, porque o mundo está se transformando. 
No momento em que as máquinas estão ficando 
cada vez mais sofisticadas, a capacidade de leitura 
e a criatividade do ser humano ganham mais valor. 
Enquanto o rendimento médio mensal do traba-
lhador brasileiro foi de R$ 2.451,00 em 2015, o dos 
profissionais criativos atingiu R$ 6.270,00.”

Quais são os profissionais criativos mais 
valorizados atualmente?

“Entre as quatro grandes áreas criativas, consumo e 
tecnologia respondem por mais de 80% dos traba-
lhadores criativos na economia. Os profissionais de 
moda, de design, de marketing e de arquitetura são os 
que estão em maior ênfase, e representam 44,2% do 
total da força de trabalho ativa nas empresas criativas 
e, também, em empresas não necessariamente dos 
setores criativos.

Diante de todos esses aspectos, acreditamos que os 
setores criativos e a criatividade sejam, de fato, estra-
tégicos para o desenvolvimento do Rio de Janeiro.”

Que obstáculos vocês tiveram de 
enfrentar para implementar os projetos 
de economia criativa? 

“Na verdade, as empresas tiveram e têm de enfrentar 
problemas do dia a dia. Manter a visão de futuro 
acaba por ser difícil e desafiador, quando as empresas 
vivem “sufocadas”. Criar estratégias de médio e 
longo prazos se torna muito desafiador quando se 
está querendo apenas sobreviver até o dia seguinte, 
diante das condições precárias da nossa economia.  
De forma geral, a economia criativa tem sido injeção 
de esperança e ânimo no cenário nacional, pois se 
apropria dos atributos das novas competências e 
aumenta as chances de a empresa chegar ao “dia 
seguinte”.

E como vocês conseguiram transmitir 
esse “olhar de esperança”? 

“Criando casos, criando exemplos, criando histórias; 
mostrando, apontando, influenciando, e ajudando 
os influenciadores a passar adiante as influências, 
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porque as próprias empresas têm muitos casos 
interessantes para contar. Foi muito interessante 
ver, ao longo do tempo, como as empresas foram 
mudando. Vários setores do nosso estado vêm usando 
a criatividade para conectar os funcionários e as 
empresas com as novas realidades.”

E os casos de economia colaborativa?

“Já reunimos algumas histórias positivas sobre a 
economia colaborativa. Não fomos pioneiros neste 
sistema de colaboração. Outros países, como os 
Estados Unidos e a Inglaterra, já estão em fase avan-
çada de economia colaborativa. Mas, aqui, temos 
alguns conectivos que são muito importantes para 
o desenvolvimento deste sistema – conectivos que 
atuam em rede, de modo a potencializar a troca 
entre indivíduos e empresas, no sentido de gerar 
determinada inovação.

Atuar “colaborativamente”, construindo soluções 
a partir de determinada rede, é a definição da eco-
nomia colaborativa. E o Rio de Janeiro reúne casos 

de empresas que atuam colaborativamente, casos 
de profissionais que atuam colaborativamente para 
apresentar soluções inovadoras. Com o mapeamento 
da indústria criativa, pudemos perceber que a colabo-
ração tem sido valorizada cada vez mais, de forma a 
se atingir o que chamamos de “inteligência coletiva”.

Quando pensamos em economia colaborativa, esta-
mos tratando de uma prática de mercado que tem 
metodologia específica, que conta com a ajuda de 
softwares específicos. A tendência é cada vez mais a 
inovação e o conhecimento serem compartilhados 
neste ambiente de rede de inteligência coletiva.

Exemplo atual de economia colaborativa, típico do 
Rio de Janeiro, é o carnaval. O carnaval é histori-
camente um setor que transborda casos de sucesso 
para muitos setores econômicos mais tradicionais, 
sobre colaboração de atividades. Não só as escolas de 
samba, mas principalmente os coletivos carnavales-
cos que se juntam para trabalhar e criar soluções para 
a maior festa do Rio de Janeiro, que movimenta uma 
indústria muito importante. A colaboração é uma 
coisa que a gente sabe fazer bem.”

Prédio da FIRJAN no Centro 
do  Rio de Janeiro
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SUPORTE 
PARA 
INOVAÇÃO
INCUBADORA RIO CRIATIVO

CARLOS  
CAVALCANTI

Diretor da Incubadora  
Rio Criativo
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Quando foi criada a Incubadora Rio 
Criativo e com que objetivo?

“O secretário de estado de Cultura, Leandro Monteiro, 
tem dado atenção especial à pauta da economia cria-
tiva dentro das ações estratégicas da pasta, em vista 
do potencial de desenvolvimento econômico para o 
estado, especialmente no que se refere à sustenta-
bilidade de produtores e empreendedores. Por esta 
razão, a secretaria criou, em 2009, a Coordenadoria 
de Economia Criativa; em 2012, a Incubadora Rio 
Criativo, e, em 2013, o Programa de Desenvolvimento 
da Economia Criativa do estado do Rio de Janeiro. 

Qual a estrutura da Incubadora Rio 
Criativo?

“A Rio Criativo divide-se em três núcleos: a Incu-
badora de Empresas, o Laboratório Rio Criativo e o 
Núcleo de Conhecimento. A primeira tem por objetivo 

ampliar o potencial de sucesso de empresas nascen-
tes no campo da economia criativa, no estado do Rio 
de Janeiro, que buscam impacto cultural e social, 
com possibilidade de associação a um ferramental 
tecnológico, e com possibilidades reais de alcançar 
sustentabilidade financeira. Desde sua fundação, 
a Incubadora Rio Criativo já envolveu mais de 30 
empreendimentos criativos e agora inicia um novo 
ciclo, com 14 empreendimentos, que serão incubados 
até 2019. Juntos, os empreendimentos incubados já 
faturaram mais de R$ 15 milhões de reais e geraram 
mais de 600 postos de trabalho, diretos e indiretos.

O LAB Rio Criativo tem o objetivo de criar ambientes 
de inovação, por meio da oferta de infraestrutura 
e serviços tecnológicos de suporte aos empreendi-
mentos pertencentes à cadeia produtiva de conteúdo 
digital do estado do Rio de Janeiro, com vistas à 
produção, exibição e comercialização de conteúdos 
digitais criativos. 
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O Núcleo de Conhecimento é responsável pela oferta 
das ações de qualificação profissional para a popu-
lação, organizadas entre Maratonas e Caravanas. As 
Maratonas consistem em oficinas práticas e palestras 
inspiradoras, realizadas durante três dias imersivos 
na sede da Incubadora. Para realizar as Caravanas, 
a equipe da Incubadora Rio Criativo visita uma das 
10 regiões do Estado, mobilizando a população para 
participar de oficinas, cursos e consultorias espe-
cializadas que são elaboradas a partir das vocações 
locais, fortalecendo os negócios da própria região. Ao 
todo, mais de 30 mil pessoas já foram beneficiadas 
pelas ações de qualificação da Incubadora.”

Que outras ações já foram 
implementadas pela Rio Criativo?

“Uma das principais ações dedicadas ao interior é 
o Projeto Cidades Criativas RJ, que visa a contribuir 
para a construção e implementação de políticas de 
fomento e desenvolvimento do turismo cultural 
fluminense, através da promoção e consolidação 
de polos e territórios criativos de Duque de Caxias, 
Vassouras e Valença. O objetivo é integrar ações 
governamentais e privadas na promoção das regiões 
fluminenses como destinos turísticos, observando 
estratégias de preservação patrimonial e ambiental, 
com ações de fortalecimento da cultura e empreen-
dedorismo local. Serão desenvolvidos os mapas 
digitais das três cidades contempladas, contendo a 
localização georreferenciada dos mais de 150 agentes 
mapeados, além das ações de qualificação e atendi-
mento remoto a estes empreendedores.”

Há perspectiva de o Programa ser 
ampliado?

“Além das Maratonas realizadas na capital, pla-
nejamos a realização de um curso de longo prazo 
que ofertará ferramentas para gestão do empreen-
dimento, mas que dedicará espaço aos processos 
criativos e modelos que sirvam de inspiração. Os 
empreendedores serão preparados para criar e gerir 
novos modelos de negócio.

No âmbito das Caravanas, o objetivo é visitar nova-
mente todas as 10 regiões do Estado ao longo deste 
ano, oferecendo oficinas e consultorias nos temas de 
gestão, marketing, mobilização de recursos, e pla-
nejamento estratégico. Nesse sentido, cabe ressaltar 
que, além dos empreendedores já atendidos, haverá 

atenção especial para a sensibilização do empresa-
riado local, que potencialmente pode investir nos 
projetos e negócios locais.

Ainda no âmbito de fortalecimento do ecossistema, 
estamos conjugando esforços para realizar Rodadas 
de Negócios entre os produtores e empreendedores 
do estado, com as empresas habilitadas no edital 
da Lei de Incentivo Estadual à Cultura. Estima-se 
que, em 2017, cerca de R$ 55 milhões deixaram de 
ser utilizados por haver um gargalo na relação entre 
produtores e as empresas incentivadas. Além dessas 
pautas, nosso objetivo será fortalecer os empreen-
dedores das favelas e periferias, identificando opor-
tunidades de financiamento e fortalecendo as redes 
nestes locais.”

Que resultados concretos já foram 
alcançados?

Foram vários:

 D a seleção de 14 empreendimentos incubados, com 
cerca de 60 empreendedores;

 D a criação da Comissão de Gastronomia RJ;

 D o suporte ao projeto que elegeu Paraty como 
Cidade Criativa, pela UNESCO;

 D o mapeamento e o suporte para desenvolvimento 
de empreendimentos de Duque de Caxias, Vassou-
ras e Valença, por meio do Cidades Criativas RJ;

 D a realização de Caravanas nos municípios de 
Duque de Caxias, Macaé, Paty do Alferes, Resende 
e São Pedro da Aldeia, com aproximadamente mil 
pessoas envolvidas;

 D  a realização de cinco Ma-
ratonas, com uma média de 
três mil participantes; 

 D  a parceria com a Omelete 
[site] e a Oi, para realização 
da Game XP no Rock In Rio 
de 2017.
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A empresa Zerezes, marca especializada na confecção 
de óculos com armações feitas em madeira, é um 
exemplo bem-sucedido do crescimento do segmento 
criativo. Luiz Eduardo Rocha, um dos quatro sócios, 
lembra de como a ideia do negócio surgiu, no final 
de 2011, quando todos estudavam Design de Produto, 
na PUC. 

“Não estávamos felizes com nossos estágios e 
também não víamos muitas possibilidades de 
desenvolvermos nosso trabalho. Nesta mesma 
época, eu queria comprar um óculos e vi uma 
produção americana de óculos de madeira. 
Achei muito legal, entrei na internet, tentei 
comprar, mas eles não enviavam para o Brasil. 
Também não encontrei nada parecido aqui. 
Contei tudo isto para meus amigos e foi aí que a 
ideia surgiu para valer”.

Outra importante iniciativa do grupo foi utilizar 
madeiras recolhidas de caçambas e de obras de 
demolição para a confecção dos óculos. “Desde a 
faculdade, a preocupação ambiental é nossa premissa 
para qualquer projeto que queiramos trabalhar; um 
processo mais orgânico, nada de extração. Como 
também a resina que usamos, de mamona, vegetal, 
sem química alguma; é mais cara, mas tem a ver com 
o que acreditamos. Temos três formas de adquirir 
essas madeiras aproveitadas: a primeira é comprando 
de pessoas que trabalham em coleta; a segunda, 
ganhando de clientes ou pessoas que viram matérias 
relativas ao nosso trabalho e que, por acaso, estão 
se desfazendo de algum imóvel; e a terceira, por 
coleta nossa. Hoje, trabalhamos com cinco tipos de 
madeira: ipê, peroba do campo, peroba rosa, pinho de 
riga e jacarandá; mesclamos umas com as outras até 

alcançarmos a estática e a cor que queremos para 
cada trabalho”.

Mas, no início, o grupo passou por algumas difi-
culdades, que foram vencidas com persistência 

e dedicação. “Começamos, em 2012, investindo 
R$ 1.500 reais. Com este dinheiro, fizemos seis 

óculos e vendemos todos. Com a venda destes seis, 
conseguimos fazer e vender mais 10, depois 30, 

depois 100. E fomos crescendo aos pouquinhos. 
Em 2015, perdemos uma produção grande que 

tínhamos contratado para uma conhecida loja 
e eu não entendi bem o por quê. Na mesma 

época do ano seguinte, em junho, aconteceu 
a mesma coisa. Depois de muita pesquisa 

E C O N O M I A  C R I A T I V A

UMA NOVA 
VISÃO PARA  
A MADEIRA
ÓCULOS ZEREZES

LUIZ 
EDUARDO 
DA ROCHA

Sócio da 
Zerezes
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e estudos, entendemos que, em 
épocas mais frias, a resina não 
cura tão bem quanto nos outros 
períodos. A partir daí, então, fize-
mos uma estufa. Outro estudo que 
fizemos foi sobre a relação nariz/
óculos – espessura, o que marca, 
o que incomoda, e a angulação que 
dá mais conforto. Nós queríamos 
exatamente isto: ir descobrindo, 
criando nossas próprias regras; 
fazer as coisas do nosso jeito. As 
hastes, por exemplo, nelas são 
gravadas a origem da madeira, o 
nome da rua em que foi pega, a 
quantidade de óculos feitos com 
aquela madeira, e o número dele 
nessa tiragem”.

Hoje, a empresa Zerezes ocupa 
dois andares de um casarão antigo 
próximo à Zona Portuária do Rio, 
tem duas lojas de venda -  uma 
no Centro e outra na Zona Sul – e 
seus donos continuam inovando 
e criando ideias para um futuro 
bem próximo. 

“Estamos crescendo devagar, mas com base sólida e coerente. No 
primeiro ano, faturamos R$ 150 mil; no ano seguinte, R$ 450 mil; no 
outro, R$ 780 mil; em 2016, R$ 1.500 milhão; ano passado, fatura-
mos R$ 2.100 milhões; e, este ano, a expectativa é de R$ 4 milhões. 
“Quanto ao futuro, estamos pensando em fazer óculos com arma-
ção de plástico reciclado — copos, canudos e sacolas. Estamos 
querendo atuar de alguma forma em mudanças de parâmetros, 
tomada de consciência. Pensamos também em armações de 
metal, a princípio não reciclado, para expandir o campo de 
atuação.  Estamos fazendo, ainda, uma parceria com a associação 
do Parque da Tijuca, tentando, de alguma forma, trabalhar com 
a madeira da jaqueira que, dentro do parque, é uma praga para 
o meio ambiente. O Parque da Tijuca é um importante parque 
urbano que age como regulador térmico do Rio, diminuindo em 
quatro por cento nossa temperatura. Outra iniciativa recente 
foi a contratação de uma pessoa para escalar a nossa marca no 
meio digital, aumentar nossas vendas através do site e ampliar 
nosso alcance a outros estados. Hoje, nós temos ponto de venda 
em São Paulo, Roraima e Porto Alegre. Pensamos ainda em fazer 
acordo com algum oftalmologista para, juntos, destinarmos parte 
dos nossos lucros a pessoas de baixa renda que necessitam de 
óculos de grau.  Mas, o maior objetivo agora é conseguir colocar 
a Zerezes como Empresa B, cumprindo algumas obrigações 
sociais na comunidade e preenchendo alguns pré-requisitos que 
envolvem relacionamento com os nossos trabalhadores, política 
de governança interna e impacto ambiental”.



Daniel Kraichete, diretor do Núcleo de Ativação 
Urbana - Nau, e um dos criadores do Distrito 
Criativo, explica o horizonte de possibilidades 
do setor criativo:

“A economia criativa tem o poder de trans-
formação de territórios. Todas as grandes 
cidades têm o seu distrito das Artes e os 
profissionais desta atividade criativa são 
pessoas que querem um espaço onde pos-
sam ter liberdade para criar e flexibilidade 
de horário, ou seja, um ambiente de traba-
lho diferenciado. Criamos, então, o Distrito 
Criativo do Porto, primeiro movimento 
para casar este poder da economia criativa 
de transformação com o território do Rio 
de Janeiro. O foco do Distrito é incentivar 
novas dinâmicas e redes de trabalho e 
criar um ambiente para as novas ideias 
circularem e acontecerem. 

O Nau é diferente; é um grande chapéu; um 
negócio de impacto social que tem por objetivo 
prototipar espaços, desenvolver territórios 
e cidades, a partir da economia criativa e de 
entretenimento. No Nau, a gente pensa um 
produto, estuda a estratégia, desenha e desen-
volve o projeto, mas que este seja do interesse 
de todos e possa atrair público. Por exemplo, 
nós desenhamos o Fau - Festival de Ativação 
Urbana, que é um festival de arte, cultura e gas-
tronomia. O Fau acontece mensalmente numa 
praça em Santo Cristo, onde se apresentam 
expositores com diversos assuntos e trabalhos, 
grupos de rua e blocos de carnaval, tudo isto 
em meio a barraquinhas com diferentes tipos 
de comida. Para cada projeto, a gente monta 

a equipe; é uma relação que se cria; acabou o 
projeto, acabou a relação. 

Nosso negócio é gerar negócios que gerem 
valor a todos. Por isso, sentamos na mesa com 
a iniciativa privada, a sociedade civil e o setor 
público, para desenvolvermos soluções de 
forma colaborativa. A intenção do Nau é que, 
até 2020, a região do Porto esteja minimamente 
ocupada por eventos e que venha a ser espaço 
de referência para toda a cidade e para coletivos 
de trabalho. A nossa visão mais para frente da 
região é que seja um lugar que reúna o executivo 
convivendo com o artista de rua; a galeria de 
artes convivendo com escritórios de advocacia 
etc. Estou falando do Morro da Previdência e 
do Morro do Pinto, próximos ao Porto, convi-
vendo com o executivo da grande empreiteira, 
harmonicamente. A gente sabe que isto gera 
desenvolvimento econômico”. 

E C O N O M I A  C R I A T I V A

UMA NAU DIFERENTE NO 
PORTO DO RIO
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DANIEL 
KRAICHETE

Diretor do NAU



“ Em sua primeira fase, a Gintonica era uma 
consultoria de marketing para produtores 

culturais, especializada em transformar seus projetos 
artísticos em plataformas de ativação de marca para 
empresas com foco na captação de patrocínios. Agora 
no formato startup, assumimos como público-alvo 
as empresas apoiadoras e expandimos o campo de 
atuação para cultura, esportes, inovação e responsabi-
lidade social. Cuidamos de toda a cadeia do patrocínio 
para as empresas que desejam ativar suas marcas 
e públicos de relacionamento através de projetos 
culturais, esportivos e sociais, desde a inscrição nas 
leis de incentivo até o relatório final, tendo PATRON e 
nosso expertise em branding como nossos principais 
diferenciais”, explica Matheus.

“PATRON é um algoritmo de matchmaking que identifica os 
projetos culturais mais alinhados ao perfil de cada marca patrocinadora. 
E vice-versa”. Assim define Felipe Dias o negócio que criou com Matheus 
Pizão. Os dois também tocam juntos, há pouco mais de dois anos, a 
Gintonica, uma consultoria de marketing para produtores culturais, de 
onde partiu a criação de PATRON.

Após quase duas décadas traba-
lhando em uma multinacional, 
o publicitário abandonou tudo 
e partiu para um ano sabático 
voltado para arte contemporânea. 
Nesse processo, aproximou-se de 
produtores culturais e percebeu a 
dificuldade de comunicação entre 
artistas e executivos das empresas 
patrocinadoras, como ele conta. 
Na volta, o reencontro com Felipe, 
outro experiente nas áreas de 
comunicação e marketing, resul-
tou no empreendimento inovador.

Desde outubro de 2017, PATRON, 
segundo eles contam, já foi utili-
zado por mais de 300 produtores 
culturais e duas grandes empresas 
patrocinadoras. “Mas ainda não 
estamos faturando”, responde 
Felipe à questão crucial. “A previ-
são é começar a gerar receita após 
o 12º mês de operação”, prevê o 
empreendedor.

Enquanto isso, seguem os planos 
de expansão para as áreas espor-
tiva e social e outros. 

“Em breve,  iremos iniciar 
o desenvolvimento de um 
software para automatizar a 
comunicação e troca de arqui-
vos entre empresas e propo-
nentes, monitorar indicativos 
de performance e mapear os 
impactos econômicos e sociais 
de cada ação de patrocínio”, 
anuncia Felipe Dias.
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E C O N O M I A  C R I A T I V A

ALGORITMO CAPTADOR 
INTELIGENTE
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E C O N O M I A  C R I A T I V A

ARQUITETURA 
ORGÂNICA

BAMBUÊ
“Os projetos de arquitetura são desenhados 
usando a metodologia beta-alfa, em que, 
de forma bem resumida, projeta-se a partir 
de um estado meditativo de consciência 
baseado nas sensações que se deseja alcan-
çar com a criação de tal espaço”, explica 
a arquiteta e urbanista Fabiana Carvalho 
sobre o conceito da Bambuê, empresa de 
arquitetura, com foco em estruturas de 
bambu.

Criado em 2015, surgiu do encontro entre 
Fabiana e o engenheiro de produção Leonardo 
Soares. Cada um vinha de um “processo de 
reflexão sobre o próprio papel no mundo”, 
como ela define. Leonardo voltara de viagem 
de um ano de bicicleta pela América do Sul e 
Fabiana concluíra a faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo, onde militou em movimentos 
estudantil e sociais.

“A partir desse encontro, passamos a pensar 
juntos de que forma poderíamos aproveitar 
melhor nossos talentos, habilidades, forma-
ções, gostos e intenções em um trabalho que 
fosse também uma ferramenta de transforma-
ção social e cultural. Encontramos este lugar 
na Bambuê, onde trabalhamos com o corpo e 
a mente em sintonia, construindo ambientes 
mais harmônicos, naturais e interessantes para 
melhorar a qualidade de vida das pessoas. Atra-
vés dessa atuação, mostramos que uma arqui-
tetura orgânica, de baixo impacto ambiental, 
com relações sociais equilibradas, é possível e 
necessária para o nosso tempo”, conta Fabiana.

A capacitação no ofício começou com profis-
sionais e pesquisadores do assunto, no Rio 

de Janeiro, e então partiram para conhecer a 
realidade da Colômbia, país que é referência 
em construção deste tipo, em uma viagem de 
três meses de bicicleta, conhecendo mais de 
cem obras, de diversas épocas e estilos, além de 
entrar em contato e firmar parcerias com diver-
sos arquitetos, construtores e profissionais da 
área. 

“A experiência de conhecer e vivenciar a cadeia 
produtiva do bambu, nos deu uma bagagem 
de referências incrível para aplicar em nossos 
trabalhos, o que consideramos nossa pós-gra-
duação em bambu”, destaca a arquiteta.

Além de projetos feitos a partir de materiais 
naturais e soluções ecoeficientes, a Bambuê 
atua em parceria com o centro cultural Fundição 
Progresso para projetos de transformações 
socioambientais, realizando workshops. Tam-
bém integra o projeto “Mutirão Olho D’Água”, 
que envolve agricultura urbana, restaurando o 
solo de uma parte da praça dos Arcos da Lapa. 
Além disso, a Bambuê foi selecionada para ser 
uma das empresas incubadas pelo Rio Criativo 
— programa da prefeitura em pareceria com o 
Oi Futuro e o Templo Coworking.

FABIANA 
CARVALHO 

E LEONARDO 
SOARES
Sócios da 
Bambuê

BAMBUÊ
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BATE-PAPO CARIOCA
PRESIDENTE DO 3º TRIBUNAL DO JÚRI DO MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO, ALEXANDRE ABRAHÃO É RESPONSÁVEL POR JULGAMENTOS DE 
PROCESSOS CONTRA ALGUNS DOS MAIS PODEROSOS NARCOTRAFICANTES 
ATUANTES NO RIO DE JANEIRO. 

O juiz é um estudioso das organizações criminosas no Brasil e foi sobre 
isto que falou, no dia 19 de junho último, aos participantes do curso 
de capacitação em Investigações de Orcrim, promovido pela Academia 
Estadual de Polícia (Acadepol). 

Na ocasião, deu exemplos de fatos bem-sucedidos que protagonizou em 
sua carreira: um, que envolve as circunstâncias da prisão do traficante 
Elias Maluco; outro, as interceptações do sistema prisional. Em ambos, 
Abrahão ressalta a importância de distinguir o mundo real do mundo 
jurídico. 

“ Insistimos em viver no 
mundo mágico de Oz e 

ignoramos que temos abaixo de 
nós uma sociedade que enfrenta 
uma realidade completamente 
diferente”, adverte Abrahão.

Crítico em relação ao sistema, 
que considera “arcaico, obsoleto, 
pesado e ineficiente”, Abrahão 
calcula que levará pelo menos 60 
anos até que o Rio saia da situação 
em que se meteu.

Nascido e criado em uma família 
de policiais, o magistrado desta-
cou a importância de se valorizar 

o trabalho dos policiais. “O Judi-
ciário é como um bebê de colo 
que necessita ser amamentado. 
E a mãe de leite do Judiciário é a 
Polícia. Se uma autoridade policial 
- que é, na verdade, o primeiro 
juiz do fato - falha, todo o resto 
cai”, disse ele.

Mundo jurídico versus 
mundo real

“O mundo jurídico vive num 
m u n d o  i d e a l  e  o  r e s t o  d a 
sociedade vive no mundo real. 
Naturalmente, esse é um motivo 

ALEXANDRE 
ABRAHÃO
Juiz e presidente do 
3º Tribunal do Júri do 
município do Rio de Janeiro.
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do fracasso da nossa imagem 
pública .  Nós insist imos em 
viver no mundo mágico de Oz e 
ignoramos que temos abaixo de 
nós uma sociedade que enfrenta 
uma realidade completamente 
diferente, que não possui nada 
do que estamos acostumados em 
nossos gabinetes; e é ela que nos 
sustenta.

Já nos primeiros anos da minha 
carreira decobri que vivemos num 
mundo jurídico arcaico, obsoleto, 
pesado e ineficiente. Naquela 
época, me foi apresentado o artigo 
do professor de criminologia 
americano, George Kirkham, 
‘De professor a policial’, que me 
motivou a pensar que se nós não 
entendermos a nossa realidade, 

como ela de fato é, não conse-
guiremos prestar qualquer apoio 
à sociedade. Foi a partir daí que 
comecei a focar, mais do que nas 
legislações penal e processual, no 
dinamismo social e nas teorias 
outras que alimentam a nossa 
sociedade. Basta que vejamos, 
por exemplo, hoje, no Tribunal 
do Júri. Quem viu o filme ‘Um 
dia de fúria’, sabe do que estou 
falando. Quase que diariamente, 
julgo ‘dias de fúria’. Não adianta, 
quem trabalha com homicídio 
vai documentar procedimentos, 
sejam do inquérito policial, sejam 
do judicial, de ‘dias de fúria’. É a 
mulher grávida que apanhava do 
marido alcóolatra todos os dias 
e, um dia, mata esse homem. Eu 
pergunto: essa mulher merece ir 
a júri popular? Naquele dia ela se 
perdeu. Quando é que nós vamos, 
por exemplo, estudar privação 
momentânea de sentidos?”

Guerra avisada

“Nós ignoramos os sinais de que 
temos que mudar (o sistema jurí-
dico). Um dos primeiros, foi dado 
pelo fundador da facção Falange 
Vermelha,  que depois  virou 
Comando Vermelho. Enquanto 
divergíamos sobre teses acadê-
micas do Direito francês, alemão 
e italiano, o ‘professor’ Wiliam 
da Silva, numa entrevista a um 
jornal, nos idos dos anos 1980, 
falou assim: ‘Conseguimos aquilo 
que a guerrilha não conseguiu: o 
apoio da população carente. Vou 
aos morros e vejo crianças com 
disposição, fumando e vendendo 
baseado. Futuramente, elas serão 
três milhões de adolescentes, que 
matarão vocês nas esquinas. Já 
pensou o que serão três milhões 
de adolescentes e dez milhões de 
desempregados em armas?’ 
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E hoje, profeticamente, temos uma 
massa armada nas vias públicas, 
manipulada por bestas lobotomi-
zadas e diplomadas, que com suas 
canetas trabalham de forma tão 
nociva quanto aquele traficante 
que está com a sua K-47 ou aquele 
miliciano portando um AR-15.

Quando fui estudar essa realidade, 
lá atrás, percebi que já não era 
mais uma questão de segurança 
pública que iríamos enfrentar no 
futuro; já não era uma questão 
simplesmente de legislação her-
dada da década de 1940, que não 
atende a uma realidade dinâmica, 
concreta e que nos mata. Era uma 
guerra avisada, a partir do com-
plexo prisional de Ilha Grande, 
no Rio de Janeiro, onde esse 
sistema de poder paralelo que nós 
estamos enfrentando, hoje, foi 
estruturado.”

Mandado de busca e 
apreensão coletivo

“Dois fatos ocorridos na minha 
carreira me deixam com orgulho. 
Um deles refere-se ao que se con-
vencionou chamar de mandado de 
busca e apreensão coletivo. 

Sempre fui apaixonado por táticas 
de guerra e, naturalmente, me 
interessei em estudar a estratégia 
dos vietcongues. Na guerra do 
Vietnã, como não tinham como 
parar o avanço americano com as 
mesmas armas, criaram, no seu 
próprio habitat, verdadeiras cida-
des subterrâneas, onde supor-
tavam toda a sorte de ataque. 
Depois, saíam de lá para colher 
o que havia sobrado de material 
para montar seus explosivos. Era 
a chamada tática de guerra assi-
métrica, que é o que efetivamente 
estamos vivendo aqui no Rio. Os 
registros fotográficos feitos pela 

polícia nos Complexos da Maré 
e do Alemão mostram a existên-
cia desses túneis subterrâneos 
construídos embaixo de múlti-
plas casas, utilizados para fuga 
e escape de armamento, drogas 
etc. Graças a esses registros pude 
fundamentar que é necessário 
dar elasticidade ao conceito de 
casa, nesses casos. É preciso 
reinterpretar a legislação com 
o cotidiano, porque sem isso 
não vou conseguir nada. O mais 
importante daquelas imagens é 
que pude provar que casa é asilo 
inviolável, sim; mas não estáva-
mos diante de uma casa. A pessoa 
que permite ou vive em uma casa 
com uma tubulação daquelas pode 
ser refém do tráfico e não iremos 
denunciá-la; mas nunca posso 
dizer que aquela casa é um asilo 
inviolável porque naquele fato ela 
está servindo a um fim diverso 
àquele para o qual ela foi cons-
truída. Eu pude, então, defender 

essa tese e, em razão dela, pela 
primeira vez na história, houve 
uma operação no Complexo do 
Alemão em que nenhum tiro foi 
disparado e que resultou na prisão 
do chefe do tráfico Elias Maluco, 
em setembro de 2002. O mandado 
de busca e apreensão coletivo 
não é uma coisa genérica, como 
a imprensa deturpa. Se naquela 
época, com muito menos tecno-
logia pudemos dividir a região em 
partes e, através de interceptação 
telefônica, distinguimos com pre-
cisão o conjunto de casas onde o 
criminoso estava se escondendo, 
hoje se pode fazer melhor ainda.”

Interceptações em Bangu

“Outro caso do qual me orgulho 
foi sobre o controle de intercepta-
ções do sistema prisional, quando 
atuei em Bangu, de 2004 a 2013.

Quando iniciei no Fórum de lá, 
me causava aversão a ideia de que 

“Quando me perguntam sobre o sistema 
atual, eu falo sobre uma estrutura em que 
eu não acredito.”



69

R
E

V
IS

T
A

 T
C

M
R

J
 •

 N
º7

0
R

IO
 D

E
 J

A
N

E
IR

O

presos falassem normalmente 
dentro de presídios em telefones 
celulares. E foi uma promotora 
de Justiça que me convenceu a 
grampear as ligações. Durante 
nove anos fizemos isso, colhendo 
informações. Não se tem ideia 
de quantas operações foram 
promovidas, quantas prisões 
foram possíveis, quantos fatos 
foram esclarecidos graças a isso. 
O exemplo mais emblemático 
foi em 2006, durante o chamado 
‘Dezembro Negro’, que aconteceu 
em São Paulo, por uma ação coor-
denada entre o PCC e o Comando 
Vermelho. Era para ter sido tão 
sangrento no Rio como foi em 
São Paulo, mas, ao contrário de 
lá, captamos um aumento de 
fluxo de ligações atípico, que 
sinalizou que algo estranho iria 
acontecer. Informamos ao Secre-
tário de Segurança da época, que, 
imediatamente, colocou todo o 
contingente policial do Estado em 
prontidão. Enquanto São Paulo 
sangrava, somente dois ônibus 

foram queimados no Rio. Nós 
fazíamos uma ação preventiva, 
um trabalho que verdadeiramente 
era voltado para reprimir. Foram 
mais de 20 agentes penitenciá-
rios presos, centenas de quilos 
de drogas e armas apreendidas 
ingressando no sistema prisional. 
Foi uma ação inteligente e bem 
desenvolvida, voltada para o fim, 
que é o bem comum.”

Razão e união

“Quando me perguntam sobre o 
sistema atual, eu falo sobre uma 
estrutura em que eu não acredito. 
Nessas horas, sempre lembro da 
frase do Jeffrey Robinson, em seu 
livro ‘Globalização do Crime’: 
Enquanto vivermos num mundo 
onde uma filosofia de soberania do 
século XII, reforçada por um modelo 
judiciário do século XVIII, defendido 
por um conceito de combate ao 
crime do século XIX, que ainda está 
tentando chegar a um acordo com a 
tecnologia do século XX, o século XXI 
pertencerá aos criminosos.” 

Volto a dizer, nosso sistema é 
pesado, caro, obsoleto e ineficaz. 
Nós perdemos o controle. Exem-
plo nítido é a Rocinha. Entra Exér-
cito, sai Exército, entra Choque, 
Bope, Core e a Rocinha continua 
sendo um ambiente conflagrado, 
onde o insurgente é quem manda 
lá. Perdemos essa guerra agora, 
mas uma nova guerra a gente pode 
ganhar. Mas vai demorar pelo 
menos 60 anos para o Rio sair da 
situação em que se meteu. Temos 
pelo menos duas gerações per-
didas pela frente, mas podemos 
agora plantar algo para o futuro 
dos nossos netos e bisnetos. O que 
podemos fazer hoje, sem fantasia 
ou discurso melodramático, é 
nos divorciarmos desse cenário 
polarizado. Podemos analisar as 
coisas com mais razão e, acima 
de tudo, devemos buscar a solu-
ção na inteligência policial, em 
suas experiências de campo, nas 
atitudes sublimes, na união e na 
genialidade pessoal de cada um.”
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AUDITOR DO TCMRJ 
ATRIBUI ENCHENTES NO 
RIO A DESMATAMENTOS
OS DESLIZAMENTOS DE TERRA, OS GRANDES VOLUMES DE 
ÁGUA ESCORRENDO DAS ENCOSTAS E OS ALAGAMENTOS 
OCORRIDO NA ÚLTIMA QUINTA-FEIRA (DIA 22 DE 
MARÇO) FORAM, GRANDE PARTE, PROVOCADOS 
PELA PERDA DA COBERTURA VEGETAL NA 
CAPITAL DO RIO DE JANEIRO, EM FUNÇÃO DE 
OCUPAÇÕES DESORDENADAS. 

É o que aponta Leonardo Franklin For-
nelos, auditor de controle externo do 
TCMRJ, que acaba de concluir mestrado 
em engenharia civil pela Coppe/UFRJ. 
Sua dissertação justamente aponta para 

a necessidade de critérios para delimitação e para 
a elaboração de planos de manejo nas unidades de 
conservação da Cidade, hoje inexistentes.

A especialização, conta Leonardo, foi motivada pela 
sua rotina de trabalho, na 6ª IGE, Inspetoria de 
Controle Externo que se dedica à auditoria ambiental, 
com um trabalho pioneiro entre os tribunais de 
contas, especialmente na avaliação dos parques 
naturais e das áreas de proteção ambiental do Rio. “O 
mestrado me ajudou a entender melhor a legislação 
ambiental e a agregar uma metodologia científica às 
auditorias ambientais”, explicou Leonardo durante 
entrevista a seguir:

Como está a situação dos parques 
naturais municipais e das unidades de 
conservação na cidade?

“Temos visto muitos problemas, principalmente em 
relação à questão das delimitações das áreas, o que 
tem permitido o aumento de invasões. O poder público 
não estabeleceu uma definição muito clara sobre 

o que pode 
e  o  q u e 
n ã o  p o d e 
dentro das 
á r e a s  d e 
p r o t e ç ã o  e 
conservação. 
Na Zona Oeste, 
especialmente 
dentro do Parque 
Natural de Grumari, 
muitas áreas foram 
desmatadas para plantação 
de bananeiras, que são exóticas 
e acabam agredindo o ecossistema da 
Mata Atlântica. Além disso, não há controle sobre a 
caça e a retirada de fauna e flora nessa região.”

Como o Tribunal pode atuar para a 
preservação ambiental?

“O trabalho de monitoramento que o TCMRJ vem 
fazendo contribui no sentido de mapear comple-
tamente essas áreas, apontar as situações frágeis e 
relatar as oportunidades de melhorias. A partir daí 
,fazemos as cobranças junto aos órgãos competentes, 
no caso, a atual Secretaria de Conservação e Meio 
Ambiente.”
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Mas, cobrança em que 
sentido? Como o Tribunal 
de Contas pode interferir 
na gestão do meio 
ambiente?

“Essas áreas fazem parte do 
patrimônio da Cidade. Além de 
representarem um valor incalcu-
lável, atuam diretamente na qua-
lidade de vida da população, como 
a melhoria do clima e o combate 
à poluição e, consequentemente, 
trazem impacto nos custos com a 
saúde pública. Além disso, a Polí-
tica Nacional de Meio Ambiente 
deixa bem claro que o Município 

é responsável pela proteção do 
patrimônio natural. É dever 

do poder público municipal 
zelar por ele.”

LEONARDO  
FRANKLIN FORNELOS

Auditor de Controle  
Externo do TCMRJ

Esses alagamentos e 
enchentes que temos 
visto recentemente 
no Rio são somente 
consequência do grande 
volume de chuvas?

“Certamente os desmatamentos 
têm muito a ver com os trans-
tornos que as chuvas vêm provo-
cando. Quando se retira a vegeta-
ção das encostas, é previsível que 
alagamentos ocorram. A árvore 
ou qualquer vegetação que seja, 
quando arrancada, deixa o solo 
nu. Sem as raízes para funcionar 
como anteparo para diminuir a 
força da água e permitir que ela 
infiltre na terra, a água escoa com 
uma velocidade muito grande e 
vai carregando toda a camada 
superficial do solo, provocando os 

deslizamentos de terra e as cas-
catas como as que vimos caindo 
na Avenida Niemeyer na última 
semana.”

Quais são as auditorias 
em andamento no TCMRJ 
voltadas para a questão 
ambiental?

“A 6ª IGE foi pioneira no trabalho 
de auditoria ambiental, entre os 
tribunais de contas. Hoje, está 
em curso uma auditoria voltada 
para verificar a efetividade da 
política pública de meio ambiente 
no município do Rio, analisando, 
inclusive, se a legislação local é 
suficiente para atender os objeti-
vos da política nacional e garantir 
o resguardo do patrimônio natu-
ral da Cidade.”
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zará inspeção 
extraordinária 
com o objetivo 
d e  v e r i fi c a r 

a execução das obras emergen-
ciais para a recuperação da orla 
marítima da Praia da Macumba, 
na Zona Oeste do Rio. Somente 
três meses após sua conclusão, 
a ressaca registrada em meados 
de junho causou o rompimento 
de sacos de contenção, colocando 
novamente em risco as edificações 
locais.

O plenário, em sessão do dia 19 
de junho, determinou também 
a abertura de prazo para que a 
empresa contratada, Geome-
cânica, preste esclarecimentos 
sobre os fatos ocorridos e alerta 
o prefeito e os secretários da Casa 
Civil e de Conservação e Meio 
Ambiente sobre a persistência 
da situação de risco à vida das 
pessoas e aos seus bens.

Por fim, o processo seguiu em 
diligência para a prefeitura apre-
sentar as providências, visando à 
solução definitiva do problema.

OBRAS DA PRAIA 
DA MACUMBA 
SOB INSPEÇÃO 
DO TCMRJ
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MAGISTRADO NÃO TEM 
COMPETÊNCIA PARA 
AMEAÇAR

É abusivo presumir conduta de má-fé antes que o ato 
seja realizado. Nem sempre os embargos de decla-
ração são utilizados como mecanismo processual 
destinado a obter o rejulgamento da causa. Ameaçar 
com multa interfere na liberdade de atuação do 

profissional, a quem cabe, com exclusividade, avaliar as estraté-
gias do processo legal. Levantando o debate sobre essas questões, 
a Revista Consultor Jurídico publicou, em 13 de março, artigo do 
professor titular e ex-diretor da Faculdade de Direito da USP, e 
também membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. José 
Rogério Cruz e Tucci. Leia a íntegra do artigo:

A ARBITRÁRIA E DESCABIDA AMEAÇA 
JUDICIAL DE APLICAÇÃO DE MULTA

POR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI

Este artigo é dedicado a repudiar de forma vee-
mente o constrangimento pelo qual passa o advogado 
quando o juiz o adverte de que irá impor sanção ao seu 
constituinte caso venha a ser praticado determinado 
ato processual.

O juiz, como é cediço, tem o dever de aplicar a lei. Não 
o de ameaçar a aplicá-la...

O advogado, a seu turno, tem o dever de atuar com 
ética e lealdade. Não o de abusar do processo, em 
detrimento da celeridade...

No plano do direito material, a aferição da boa-fé 
objetiva decorre da interpretação do padrão de con-
duta normalmente exigível dos sujeitos e dos efeitos 
jurídicos que razoavelmente deveriam ser esperados 
pelos contratantes. A atenção a essas duas premissas 

estabelecerá o conteúdo objetivo do negócio jurídico, 
ao qual estarão vinculadas as partes.

A teoria da boa-fé objetiva encerra um formidável 
instrumento de hermenêutica jurídica para detectar, 
num determinado caso concreto, eventual abusi-
vidade das cláusulas contratuais expressas ou para 
reconhecer a inaplicabilidade parcial dos efeitos do 
negócio jurídico, ou ainda para proceder à interpre-
tação integrativa da declaração de vontade, sempre 
que seja preciso restabelecer o equilíbrio contratual.

Na mesma linha principiológica, que marca as deno-
minadas Normas Fundamentais do Processo Civil, 
constantes do preâmbulo do Código de Processo Civil 
em vigor, inspirando-se, por certo, na dogmática 
do Direito Privado, o legislador estabeleceu, no 
artigo 5º, uma cláusula geral de boa-fé processual, 
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Código: “Antes de considerar 
inadmissível o recurso, o relator 
concederá o prazo de 5 (cinco) 
dias ao recorrente para que seja 
sanado o vício ou complementada 
a documentação exigível”.

Note-se que a boa-fé proces-
sual desdobra-se nos deveres 
de veracidade e de lealdade na 
realização dos atos processuais, 
contemplados nos artigos 77 e 142 
do diploma de 2015. O descumpri-
mento desses deveres caracteriza 
ato atentatório à dignidade da 
Justiça e litigância de má-fé, cujas 
sanções estão detalhadamente 
previstas nos artigos 77, 80, 81, 
100, parágrafo único, 334, pará-
grafo 8º, 536, parágrafo 3º, e 702, 
parágrafos 10 e 11 do Código de 
Processo Civil.

Não é preciso dizer, até porque a 
prática tem revelado, que real-
mente há abusos cometidos por 
profissionais que, sem qualquer 
reflexão acerca do caso concreto, 
valem-se “automaticamente”, 
por exemplo, dos embargos de 
declaração como se fossem um 
mecanismo processual destinado 
a obter o rejulgamento da causa.

Nem sempre, contudo, como é 
curial, os embargos de declara-
ção têm escopo infringente da 
decisão, visto que, com alguma 
frequência,  são recebidos e 
providos para sanar obscuridade 
ou omissão. Observe-se que, 
em especial, nos domínios do 
Superior Tribunal de Justiça, não 
é raro o acolhimento dos embar-
gos de declaração, inclusive para 
alterar parcialmente o julgado 
embargado.

que deverá nortear a conduta, 
durante as sucessivas etapas do 
procedimento, de todos os atores 
do processo: o juiz, as partes, os 
respectivos advogados, o repre-
sentante do Ministério Público, 
o defensor público e também os 
auxiliares da Justiça (serventuá-
rios, peritos, intérpretes etc.).

O fundamento constitucional da 
boa-fé decorre da cooperação 
ativa dos litigantes, especial-
mente no contraditório, que 
devem participar da construção 
da decisão, colaborando, pois, 
com a prestação jurisdicional. Não 
há que se falar em processo justo e 
équo se as partes atuam de forma 
abusiva, conspirando contra as 
garantias constitucionais do 
devido processo legal.

É ponto pacífico que cada um dos 
protagonistas do processo tem 
direitos e responsabilidades, pre-
sumindo-se, em princípio, que 
todos atuam imbuídos de boa-fé. 
Assim sendo, qualquer desvio 
do padrão de comportamento 
esperado não pode ser presumido, 
porquanto, somente pode ser 
aferido diante de uma situação 
específica, já perpetrada. É de fato 
impossível inferir, antes que o ato 
seja realizado, atuação abusiva ou 
desleal.

A jurisprudência dos nossos tri-
bunais, adiantando-se à novel 
legislação, tem preconizado que 
determinadas condutas, carac-
terizadas como abuso de direito, 
vulneram a boa-fé processual. 
Confira-se:

“(...) Ocorre que, na hipótese, 
a apresentação da petição 
de desistência logo após a 
concessão dos efeitos da 
tutela recursal, reconhecendo 
à autora o direito de receber 
2/3 de um salário mínimo a 
título de pensão mensal, teve 
a nítida intenção de esvaziar 
o cumprimento da determi-
nação judicial, no momento 
em que o réu anteviu que o 
julgamento final  da ape -
lação lhe seria desfavorável, 
sendo a pretensão, portanto, 
incompatível com o princípio 
da boa-fé processual e com a 
própria regra que lhe faculta 
não prosseguir com o recurso, 
a qual não deve ser utilizada 
como forma de obstaculizar 
a efetiva proteção ao direito 
lesionado” (STJ, 3ª Turma, REsp 
1.285.405-SP, rel. min. Marco 
Aurélio Bellizze, v. u., DJe de 
19/12/2014); “O formalismo des-
mesurado ignora, ainda, a boa-
-fé processual que se exige de 
todos os sujeitos do processo, 
inclusive, e com maior razão, 
do Estado-Juiz” (STF, 1ª Turma, 
ED no ARE 674.231-RS, rel. min. 
Luiz Fux, v. u., DJe de 11/9/2013).

Acrescente-se, com efeito, que o 
Código de Processo Civil também 
impõe comportamento ético e leal 
aos órgãos jurisdicionais, coibin-
do-os, por exemplo, de proferir 
“decisão-surpresa” (artigo 9º). 
Exemplo marcante da lealdade 
do órgão jurisdicional em rela-
ção aos litigantes vem expresso 
na preciosa regra do parágrafo 
único do artigo 932 do novo 

V
A

L
E

 A
 P

E
N

A
 L

E
R

 D
E

 N
O

V
O



75

R
E

V
IS

T
A

 T
C

M
R

J
 •

 N
º7

0
V

A
L

E
 A

 P
E

N
A

 L
E

R
 D

E
 N

O
V

O

Aduza-se, nesse particular, que 
a própria lei processual, dada a 
utilização muitas vezes abusiva 
dos embargos de declaração, 
incumbe-se de prever a aplicação 
de multa. Dispõem, a propósito, 
os parágrafos 2º e 3º do artigo 
1.026 do Código de Processo Civil 
que: “Quando manifestamente 
protelatórios os embargos de 
declaração, o juiz ou o tribunal, 
e m  d e c i s ã o  f u n d a m e n t a d a , 
condenará o embargante a pagar 
ao embargado multa não exce-
dente a dois por cento sobre o 
valor atualizado da causa”; e que: 
“Na reiteração de embargos de 
declaração manifestamente pro-
telatórios, a multa será elevada 
a até dez por cento sobre o valor 
atualizado da causa, e a interpo-
sição de qualquer recurso ficará 
condicionada ao depósito prévio 
do valor da multa, à exceção da 
Fazenda Pública e do beneficiário 
de gratuidade da justiça, que a 
recolherão ao final”.

Assim como ocorre em outras 
situações previstas no diploma 
processual, as multas contempla-
das neste transcrito dispositivo 
legal têm o nítido propósito de 

coibir o uso indevido da técnica 
processual, mediante expediente 
que conspira contra o princípio 
da duração razoável do processo. 
Dúvida não pode subsistir de que 
a avaliação de seu caráter mera-
mente procrastinatório apenas 
tem lugar após a consumação do 
ato, vale dizer, depois de opostos 
os embargos de declaração.

Antes  do exame das  razões 
expendidas pelo embargante não 
se descortina possível fazer-se 
prévia suposição de que a atua-
ção processual deste merece ser 
reprimida com a imposição de 
multa.

Desse modo, irrompe de todo arbi-
trária e absolutamente descabida 
a ameaça genérica, previamente 
formulada na decisão, de futura 
imposição de sanção processual, 
se for praticado determinado ato 
pela parte, como, por exemplo, 
a exortação de que, sendo inter-
posto recurso pelo litigante que 
experimentou derrota, poderá 
ser majorada a verba honorária, 
ou, ainda, com mais recorrência, 
caso opostos novos embargos de 
declaração, o embargante poderá 

ser condenado a pagar multa 
decorrente de abuso processual...

Ora, essas, sem dúvida, são ques-
tões éticas e técnicas que devem 
ser compartilhadas entre advo-
gado e cliente, não podendo haver 
ingerência — esta, sim, abusiva 
— de qualquer órgão jurisdicio-
nal, seja do juiz de primeiro grau, 
de desembargador ou de ministro 
de tribunal superior.

Em primeiro lugar, porque o juiz 
não pode se considerar infalível, 
antevendo que a sua decisão é 
completa, perfeita e incensurável!

Ademais, a aludida ameaça, que 
certamente exerce alguma inde-
vida influência sobre advogados 
menos experientes, não pode 
interferir na liberdade de atuação 
do profissional, a quem cabe, 
com exclusividade, avaliar as 
estratégias e exercer o patrocínio 
do direito de seu constituinte do 
modo que bem entender, sempre 
dentro dos limites deontológicos 
que são impostos pela legislação 
em vigor, em particular pelo 
Código de Ética e Disciplina da 
Advocacia.

Ressalto, à guisa de conclusão, 
que essa prática inusitada e 
crescente, totalmente desfocada, 
além de não contribuir, em nada, 
para a celeridade do processo, 
revela um lado místico da magis-
tratura, qual seja, a de que o juiz 
imagina ser detentor de enorme 
poder de controle sobre a conduta 
dos litigantes.

Sem dúvida, como apregoava Car-
nelutti, o juiz pode muito, mas, 
com toda certeza, não pode tudo.

REVISTA CONSULTOR JURÍDICO,  

13 DE MARÇO DE 2018
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1º BOLETIM DE JURISPRUDÊNCIA 
TRAZ AS DECISÕES MAIS 
IMPORTANTES DO TCMRJ

O primeiro boletim 
de jurisprudência 
está disponível 
no site do TCMRJ 
e  d e s t a c a  a s 

decisões mais relevantes de julho 
a dezembro de 2017, proferidas 
pelo Plenário e pelas Câmaras. 
Elas são apresentadas por meio 
de enunciados diretos e concisos 
e acompanhadas de links que per-
mitem acesso ao inteiro teor de 
todos os documentos referentes 
aos processos.

Na seleção das decisões, foram 
considerados como os critérios 
mais importantes  o ineditismo da 
deliberação, o nível de discussão 
no colegiado e a reiteração do 
entendimento.

Responsável pela edição dos 
boletins, a Comissão de Juris-
prudência e Súmula do TCMRJ 
ressalta, no entanto, que não se 
trata de um repositório oficial de 
jurisprudência do órgão. 

“ O boletim é um ponto-chave 
para ajudar o Tribunal a 

uniformizar a sua jurisprudência”, 
destacou o conselheiro substituto Igor 
Fernandes, coordenador da COJUS.

IGOR 
FERNANDES

Conselheiro 
substituto do 

TCMRJ

T
C
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R

J
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Na primeira página do boletim, 
estão reunidos os enunciados das 
decisões, detalhadas nas páginas 
seguintes.
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“ A ideia é adequar o escopo das 
visitas técnicas operacionais 

aos itens considerados mais sensíveis 
pelo IEGM. Este ano, nos concentra-
mos nas áreas de educação e saúde, 
especialmente em relação às filas 
de espera por creches, ao sistema 
de regulação do SUS e à presença 
de profissionais de saúde 
nos postos de trabalho”,  
comenta o auditor Marcos 
Thadeu Alvarenga Leite, que 
coordena a aplicação do 
IEGM no âmbito do TCMRJ. 

INDICADOR APLICADO PELOS 
TCs AVALIA E ORIENTA A 
GESTÃO MUNICIPAL
COM MAIS DIMENSÕES QUE O IDH, ELABORADO PELA ORGANIZAÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS PARA AVALIAR O GRAU DE DESENVOLVIMENTO E A 
QUALIDADE DE VIDA OFERECIDA À POPULAÇÃO, O ÍNDICE DE EFETIVIDADE 
DA GESTÃO MUNICIPAL É UM INDICADOR APLICADO PELOS TRIBUNAIS 
DE CONTAS PARA ACOMPANHAR O DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. MAS, MAIS QUE AVALIAR, O 
IEGM TAMBÉM ORIENTA O GESTOR A APRIMORAR SEU DESEMPENHO E A 
DESENVOLVER BOAS PRÁTICAS EM POLÍTICAS.

O índice foi criado 
pelo Tribunal de 
Contas do Estado 
d e  S ã o  P a u l o , 
em 2014, e, logo 

após, ampliado a nível nacional 
pelo Instituto Rui Barbosa. O 
TCMRJ passou a fazer parte da 
Rede Nacional de Indicadores 
Públicos (Rede Indicon) em 2016 
e, anualmente, vem aplicando, 
junto ao município do Rio, o 
questionário que contém mais 
de 250 perguntas, divididas em 
sete áreas: Educação, Saúde, Pla-
nejamento, Gestão Fiscal, Meio 
Ambiente, Proteção dos Cidadãos 
e Tecnologia da Informação.

A partir deste ano, com base nas 
respostas, o Tribunal de Contas 
carioca pretende iniciar o planeja-
mento de suas auditorias de forma 
a contemplar os pontos sensíveis 
identificados. 

A l é m  d o  a c o m p a n h a m e n t o 
do diagnóstico, os tribunais de 
contas aproveitam o IEGM como 
ferramenta para orientar o gestor 
sobre o que ele deve fazer para 
melhorar os resultados de sua 
administração. “O índice serve 
como um norteador, na verdade”, 
fala Nelson Granato, assessor 

do Instituto Rui Barbosa.  Cada 
pergunta, ele explica, sinaliza 
uma ação, um programa, uma 
política que podem ser imple-
mentados para se chegar à efeti-
vidade da administração pública. 
“O prefeito é induzido a pensar 
que, se o tribunal de contas está 
perguntando, aquilo é importante 

Marcos Thadeu 
Alvarenga Leite
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e já pode se adiantar em colocar 
em prática”, explica Granato, 
que também é auditor do TCE do 
Paraná.

O índice também permite que os 
tribunais de contas proponham 
ações para solucionar as fragili-
dades encontradas. Como exem-
plo, Granato lembra um caso, no 
estado do Paraná, em que a maio-
ria dos municípios não possuía 
um censo sobre a quantidade de 
crianças em idade escolar fora das 
salas de aula, um dever constitu-
cional, segundo ele. “É obrigação 
do Estado conhecer quem é a sua 
clientela, não só aquela pessoa que 
bate na porta da escola; ele deve ir 
atrás daquelas crianças que não 
exercem seu direito à educação”, 
reforça o assessor do IRB. A partir 
da identificação daquela falha, o 
TCE pôde, então, sugerir a coleta 
das informações junto ao cadastro 
único dos programas sociais e ao 
cadastro dos agentes comunitá-
rios de saúde. “Soluções simples 
como essa, que pudemos oferecer 
para a boa condução da gestão 
pública”, conta Nelson Granato.

“ É obrigação do Estado 
conhecer quem é a sua 

clientela, não só aquela pessoa 
que bate na porta da escola; ele 
deve ir atrás daquelas crianças 
que não exercem seu direito à 
educação.”
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O coordenador do Índice de Efetividade da Gestão Municipal pelo Instituto 
Rui Barbosa, Nelson Granato, esteve no TCMRJ nesta terça-feira (12 de 
junho), onde concedeu entrevista à Revista do TCMRJ para falar sobre o 
índice e aproveitou a oportunidade para conhecer de perto o Programa de 
Visitas às Escolas.
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TRANSPARÊNCIA E 
EFETIVIDADE SÃO GOLS QUE 
O TCMRJ QUER EMPLACAR
FRUTO DOS ESFORÇOS DIRETOS E INDIRETOS DOS SERVIDORES, FOI 
APROVADO, POR DELIBERAÇÃO, O PLANO ESTRATÉGICO DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARA O PERÍODO DE 2018 
A 2023. NELE, ESTÃO CONTIDAS AS PRÁTICAS A SEREM ADOTADAS PARA 
O ALCANCE DE RESULTADOS EFETIVOS, EM SINTONIA COM A VISÃO DE 
FUTURO DO TRIBUNAL E O CUMPRIMENTO DE SUA MISSÃO INSTITUCIONAL. 

A Deliberação nº 254, publicada no Diário Oficial em 20 
de junho, destaca que o plano será a referência para 
a elaboração da Política de Gestão de Resultados, que 

estabelecerá as metas para os próximos anos.

Entre os resultados esperados com todo esse trabalho, a trans-
parência e a efetividade nas ações de controle mais se destacam, 
demonstrando o desejo do TCMRJ por maior aproximação com 
seus públicos e de atuar de forma preponderante na melhoria 
da gestão municipal e em defesa do interesse social.

CARLOS AUGUSTO 
WERNECK,  

coordenador do Núcleo 
de Planejamento e Gestão, 
destaca os avanços do novo 

plano estratégico.
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RESULTADOS:

CONTRIBUIR PARA MAIOR 
TRANSPARÊNCIA E MELHORIA 
CONTÍNUA DA GESTÃO PÚBLICA
Orientar os gestores, avaliar os 
resultados das políticas públicas 
e induzir o seu aprimoramento, 
além de  maior divulgação de 
informações de interesse social, 
visando ao pleno atendimento da 
Lei de Acesso à Informação.

CONTRIBUIR PARA MAIOR 
TRANSPARÊNCIA E MELHORIA 
CONTÍNUA DA GESTÃO PÚBLICA
Divulgar informações sobre sua 
atuação e sobre os resultados 
das ações de controle, de forma 
acessível e tempestiva, assim 
como orientar e estimular a parti-
cipação da sociedade nas políticas 
públicas e o desenvolvimento da 
consciência cidadã.

GARANTIR EFETIVIDADE NAS 
AÇÕES DE CONTROLE
Atuar de forma efetiva, moderna 
e integrada no controle da gestão 
pública, entregando produtos 
e resultados que representem 
retornos reais e mensuráveis para 
a sociedade.

PROCESSOS INTERNOS: 

RACIONALIZAR OS PROCESSOS 
DE TRABALHO
Diagnosticar, analisar e aprimorar 
continuamente os processos de 
trabalho de forma a aumentar a 
produtividade e a efetividade dos 
resultados de suas ações.

PRIORIZAR E ORIENTAR AS 
AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO 
COM BASE EM CRITÉRIOS DE 
SELETIVIDADE
Aprimorar a sistemática de 
seletividade no planejamento 
das ações de controle, com base 
em análise de risco, relevância e 
materialidade.

ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO 
DA SOCIEDADE NAS AÇÕES DE 
CONTROLE
Estimular a análise crítica e a 
maior participação social no 
controle dos atos da Admi-
nistração, por meio de ações 
de comunicação, orientação e 
conscientização sobre a gestão dos 
recursos públicos.

APRIMORAR A COMUNICAÇÃO 
INTERNA E EXTERNA
Aumentar o grau de conhecimento 
das ações de controle pela socie-
dade, com linguagem acessível, e 
incentivar o compartilhamento de 
boas práticas e informações.

INTENSIFICAR O INTERCÂMBIO 
COM ÓRGÃOS DE FISCALIZA-
ÇÃO, CONTROLE E OUTRAS 
INSTITUIÇÕES
Melhorar a política de comuni-
cação com órgãos de fiscalização, 
controle e outras instituições, 
celebrando acordos de cooperação 
para compartilhamento de 
melhores práticas e informações.

ASSEGURAR A EFETIVIDADE E A 
TEMPESTIVIDADE DAS AÇÕES DE 
CONTROLE
Priorizar as ações preventivas 
e simultâneas, assegurar a 
razoável duração do processo, 
bem como definir e implementar a 
sistemática de monitoramento das 
determinações e recomendações 
do Tribunal.

INTENSIFICAR MEDIDAS 
PREVENTIVAS E ORIENTADORAS, 
BEM COMO AÇÕES DE CON-
TROLE CONCOMITANTE
Ampliar ações de controle 
concomitante, de modo a prevenir 
a ocorrência de danos futuros, 
garantindo assim uma resposta 
mais célere, por meio do uso de 
orientações, alertas, medidas 
cautelares, recomendações e 
determinações.

PLANO ESTRATÉGICO 2018/2023 

APRIMORAR OS INSTRUMENTOS 
DE CONTROLE
Aprimorar de forma contínua os 
instrumentos de controle, alinha-
dos com os avanços tecnológicos, 
para garantir uma atuação eficaz.

GESTÃO DE PESSOAS:

APRIMORAR A GESTÃO DE 
PESSOAS
Implementar mecanismos 
objetivos de capacitação, 
desenvolvimento, reconhecimento 
e valorização de servidores e da 
promoção da saúde e qualidade 
de vida no trabalho, para propor-
cionar um clima organizacional 
harmonioso e a melhoria dos 
resultados alcançados.

APERFEIÇOAR A POLÍTICA DE 
GESTÃO POR RESULTADOS
Promover o aperfeiçoamento 
contínuo da gestão e incentivar o 
comprometimento com o alcance 
dos resultados institucionais.

FORTALECER A CULTURA DE 
PLANEJAMENTO
Disseminar a cultura de plane-
jamento de forma a promover o 
alinhamento dos esforços de cada 
setor às diretrizes estratégicas, 
valores e missão institucional.

DESENVOLVER A GESTÃO DO 
CONHECIMENTO
Criar um ambiente colaborativo 
e de integração que possibilite a 
geração, captura, organização, 
acesso e uso de ativos de 
informação, contribuindo para a 
disseminação e organização do 
conhecimento.

ORÇAMENTO E LOGÍSTICA:

APRIMORAR A ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL
Aperfeiçoar continuamente o 
modelo organizacional, por 
meio de uma visão sistêmica 
dos processos, de um ambiente 



Atuar em benefício da 
sociedade, aprimorando a 
Gestão Pública por meio de 
orientação e controle

Aprimorar a gestão de 
pesssoas

Fortalecer a cultura de 
planejamento

Garantir efetividade nas 
ações de controle

Ampliar a transparência 
das ações do TCMRJ e 

estimular o controle social

Aperfeiçoar a política de 
gestão por resultados

Desenvolver a gestão do 
conhecimento

Aperfeiçoar o 
uso de TI como 

instrumento 
de inovação

Aprimorar 
a estutura 

organizacional

Prover recursos, 
estrutura 
e logística 

necessários para 
o cumprimento 

da missão

Contribuir para o 
combate à corrupção e 
coibir a má gestão dos 

recursos públicos.

Racionalizar os 
processos de trabalho

Estimular a participação 
da sociedade nas ações 

de controle

Aprimorar a comunicação 
interna e externa

Intensificar o intercâmbio 
com órgãos de 

fiscalização, controle e 
outras instituições

Intensificar medidas 
preventivas e 

orientadoras, bem 
como ações de controle 

concomitante

Priorizar e orientar as 
ações de controle externo 
com base em critérios de 

seletividade

Assegurar a efetividade 
e a tempestividade das 

ações de controle

Aprimorar os 
instumentos de 

controle

Ser reconhecido como órgão 
essencial à melhoria da Gestão 
Pública e à defesa do interesse 
social

PESSOAS E INOVAÇÕES

PROCESSOS INTERNOS

MISSÃO VISÃO DE 
FUTURO

ORÇAMENTO E LOGÍSTICA

Contribuir para maior 
transparência e 

melhoria contínua da 
Gestão Pública
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colaborativo e da gestão do 
conhecimento.

PROVER RECURSOS, ESTRUTURA 
E LOGÍSTICA NECESSÁRIOS PARA 
O CUMPRIMENTO DA MISSÃO
Assegurar recursos orçamentários, 
financeiros e logísticos e otimizar 
a sua gestão e alocação de acordo 
com as prioridades institucionais, 
além de disponibilizar instalações 
físicas e infraestrutura tecnológica 
adequadas às atividades de cada 
unidade, gerando soluções de 
TI integradas e propiciando um 
ambiente de trabalho seguro e 
saudável.

APERFEIÇOAR O USO DE TI 
COMO INSTRUMENTO DE 
INOVAÇÃO
Promover o desenvolvimento de 

novas ferramentas de TI, a adoção 
de novas práticas que permitam 
aperfeiçoar a comunicação 
institucional e subsidiar a tomada 
de decisão, com base em informa-
ções oriundas de dados tratados 
com recursos de tecnologia da 
informação.

VALORES:

TRANSPARÊNCIA
Facilitar o acesso à informação 
clara e tempestiva, pela sociedade, 
estimulando o controle social.

ÉTICA
Estabelecer condutas que prezem 
pela probidade, honestidade, 
moralidade e coerência e demais 
princípios que norteiam uma 
sociedade democrática.

INDEPENDÊNCIA
Agir de forma isenta e autônoma 
de valores, interesses e convicções 
que não corroborem com o 
interesse público.

FOCO NO RESULTADO
Orientar as ações para resultados 
que assegurem o cumprimento da 
missão institucional, aprimorando 
de forma contínua a gestão 
pública.

INOVAÇÃO
Buscar sempre as melhores 
práticas, técnicas, ferramentas 
e conhecimentos no exercício de 
suas atividades.

CONSCIÊNCIA CIDADÃ
Estimular a cidadania e a 
participação popular por meio da 
transparência e do controle social.



INSPETORIAS DO 
TCMRJ GANHAM MAIS 
AUTONOMIA

O plenário do 
TCMRJ apro-
vou Questão 
d e  O r d e m 
p r o v e n d o 

mais autonomia e celeridade 
durante as visitas técnicas 
realizadas pelo corpo téc-
nico. Uma vez aprovadas as 
auditorias, as inspetorias de 
controle externo do tribunal 
de contas carioca não mais 
precisam de autorização do 
conselheiro-relator para 
requerer ao órgão fiscalizado 
informações e documentos 
necessários durante a visita 
in loco. 

“ Tendo em vista as várias visitas técnicas que 
tramitam neste Tribunal  e a fal ta de um 

procedimento uniforme de comunicação entre a inspetoria 
e o relator, a questão de ordem visa a esclarecer essa 
importante fiscalização e a dar mais autonomia às 
inspetorias. Evitando tramitações desnecessárias, ganha-se 
celeridade e eficiência”, explicou o conselheiro Puccioni, 
autor da proposta.
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TCMRJ PUBLICA 
RELATÓRIO CIDADÃO

O Relatório Cida-
d ã o  T C M R J , 
p u b l i c a d o 
n o  P o r t a l  d a 
Transparência, 

mostra que, até o final do ano 
passado, esta Corte de Conta 
recebeu 460 chamados, a maioria 
pela internet, para solicitações de 
informações. Mais de um terço 
delas foram respondidas em até 
sete dias.

O Relatório Cidadão TCMRJ foi 
elaborado com o objetivo princi-
pal de promover a transparência 
das ações do Tribunal de Contas 
carioca.  Alinhado à Lei de Acesso 
à Informação, ele apresenta, 
através de gráficos e tabelas, os 
tipos de solicitações recebidas dos 
cidadãos, os canais utilizados e o 
tempo de resposta.

O SIC e a Ouvidoria fortalecem 
o canal de comunicação direto, 
ágil e democrático que possibilita 

CONFIRA NO SITE DO TRIBUNAL: 
TCM.RJ.GOV.BR/PORTALDATRANSPARENCIA

0,65%
Recurso

1,52%
Agradecimento

4,35%
Sugestão

10,65%
Denúncia

24,13%
Reclamação

58,70%
Pedido de informação
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ao cidadão a oportunidade de se 
manifestar, apresentar sugestões, 
reclamações, denúncias e exerci-
tar a sua cidadania.

A  p a r t i c i p a ç ã o  c o n t í n u a  d a 
sociedade no controle da gestão 

pública é um direito assegurado 
pela Constituição Federal, permi-
tindo que os cidadãos fiscalizem, 
de forma permanente e efetiva, 
a execução das ações e aplicação 
dos recursos públicos municipais. 



PRAZOS ATÉ 
60 DIAS MAIS 
RÁPIDOS

F oram publicadas no DO Rio do dia 23 de maio 
três portarias da Secretaria-Geral de Controle 
Externo do TCMRJ, que visam a racionalizar e 
otimizar o fluxo interno de processos. O secretá-
rio-geral, Fábio Furtado, espera reduzir de 30 a 

60 dias o tempo de tramitação até a decisão final.

As portarias delegam competências aos inspetores-gerais 
e ao coordenador de auditoria e desenvolvimento, desa-
fogando a Secretaria, que deslocará sua força de trabalho 
para ações estratégicas de racionalização e processos 
e desenvolvimento de ferramentas e metodologias de 
trabalho.

As resoluções vão ao encontro de metas da Política de 
Gestão por Resultados do TCMRJ, no sentido de reduzir 
o prazo médio de tramitação dos processos até decisão 
definitiva, bem como garantir maior efetividade e tem-
pestividade às ações de controle.

PORTAL E-TCMRJ
MAIOR APROXIMAÇÃO COM 
O JURISDICIONADO
Um portal exclusivo para troca de informações entre o TCMRJ e seus 
jurisdicionados está sendo desenvolvido pela Assessoria de Informática 
do Tribunal. 

O projeto promete melhoria na interação entre as partes, como o 
recebimento de peças processuais eletronicamente, consulta de situação 
de processos e emissão de notificações, entre as possibilidades.

O projeto em desenvolvimento faz parte de uma das etapas de meta 
estratégica do TCMRJ deste ano.

SISTEMA 
DO TCMRJ 
É ADOTADO 
PELA CÂMARA 
MUNICIPAL
O sistema informatizado integrado 
desenvolvido pela Assessoria de 
Informática do TCMRJ está sendo 
replicado pela Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro. O auditor de controle 
externo do Tribunal, Luiz Fernando 
Fernandes de Albuquerque, foi convi-
dado para coordenar o projeto na casa 
legislativa.

O modelo conta com módulos que 
integram as áreas de contabilidade, 
execução orçamentária, patrimônio, 
almoxarifado, contratos e compras. 
Alguns dos resultados obtidos são 
a otimização dos fluxos de trabalho 
internos, o aumento da colaboração 
entre os departamentos e a eliminação 
do retrabalho.
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TRANSFORMAÇÃO DA 
SOCIEDADE É DESTAQUE EM 
EVENTO DA AUDICON
A FORMA COMO A NOVA SOCIEDADE, CONECTADA E EXIGENTE, IMPACTA A 
ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, INCLUINDO OS TRIBUNAIS DE CONTAS, 
FOI UM TEMA DESTACADO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO CENTENÁRIO 
DE CRIAÇÃO DO CARGO DE MINISTRO-SUBSTITUTO DO TCU, ORGANIZADO 
PELA AUDICON, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO ÚLTIMO. 

R epresentaram o TCMRJ 
os conselheiros-subs-
titutos Dicler Forestieri 
Ferreira, Igor dos Reis 

Fernandes e Emil Leite Ibrahim, 
que observaram um paralelo 
entre o enfoque das palestras e o 
momento vivido atualmente no 
Tribunal de Contas carioca.

“O evento destacou bem esse 
movimento de transformação 
que estamos vivendo, em que as 
pessoas se organizam através 
das redes sociais e passam a 
demandar mais transparência e 
efetividade. Vejo esse processo 
de mudança sendo acompanhado 
pelo TCMRJ, em consonância 
com todo o Sistema Tribunais de 
Contas. Exemplo disto é a entrada 
dos conselheiros-substitutos e 
de cerca de 60 novos técnicos de 
controle externo, em menos de 
dois anos”, comentou Ibrahim, 
destacando que o Tribunal encon-
tra-se, hoje, com o quadro de 
servidores oxigenado e preparado 
para seguir na mesma direção da 
evolução atual.

Os participantes assistiram a 
palestras, debates e conferências 
com personalidades como Luís 

Roberto Barroso, Carlos Ayres 
Brito, Augusto Nardes, Aroldo 
Cedraz, José Múcio Monteiro, 
Eliane Cantanhêde, Marcelo Tas, 
Juarez Freitas, José Maurício Conti, 
Fernando Herren Aguillar, Mar-
cos Nóbrega, Marcelo Vitorino, 
Cristiano Ferri, Paulo Silva Pinto e 
Walber Agra. 

Durante o evento foi lançada, 
ainda,  a  campanha “Contas 

públicas são da nossa conta”, 
como incentivo ao monitora-
mento social e estímulo para as 
pessoas acompanharem os gastos 
públicos. O presidente da associa-
ção, ministro- substituto do TCU, 
Marcos Bemquerer, evidenciou a 
relação entre as contas públicas e 
os serviços prestados, a dinâmica 
eleitoral e também a credibili-
dade do brasileiro a respeito das 
instituições.

“De tudo o que ouvimos e conversamos com conselheiros-substi-
tutos do Brasil inteiro, conclui-se que, hoje, não há mais como não 
ter transparência, não há mais como não ter efetividade. Temos 
que entregar o produto, estamos cada vez mais sob os olhares 
de uma sociedade que se conecta e exige uma nova postura do 
Estado”, falou o conselheiro-substituto do TCMRJ, Emil Ibrahim.

O provimento dos três cargos de conselheiro-substituto, no TCMRJ, 
ocorreu em outubro de 2016, através de concurso público. 
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Dicler Forestieri, Marcos 
Bemquerer, Igor 
Fernandes e Emil Ibrahim.
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PREVIDÊNCIA EM DEBATE
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R epresentantes de diversas associações de servidores do 
Município estiveram reunidos com o presidente Thiers 
Montebello, o conselheiro Felipe Puccioni e auditores do 
TCMRJ especialistas em análise de processos de aposenta-
dorias, na tarde do dia 7 de março. 

A audiência teve como tema central as medidas anunciadas recentemente 
pela prefeitura do Rio a respeito da Previdência municipal e também 
sobre os impactos causados pela revisão das aposentadorias e pensões 
irregulares, determinada pelo plenário do TCMRJ.

Participaram as associações de classe representando analistas de 
planejamento e orçamento, controladores de arrecadação, fiscais de 
atividades econômicas, agentes de Fazenda, servidores da Controladoria 
e diversas outras categorias de servidores cariocas.
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RESPONSABILIZAÇÃO DE 
AGENTES E EFICÁCIA DOS TCs
A crescente demanda da sociedade pela eficácia dos 
controles públicos exige dos auditores e técnicos 
de controle externo o conhecimento das regras e 
dos princípios que pautam a responsabilização de 
agentes públicos e pri-
vados. Esta foi a tônica 
do curso “Responsa-
bilização de agentes 
públicos e privados 
perante os tribunais 
de contas”, minis-
trado pelo consultor 
jurídico do Tribunal 
de Contas da União, 
Odilon Cavallari de 
Oliveira, no auditório 
do TCMRJ, nos dias 21 
e 22 de maio último. 

Dentre os diversos tópicos abordados no curso, 
tiveram destaque os critérios para a imposição de 

sanções pelos tribunais de contas, as hipóteses de 
responsabilização, os cuidados na quantificação do 
dano, os critérios para a avaliação da culpa, a identi-
ficação do nexo de causalidade, as circunstâncias que 

podem isentar o agente 
público de responsabili-
dade e a caracterização do 
ilícito. 

“O palestrante nos ofere-
ceu uma visão moderna, 
atualizada e crítica, com 
base nas experiências e 
nas principais inovações 
trazidas pela doutrina e 
jurisprudência do TCU, 
STF e STJ”, falou André 
Brito, que ressaltou a 

importância e a utilidade do curso, no sentido do 
aperfeiçoamento das atividades e ações desempe-
nhadas pelo Tribunal de Contas carioca.
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“ O curso ofereceu uma visão ampla 
dos processos de responsabilização 

no âmbito dos tribunais de contas. Foram 
elencados os tipos de processos de respon-
sabilização, suas peculiaridades, causas e 
circunstâncias de aplicabilidade”, contou 
um dos participantes, o auditor de controle 
externo André Brito, da 7ª IGE do TCMRJ.
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PRESIDENTE THIERS DÁ  
BOAS-VINDAS	AOS NOVOS 
TÉCNICOS DO TRIBUNAL
“Vocês começam mal acostu-
mados”, brincou o presidente do 
TCMRJ, Thiers Montebello, ao 
ressaltar o excelente ambiente de 
trabalho que os 14 novos técnicos 
de controle externo encontram ao 
ingressar no quadro de servidores 
da Casa. As boas-vindas ocorre-
ram no auditório, no dia 06 de 
junho, durante a série de palestras 
que foram apresentadas aos con-
cursados sobre o funcionamento e 
a estrutura do Tribunal.

“ O que espero de vocês 
é que entendam seus 

direitos e seus deveres no 
mesmo diapasão. Há liberdade 
e benefícios, mas, da mesma 
forma, disciplina e senso de 
hierarquia são indissociáveis no 
trabalho que exercemos aqui”, 
falou o presidente. 

Os novos técnicos somarão esfor-
ços nas áreas administrativa e 
de controle externo do TCMRJ. 
Em sua maioria, possuem for-
mação em nível superior e inte-
graram outros órgãos públicos 
anteriormente.

“ Não foi surpresa o alto 
nível de qualificação 

desses profissionais, uma vez 
que o concurso foi muito dis-
putado”, disse o secretário-ge-
ral de Administração, Heleno 
Chaves. 

Esta é a segunda leva de técnicos 
que foram chamados através do 
concurso público que atraiu mais 
de 45 mil pessoas para provi-
mento de, até agora, 53 cargos.

SÃO OS NOVOS TÉCNICOS DE CONTROLE EXTERNO:
• Filipe Nascimento e Silva
• Marcelo Goulart de Melo
• Alberto José Moraes Barros Rodrigues Paz
• Elson Luiz Pestana Junior
• Julia Dias Bria Johansson
• Glauber Peixoto Macedo Bueno
• Luiza de Abreu Correia
• Daniela Souza Constancio
• Ana Paola Boaventura Liberato
• Sidnei Luiz Paula
• Elídio de Soiza Freire Junior
• Kely Ribeiro Silva
• Camilla Pedreira da Silva
• Ivo Junior Pessanha Nogueira

“ Percebe-se, das entre-
vistas feitas com eles, 

uma motivação e um nível de 
profissionalismo muito fortes”, 
comemorou Chaves.
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1º SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO 
DESTACA EXPERIÊNCIA DO TCMRJ

INVESTIGAÇÃO DE ORCRIM: 
O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

O controle externo dos recursos 
públicos destinados à Educação e 
as ações especiais desenvolvidas 
no âmbito dos tribunais de contas 
brasileiros foram os assuntos da 
apresentação do inspetor-geral 
de controle externo do TCMRJ, 
Marcus Vinícius Pinto da Silva, 
no 1º Simpósio Nacional de Edu-
cação, que aconteceu, em Minas 
Gerais, nos dias 26 e 27 de abril.

Com a temática “Escrevendo 
o Futuro na Ponta do Lápis”, o 

evento destacou a atuação dos 
TCs na fiscalização e acompa-
nhamento da implantação dos 
planos estaduais e municipais de 
educação em consonância com o 
Plano Nacional de Educação. 

Marcus Vinícius, responsável pela 
inspetoria do TCMRJ especiali-
zada em auditorias nessa área, 
explicou o programa pioneiro de 
visitas às escolas, desenvolvido há 
15 anos e, hoje, referência entre as 
cortes de contas do País.

Nove servidores do TCMRJ parti-
ciparam do curso de capacitação 
“Investigação de Organizações 
Criminosas”, realizado pela Aca-
demia Estadual de Polícia Sylvio 
Terra - Acadepol, de 18 a 20 de 
junho, no Rio de Janeiro. Com 
40 horas de duração, a progra-
mação contemplou temas como 
a ascensão das milícias no Rio 
de Janeiro, lavagem de capitais, 
crimes do colarinho branco, téc-
nicas especiais de investigação, 
gestão fraudulenta e atividades 
criminosas no sistema financeiro 
nacional, entre outros.

 “Os tribunais de contas têm um 
papel fundamental no combate 
às organizações criminosas, na 
medida em que ele integra o grupo 
de força-tarefa para esclarecer 
possíveis indícios de crimes em 
licitações e contratos administra-
tivos. Também a fiscalização que 
exerce sobre a gestão fiscal pode 
revelar atividades mascaradas 
de atividades criminosas. Essa 
expertise, que só as cortes de 
contas possuem, ajudam muito 
a Polícia”, asseverou o dele-
gado Carlos Rangel, diretor da 

Fundação de Apoio ao Ensino e 
Pesquisa da Polícia Civil.

Na abertura do curso, estiveram 
presentes o chefe e a subchefe da 
Polícia Civil, respectivamente, 
os delegados Rivaldo Barbosa 
e Gisela de Lima Pereira; e a 
desembargadora Giselda Leitão, 
que foram recepcionados pela 
diretora da Acadepol, Nadia Sad 
Abrahão. “A repressão à crimina-
lidade é mais eficaz com a cola-
boração entre as instituições”, 
declarou Nadia, destacando que, 
neste sentido, a academia conta 
com um corpo docente composto 
por membros das Polícias Civil e 
Militar, dos Tribunais de Justiça 
e Ministérios Públicos federais 
e estaduais, além da Ordem dos 
Advogados do Brasil. 

Marcus Vinicius 
Pinto da Silva

Gisela de Lima Pereira, Rivaldo 
Barbosa e Nadia Sad
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O servidor Renato Triani Guerra representou o TCMRJ no 1º Encontro 
Técnico de Tecnologia da Informação dos Tribunais de Contas, sediado 
no TCE-RJ, no dia 11 de maio, onde explicou a metodologia de gestão e 
planejamento de trabalho, utilizada para gerenciar, de forma simples, 
projetos complexos como os que ele desenvolve na Assessoria de 
Informática do TCMRJ. O Portal da Transparência é um dos projetos que 
ele coordenou.

O encontro reuniu palestrantes que debateram a importância e os novos 
desafios da área de TI na atividade de controle. 

Segundo Triani, “a equipe do 
TCMRJ, chefiada por Rodolfo 
Pardo,  vem descobr in do 
m a n e i r a s  m a i s  e fi c a z e s 
d e  d e s e n v o l v i m e n t o  d e 
softwares .  Através  deste 
trabalho, passamos a valorizar 
i n d i v í d u o s  e  i n te ra çõ e s , 
mais do que processos e 
ferramentas.”

E m  p a l e s t r a  i n a u g u r a l  d o 
encontro, a presidente interina 
do TCE-RJ, Mariana Montebello 
Willeman, destacou a relevância 
da troca de experiências entre 
as áreas de TI dos tribunais de 
contas do país. “Temos recursos 
humanos limitados; temos tempo 
limitado; e temos uma infinidade 
de objetos passíveis de controle. 
Isso significa que nós temos de 
fazer escolhas sobre aquilo que 
vamos controlar”, observou, 
apontando para a tecnologia da 
informação como grande aliado 
dos tribunais  de contas,  na 
definição do que será o objeto de 
controle “de maneira objetiva e 
impessoal”.

RENATO 
TRIANI 

GUERRA

NA ATIVIDADE DE 
CONTROLETI T
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PORTAS ABERTAS PARA 
O CONTROLE SOCIAL

O TCMRJ abriu as portas, no dia 21 de maio, 
para alunos e professores universitários 
conhecerem o funcionamento da ins-
tituição e o que ela pode oferecer como 

instrumento de controle social. O projeto Cidade 
Constitucional completou sua 4ª edição e faz parte 

do Programa de Educação Fiscal desenvolvido por 
representantes das Secretarias de Estado de Fazenda 
e Educação, da Receita Federal, da Controladoria 
Geral da União, da Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, da Escola de Administração Fazendária e 
dos Tribunais de Contas do Estado e do Município do 
Rio de Janeiro.

O TCMRJ participa ativamente da iniciativa de levar 
conhecimento aos cidadãos sobre a administração 
pública e incentivar a participação dos cidadãos 
no controle dos gastos e da aplicação dos recursos 
públicos.

A coordenadora do grupo, Cecília Goia, explica 
quais são os resultados esperados com a ação. 
Assista em https://youtu.be/vOGxZehB5r8
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A intensificação da cultura da 
informação de fácil acesso 
sobre o que o Tribunal faz 
é uma das metas propostas 

pelo grupo de controle social do TCMRJ. 
Para isso, organizou uma palestra de 
sensibilização, no dia 25 de abril, com a 
presidente da ONG Observatório Social 
do Rio, Tatiana Bastos, que reforçou a 
importância de comunicar e estimular 
a transparência e, assim, fomentar o 
controle social.

“ A cultura da 
transparência 

deve ser internalizada nos 
entes públicos e também 
na sociedade. Somente 
assim teremos uma 
sociedade exercendo seu 
direito e dever de partici-
pação social”, declarou a 
palestrante.

CULTURA DA 
TRANSPARÊNCIAT

C
M

R
J

 E
M

 P
A

U
T

A

Assista à palestra completa em: https://youtu.be/beWAey769is

https://youtu.be/vOGxZehB5r8
https://youtu.be/beWAey769is
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O PRESIDENTE THIERS VIANNA 
MONTEBELLO RECEBEU DIVERSAS 
AUTORIDADES, EM VISITAS AO TCMRJ

Vereador Thiago Ribeiro e assessores

Conselheiro Luiz Antonio Guaraná

Secretário-geral de Controle Externo e 

auditores do TCMRJ

Thiers Vianna Montebello, 
José Renato Torres 
do Nascimento, Fábio 
Furtado, Jaqueline Dias 
Mello e Sérgio Aranha 
receberam a controladora 
geral do Município, Marcia 
Andréa dos Santos Peres, 
e a subcontroladora de 
Integração de Controles, 
Angela de Arezzo Meireles, 
para a entrega da prestação 
de contas do prefeito, 
referente ao exercício 2017.

Delegado Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior 
Chefe de Polícia Civil do Estado do Rio de 
Janeiro

Delegada Gisele de Lima Pereira 
Subchefe Administrativa da Polícia Civil do 
Estado do Rio de Janeiro

Delegado Gilberto da Cruz Ribeiro 
Subchefe Operacional da Polícia Civil do 
Estado do Rio de Janeiro

Delegada Nádia Sad Abrahão 
Diretora da Academia de Polícia Sylvio 
Terra (ACADEPOL)

Delegada Alessandra da Silva Andrade 
Chefe de gabinete em exercício da Polícia 
Civil do Estado do Rio de Janeiro
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PODER, DIREITO E ESTADO 
O DIREITO ADMINISTRATIVO EM TEMPOS  
DE GLOBALIZAÇÃO 

RESENHA 
DE PAULO 
ALTOMARE

O livro objeto desta 
resenha, “Poder, 
Direito e Estado – 
o Direito Adminis-
trativo em Tempos 
de Globalização, 
in memoriam  de 
Marcos Juruena 
V i l l e l a  So ut o ” , 
c o n s u b s t a n c i a 

a compilação de artigos escritos 
e conferências proferidas entre 
2008 e 2010 pelo iminente autor, o 
administrativista Diogo de Figuei-
redo Moreira Neto.

O objeto da pesquisa que permeia 
os ensaios que compõem a obra 
se baseiam nas transformações, 
adaptações e alargamentos que a 
área de atuação do Direito Admi-
nistrativo vem sofrendo através 
das décadas, em consequência dos 
avanços tecnológicos que temos 
presenciado.

O trabalho realça a dignidade da 
pessoa humana e colocou-a acima 
de qualquer outro valor que a 
mente humana criou ou possa vir 
a elaborar, em que pese à veloci-
dade, ao alcance e à precisão a que 
a Tecnologia da Informação e a 
globalização das relações tenham 
levado a humanidade.

O título da obra peculiarmente 
traz em si mesmo homenagem 
póstuma do autor ao discípulo e 
amigo, referência comumente dei-
xada para as primeiras páginas das 
publicações, o que realça a impor-
tância e conforma a qualidade dos 
laços profissionais e de profunda 

amizade que uniram esses dois 
homens do pensar e fazer jurídico.

A homenagem, registrada no título, 
na folha que segue a dos dados téc-
nicos e na citação depois desta, o 
autor dirigiu-a ao advogado, pro-
curador do estado do RJ, professor 
e doutrinador e palestrante – que 
apresentou trabalhos inclusive 
nesta Casa - Marcos Juruena Villela 
Souto, a quem também se refere 
mais detalhadamente na Nota 
Introdutória, que segue o Sumário 
e antecede o Prelúdio.

O volume à vista, lançado em 2011 
com 180 páginas, compõe-se de 
folha de rosto com título e subtí-
tulo; segunda folha de rosto com 
título e subtítulo e dados técni-
cos no verso; nova referência ao 
homenageado; citação do próprio 
homenageado; Sumário; Nota 
Introdutória do autor; Prelúdio a 
título de introdução ao conteúdo e 
primeiro capítulo do livro; quatro 
outros capítulos, entre os quais se 
distribuem os sete ensaios (escritos 
nos anos de 2009 e 2010 na cidade 
serrana fluminense de Teresópo-
lis) que formam o conteúdo mais 
específico do Título; as Referências 
tanto nacionais quanto estran-
geiras; a Bibliografia extensa do 
autor; o Índice de assuntos; e o 
Índice onomástico ao final.

O Capítulo I – Prelúdio – Tempos 
do poder – descreve brevemente a 
trajetória do gênero humano sobre 
a face da Terra e sua relação com o 
poder e as possibilidades deste na 
transformação das organizações, 
sem negar sua ambivalência – 
dádiva e perigo.  A aventura descrita 
parte das savanas africanas, com a 
concepção da teoria evolucionista 

darwiniana, atravessa as comu-
nidades da Antiguidade e avança 
até nosso tempo globalizado.  O 
autor cita a importância da reli-
gião, da política e do direito como 
força organizadora do exercício 
do poder e, consequentemente, da 
complexidade crescente das socie-
dades, que passaram por diversas 
conformações: cidades-estados, 
reinos, impérios, Estado Moderno 
e ultimamente as organizações 
transestatais.  Ressalta ao final a 
importância do Poder, do Direito 
e do Estado na promoção e geren-
ciamento do bem público.

O Capítulo II – O poder em tempos 
de globalização – traz o primeiro 
dos sete ensaios que compõem a 
obra, revisto no inverno de 2009 
em Teresópolis.  Ressalta, nesse 
ensaio – O pluralismo definindo 
novos paradigmas do Direito 
Público – a responsabilidade do 
profissional de Direito e seus novos 
deveres na permanente construção 
de sociedade livre, justa e solidária, 
meta que mais se 
asse-

IN MEMORIAM DE MARCOS JURUENA VILLELA SOUTO



95

R
E

V
IS

T
A

 T
C

M
R

J
 •

 N
º7

0
L

IV
R

O

melha, nos tempos que correm, 
à linha do horizonte, meta que 
jamais será alcançada.

O autor invoca os nomes de para-
digmas da doutrina jurídica inter-
nacional para insistir na acrescida 
responsabilidade dogmática do 
profissional do Direito, encargo a 
que conecta os conceitos de Neo-
constitucionalismo, vinculação 
necessária do Direito à moral (no 
que subjaz a desconstrução das 
Teorias dos Círculos Concêntricos 
e do Mínimo Ético do Direito, ao 
mesmo tempo em que exorta os 
juristas a ressuscitar a visão jusna-
turalista do Direito, em detrimento 
da positivista), e do compromisso 
da comunidade dos intérpretes 
do Direito na recriação da norma 
aplicável.

O livro traz, no capítulo III – O 
Direito em tempos de consenso, o 
2º e 3º - ensaios.

No 2º ensaio – Uma primeira lição 
de Direito -, Diogo de Figueiredo 
aponta algumas incidências 
do fenômeno da globalização 
sobre o Direito: a pluralização 
contemporânea das fontes de 
Direito (divididas em societais, 
estatais e mistas – esta última teria 
dado início à tese da juridicidade 
expandida), a globalização dos 
valores jurídicos (de axiologia 
juspolítica antropocêntrica, e 
não mais estatocêntrica) e o 
neoconstitucionalismo (que 
compreenderia a  legalidade 
que não dispensa a legitimidade 
e a licitude, ao contrário do 
constitucionalismo clássico, que 
se entendia puramente como 
resultado da atividade estatal de 
parlamentos, chefes de Estado ou 
de governo).

No 3º ensaio - Notas sobre con-
senso e legitimidade -, Moreira 
Neto discorre a respeito de dois 
tipos de pactos organizadores das 
sociedades humanas – o conven-
cional (que prescindiria de forma-
lização contratual e demandaria 

tão somente a observância de ade-
quados comportamentos que 
tacitamente expressariam acei-
tação por parte dos grupos) e o 
contratual (entre cujos precursores 
das modernas Ciências Sociais 
encontram-se os ilustres Hobbes, 
Locke e Rousseau).

O jurista Diogo de Figueiredo 
aponta que o Direito pós-positi-
vista e pós-moderno, que começou 
a se estruturar a partir de meados 
do século passado, sobrepôs o 
fundo à forma, a legitimidade à 
legalidade, de modo a recuperar 
para a sociedade os seus autên-
ticos valores de hermenêutica 
antropocêntrica.

O Capítulo IV - O Estado em tempos 
de democracia – apresenta os 4º e 
5º ensaios.

O 4º ensaio – Reflexões sobre a 
transformação do Estado Moderno 
(desdobramentos de uma análise 
juspolítica) traz três indicações 
qualificadas como promissoras 
quanto aos rumos da cidadania.

A primeira seria a afirmação da 
subsidiariedade do Estado em rela-
ção à sociedade, com ampliação 
de espaços públicos não estatais, 
o reconhecimento de autonomia 
política da vontade coletiva e a 
geração de legitimidade.

A segunda consistiria no declínio 
do onipresente intervencionismo 
estatal, com a substituição da 
intervenção dura e imperativa 
pela branda e interativa, como na 
autorregulação, heterorregulação 
e a autorregulação regulada.

A terceira se conformaria com a 
ascensão da cidadania proativa, 
q u a n d o  s ú d i t o s  t o r n a m - s e 
cidadãos, e o Estado promove os 
direitos fundamentais e realizam a 
democracia substantiva, a que não 
se limita à cidadania eleitoral, mas 
antes se renova em permanentes 
formas de participação.

Busca-se identificar, no 5º ensaio 

– Novas funções constitucionais 
no Estado Democrático de Direito 
(um estudo de caso no Brasil) -, 
alterações introduzidas nas fun-
ções constitucionais instituídas a 
partir do estudo de caso da Consti-
tuição Federal de 1988, que adotou 
modelo de Estado Democrático de 
Direito inspirado por duas ideias-
-força paradigmáticas na política 
e no Direito contemporâneo: os 
direitos humanos e a democracia.

O último Capítulo – O Direito 
Administrativo em tempos de 
policentrismo -, foi composto do 
6º e 7º ensaios.

O 6ºensaio – Novos horizontes 
para o Direito Administrativo com 
o controle das políticas públicas 
– ecos de um Congresso: a pró-
xima missão -, aborda tema mais 
diretamente afeto às atividades das 
casas de contas.

Diogo de Figueiredo visualiza o 
controle jurídico das políticas 
públicas como a próxima grande 
missão que se atribui ao Direito 
Administrativo em sua trajetória 
civilizatória, especialmente na luta 
contra o mítico Leviathan, o Estado 
absolutista apontado por Hobbes, 
um dos founding fathers do Estado 
Moderno.

O 7º ensaio – O Direito Adminis-
trativo e o Policentrismo de suas 
fontes; Direito Administrativo glo-
bal e ordenamento jurídico -, fecha 
a série de ensaios que compõe o 
livro em questão.

Ele ressalta a tarefa deixada ao 
atual Direito Administrativo de 
progressivamente se articular 
multidisciplinarmente, de modo a 
habilitar-se ao controle eficiente, 
racional e crítico da ação políti-
co-administrativa e da criação 
articulada de rede mundial de 
ordenamentos nacionais, interna-
cionais e globais que se interpe-
netram no esforço de humanizar e 
democratizar as relações jurídicas 
entre pessoas e centros de poder.
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“ Acuso o recebimento da Revista nº 69, de março de 2018, 
onde Vossa Excelência, Corpo Técnico e Colaboradores 

desta Egrégia Corte de Contas, como de costume, apresentam, 
de forma clara e tecnicamente criteriosa, remissiva de atos 
desta Corte e da Cidade do Rio de Janeiro, que, como sempre, 
zelam pela transparência e excelência das matérias, agregadas à 
exatidão e à verdade dos fatos e eventos relevantes para a Cidade 
do Rio de Janeiro.

Isso posto, registro que, quando da leitura da mesma, com 
grande satisfação, tomei conhecimento da matéria “Uma 
questão de saúde pública”, descrita às folhas 50 a 58, que versa 
sobre saneamento, uma bandeira que trago desde o início de 
minha vida política, ainda em 2005, quando assumi meu pri-
meiro mandato aos 23 anos, e na época, formalizei junto a Mesa 
Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, requerimento 
criando uma Comissão Especial para cuidar 
do tema ”Saneamento da Zona Oeste”, uma 
vez que em pleno século XXI, infelizmente, 
ainda temos esgoto sendo despejado em 
corpos hídricos e, até mesmo a céu aberto, 
fato gravíssimo e inaceitável.

Concluindo, externando meus cumpri-
mentos, assim como dos demais membros 
da Comissão, por sua tratativa habitual, 
o que nos garante e ratifica os misteres 
desempenhados por esta Egrégia Corte de 
Contas, que tem como constante, sob a sua 
Presidência, a ética e a garantia dos direitos 
constitucionais, o exercício da cidadania e 
da verdade plena, renovando protestos de 
elevada estima e nímia consideração.

Atenciosamente,

VEREADOR CARLO CAIADO 
1º Secretário

“Presidente da Comissão de Saneamento”

CARTAS AO TCMRJ

“ Muito sensibi-
lizado, agradeço 

o amável envio da última 
edição da revista do Tri-
bunal de Contas do Muni-
cípio do Rio de Janeiro, 
cujo conteúdo é da maior 
atualidade e interesse.

C o m  m a i o r  e s t i m a  e 
consideração.

PRESIDENTE 
VITOR CALDEIRA 
Tribunal de Contas de 
Portugal”
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“ Agradecendo, a gentileza da remessa 
da Revista do TCMRJ n.69, apresento 

cumprimentos a V. Exª. bem como a toda a 
equipe responsável pela publicação que nos 
mostra um pouco do trabalho realizada por 
esta Corte de Contas, especialmente nestes 
momentos de dificuldades econômico-fi-
nanceiras pelos quais passamos e nas quais 
os Tribunais realmente têm oportunidades de 
demostrar suas importâncias, incentivando 
a correta aplicação dos recursos públicos 
e promovendo o incentivando a correta 
aplicação dos recursos públicos e promo-
vendo o incremento da transparência dos 
atos de forma a construir a plena cidadania, 
com a erradicação da corrupção e das más 
políticas que ainda grassam em algumas 
administrações.

Recebam meus cumprimentos.

CONSELHEIRO  
WANDERLEY ÁVILA 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais”

“ Muito lhe agradeço pela 
remessa da Revista TCMRJ, 

de março do corrente ano, que tem 
como foco central nos seus exce-
lentes artigos a imprescindível e 
eficiente atuação dos Tribunais de 
Contas, mais do que nunca vitais, no 
clima de corrupção que assola o país.

Contínuos sucessos no exercício das 
suas relevantes funções.

GENERAL LUIS LESSA

“ É com grande satisfação que agra-
deço o envio do exemplar da Revista 

do TCMRJ n. 69. Quero, nesta oportunidade, 
renovar meus votos de elevada consideração 
e apreço, ressaltando que o exemplar será de 
grande valia para as atividades desenvolvidas 
nesta Corte de Contas.

Cordialmente,

PATRÍCIA VERÔNICA NUNES 
CARVALHO SOBRAL DE SOUZA 
Diretora Técnica do TCE/SE”

“ Com meus cordiais cumprimentos, 
agradeço a gentileza do envio da 

Revista TCMRJ, destacando a qualidade do 
exemplar.

Atenciosamente,

CAROLINA COSTA 
Conselheira do Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia”

“ Fazemos menção ao cartão, da lavra de Vossa Excelência, que encaminhou o exemplar da Revista 
do TCMRJ, para agradecer o envio dessa obra que enriquece o nosso acervo de publicações.

Reiterando votos de elevada estima e distinta consideração,

ORLANDO ROCHADEL MOREIRA 
Corregedor Nacional do Ministério Público”
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