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O
tema de que trata o presente número 

da Revista TCMRJ é sempre motivo 

de preocupação, tendo em vista o 

acirramento da insegurança em que vivem os 

cidadãos cariocas, perplexos diante dos casos de 

violência na cidade do Rio de Janeiro. Mal ocorrera 

o assalto aos turistas ingleses na saída do Aeroporto 

Internacional, veio outro e mais outro, no mesmo 

percurso e com as mesmas características, o último 

com a peculiaridade de ter como vítima a Presidente 

do Supremo Tribunal Federal, chefe de um dos 

Poderes da República.

Sabe-se que a violência não é privilégio de 

nossa cidade, mas, por seu caráter cosmopolita e 

sua vocação turística, os índices de criminalidade 

repercutem mais intensamente aqui do que em 

qualquer outro centro urbano, prejudicando sua 

imagem e acarretando queda na receita vinculada 

às atividades de turismo. 

A violência chegou ao paroxismo, deixando os 

cariocas atônitos e constrangidos pelo medo. Até 

então, convivia-se com a criminalidade como algo 

que já fazia parte do cotidiano da cidade, evitando-

se os riscos já conhecidos e corriqueiros,  adotando-

se medidas de precaução, tais como evitar locais 

sabidamente visados pelos criminosos, trafegar 

com as janelas dos automóveis fechadas, não reagir 

a assaltos. Mas o perigo avançou e dominou a 

cidade com fúria incontrolável.   Não se distinguem 

mais os locais de maior ou menor risco, de nada 

adianta precaver-se: em todos os cantos da cidade, 

a qualquer hora do dia, a ameaça ronda o cidadão, 

cada vez mais intimidado, acuado e envergonhado 

pela omissão do Poder Público em lhe prestar e 

garantir a segurança.

Não cabe aqui argüir sobre as razões que 

ensejam e provocam tanta violência, mas exigir 

do Estado que cumpra sua atribuição de zelar 

pela ordem e garantir a segurança dos cidadãos, 

sob pena de se instaurar o caos, a desordem e uma 

guerra civil sem precedentes.

Thiers Montebello

Presidente

Central do Brasil
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As Parcerias Público-Privadas em Portugal
Artigo do advogado Manuel Barrocas mostra como são 
realizados os contratos de PPP em Portugal.

As Terceirizações de Serviços
Os objetivos da Administração com a terceirização de 
serviços é tema de estudo da Assessora Jurídica do 
TCMRJ, Sara Jane Leite de Farias.

Ruy e o Controle de Contas 
Victor Faccioni, presidente da Atricon, apresenta artigo 
sobre Ruy Barbosa lembrando a passagem de seu 157º 
aniversário.

Servas – Bastidores da CVM
O desembargador Antonio Carlos Esteves Torres 
recorda, em artigo, os idos de 1978, quando era 
advogado da Comissão de Valores Mobiliários.

Dia Internacional X Corrupção
Mais um artigo de Victor Faccioni, em função da passagem 
do Dia Internacional contra a Corrupção.

mbora a insegurança da cidade aflija o carioca e assuste 
os turistas, o crescimento das favelas ameace o verde 
e a saúde do povo ainda não esteja totalmente sobre 

controle, a cidade ainda é maravilhosa e seu povo, unido, luta, 
nos diversos setores da sociedade, por um Rio melhor.

Capa:  Maior estação de trens do Rio de Janeiro e tema de filme de sucesso internacional, 
a Central do Brasil abriga um prédio de sete pavimentos, uma torre com 28 andares, 135 
metros de altura e o famoso relógio de quatro faces, que permite se ver a hora de vários 
pontos da cidade. O movimento diário em seu entorno é de mais de 600 mil pessoas 

O Colar do Mérito 
“Victor Nunes Leal”, 
do TCMRJ, o 3º Ciclo 
de Palestras do Meio 
Ambiente e demais 
eventos realizados 
pelo TCMRJ e outros 
tribunais de contas 
estão registrados no 
“Em Pauta”, assim como 
as visitas recebidas.

50

Por um Rio mais saudável Por um Rio mais seguro

Por um Rio mais verde Por um Rio mais hospitaleiro

A saúde no Rio é analisada pelo Secretário de Saúde, 
técnicos do TCMRJ e por profissionais ligados à área 
de esportes e de dependência química. Estudos da 
Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento 
mostram o quanto se gastou nesse setor.

A situação alarmante do Rio de Janeiro é tema de 
estudos e debates em todos os segmentos da sociedade. 
Secretários de Estado, professores e técnicos falam 
sobre o assunto e chegam a um consenso: a situação 
da segurança no Rio não será revertida da noite para 
o dia, e ações isoladas não surtirão efeito.

Preservar o verde 
é fundamental 
para assegurar 
a qualidade de 
vida na Cidade, 
segundo a Secre-
tária Municipal do 
Meio Ambiente, 
Rosa Fernandes 
e o Conselheiro-
Relator dos processos da SMAC, Antonio Carlos Flores 
de Moraes. Acompanhamento orçamentário do TCMRJ 
mostra que o Rio gasta pouco com o meio ambiente. 

Embora o turismo tenha ocupado posição de destaque 
no Rio, em função do Pan 2007, os investimentos ainda 
são poucos e a insegurança afasta o turista.

O Rio como um sonho gaúcho
Crônica do acadê-
mico Moacyr Scliar 
mostra o significado 
da Cidade do Rio 
d e  J a n e i r o  n o 
imaginário de um 
garoto gaúcho.

ARTIGOS
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Mais qualidade de vida 
por um Rio melhor

os últimos minutos de 2006, 
quando a cidade se ilumina 
em um espetáculo de rara 

beleza, pobres e ricos, jovens e velhos, 
brancos e negros, todos se unem para 
esperar o novo ano, irmanados por um 
sentimento comum.

Hipnotizados pelo brilho de estrelas 
e fogos, reforçam a confiança de que o 
Rio é único e que tem solução. E em 
cada coração renasce a certeza de que 
o amanhã será melhor: a insegurança 
vai ter fim; o verde será preservado; 
o carioca, saudável, continuará 
recebendo todos de braços abertos e o 
povo, poderes e controles, unidos, vão 
trabalhar por mais qualidade de vida 
para um Rio melhor. 

� Revista TCMRJ    n. 34 - dezembro 2006
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A saúde no Rio

Jacob Kligerman
Secretário Municipal de Saúde

O Secretário Municipal de Saúde, Jacob Kligerman, analisa 
a saúde no Município e aponta parceria com outros órgãos 
e participação da população como medidas importantes 
para tornar o Rio mais saudável.

Qual a situação atual da 
saúde no Município do Rio de Janeiro? 

O carioca é atendido por quatro grandes 
estruturas de Saúde na nossa cidade (além 
do atendimento privado individual).

- Os seguros de Saúde cobrem mais 
de 40% da população do Rio. Oferecem 
serviços diferenciados desde os mais 
simples aos mais complexos dependendo 
do plano do segurado.

A população não coberta por esses 
planos, e que corresponde a mais da 
metade, encontra, na saúde pública, três 
redes, uma municipal, uma estadual e 
uma federal que atendem, desde a atenção 
básica até a alta complexidade, enfeixando 
todos os cuidados necessários a essa 
população.

Que problemas a Secretaria Municipal 
de Saúde tem enfrentado e quais as 
possíveis soluções a médio e curto 
prazo?

O custo dos procedimentos e dos 
medicamentos, que cresce a taxas elevadas, 
obriga o gestor municipal a estabelecer 
prioridades para dar o melhor atendimento 
possível à população. Por outro lado, o 
entrosamento entre essas três redes, ainda 
incipiente, propiciaria uma ação conjunta 
mais eficiente na solução dos problemas 
de Saúde no Rio.

Que controle pode haver por parte da 
Secretaria para prevenir a ocorrência de 
agravos à saúde da população?

Temos seguido duas linhas 
importantes para abordar essa questão. 

A nossa vigilância em saúde monitora 
sistematicamente a cidade e toma 
medidas imediatas para evitar surtos 
como dengue, tuberculose, rubéola, 
entre outras. A segunda linha prioriza 
a execução de programas para prevenir 
ou detectar precocemente as principais 
causas atuais de mortalidade, tais como, 
câncer, doenças cardiovasculares ou 
respiratórias.

Alguns desses programas, por 
exemplo, atuam no controle do tabagismo, 
diabetes, hipertensão, aids. Também é 
dada atenção especial ao idoso, à saúde 
da mulher e da criança.

Que projetos a Secretaria Municipal 
de Saúde tem realizado, ou pretende 
realizar, para tornar o Rio mais 
saudável?

Além de atuar na prevenção e atenção 
às doenças, a SMS tem investido  na 

promoção da alimentação saudável e da 
prática de atividade física, na redução 
do uso de tabaco e outras drogas, na 
prevenção de acidentes e violência e 
na diminuição de vulnerabilidades 
ligadas à gênero, raça/cor e orientação 
sexual. A complexidade dessa tarefa 
tem nos levado a trabalhar em parceria 
com outras secretarias, universidades, 
conselhos, mídia e movimentos sociais, 
visando constituir redes de compromisso 
e co-responsabilidade. Entendemos que 
a participação ativa é fundamental para 
que as políticas públicas possam ser 
planejadas e executadas em consonância 
com os desejos e as necessidades 
percebidas pela população. Dessa 
forma, também estamos desenvolvendo 
projetos que fortalecem a capacidade de 
participação dos cidadãos, bem como 
a integração entre o setor saúde e as 
comunidades. 
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De olho na saúde

Lucia Knoplech
Inspetora Geral da 4ª IGE do TCMRJ

J

Como o Tribunal de Contas pode contribuir para um Rio 
mais saudável? Tornar o Rio mais saudável não é uma 
questão nova para esta Corte, afinal, nos anos recentes, 
vem se expressando, por toda parte, um sentimento de 
que os problemas de saúde estão se acumulando e os 
modelos assistenciais não conseguem mais responder às 
expectativas das pessoas e às necessidades da sociedade.

unto com o desemprego e a 
violência, a questão da saúde 
sempre aparece com destaque 
e n t r e  a s  p r e o c u p a ç õ e s 

identificadas como prioritárias, 
quando são realizados levantamentos 
nos diversos grupos populacionais.

Os meios de comunicação expõem, 
diariamente, as limitações que se 
acumulam no atendimento prestado 
pelos serviços de saúde, enfatizando 
os dramas individuais e colocando em 
destaque sua função social.

A atuação do Tribunal de Contas 
do Município do RJ

Fiscalizar a área da saúde, ou seja, 
o maior orçamento do Município, 
portanto, sempre foi o grande desafio da 
4ª Inspetoria Geral de Controle Externo. 
A partir da Deliberação TCMRJ n° 179/02, 
que redefiniu as áreas de atuação das 
Inspetorias Gerais, considerando as 
macrofunções da Prefeitura, a sua principal 
atribuição passou a ser a de avaliar as ações 
da Secretaria Municipal de Saúde. Esta 
atividade vem sendo exercida mediante 
um intenso programa de fiscalizações 
que tiveram por escopo avaliar a execução 
de diversos contratos de prestação de 
serviços, tais como: operacionalização de 
viaturas tipo ambulância, gerenciamento 
de equipamentos médicos, serviços 
de lavanderia hospitalar, preparo e 
distribuição de refeições, entre outros. 
Foram também verificados processos de 

aquisição, armazenagem e distribuição 
de medicamentos e material médico-
cirúrgico, bem como a infra-estrutura dos 
maiores Hospitais da Rede.

Nos últimos anos, a forma que o 
TCMRJ exerce a sua missão institucional 
de fiscalizar os atos da Administração 
Pública Municipal passou por inúmeras 
transformações, tendo em vista a crescente 
demanda por parte da sociedade na busca 
por melhoria da qualidade dos serviços 
prestados pelo Poder Público.

Visando atender a estes anseios, as 
análises efetuadas pelo Tribunal não 
mais se limitaram a verificar os aspectos 
referentes às conformidades dos atos 
administrativos em relação à legislação 
em vigor, direcionando-se para avaliação 
dos resultados das ações governamentais, 
sob o aspecto da eficácia, eficiência e 
efetividade.

Nesse sentido, considerando os 
novos paradigmas, a 4ª Inspetoria iniciou 
programas de auditoria mais consistentes, 
tendo sido desenvolvidas auditorias 
operacionais voltadas para avaliação das 
ações governamentais. Com este escopo 
foram realizadas Auditorias nos Programas 
de Erradicação do Aedes aegypti, Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST) e AIDS, 
Saúde da Família, Saúde Bucal, Remédio 
em Casa, Saúde Mental, Hipertensão 
Arterial, Diabetes, Tuberculose e Saúde 
da Mulher.

Esses trabalhos são o resultado de 
uma política de constante investimento 
em capacitação dos auditores deste 

Tribunal, que foi deflagrada através do 
Curso de MPA em Controle Externo, 
ministrado pela Fundação Getúlio Vargas, 
seguido de um Curso de Aperfeiçoamento 
em Auditoria de Desempenho. Estes 
possibilitaram aos técnicos aprenderem 
as novas metodologias e ferramentas 
já consagradas pelas Entidades de 
Fiscalização Superior.

De posse desses novos conceitos, e com 
intuito de aprofundar especificamente 
o tema saúde, o TCMRJ contratou a 
Escola Nacional de Saúde Pública-
FIOCRUZ, para desenvolver o Curso de 
Aperfeiçoamento na Operacionalização 
de Sistemas de Controle, Avaliação e 
Auditoria no Sistema Único de Saúde.

O curso foi elaborado em parceria entre 
o Tribunal e a Escola, sendo o primeiro 
voltado exclusivamente para técnicos de 
controle externo. A proposta de trabalho 
foi desenvolvida visando estruturar as 
questões relativas aos contratos de gestão, 
aos estímulos orçamentários de eficácia 
e de eficiência na aplicação dos recursos 
que abrangem as unidades públicas, 
privadas conveniadas ou contratadas ao 
Sistema Municipal do Rio de Janeiro.

Auditorias Operacionais

A partir da década de 80, iniciou-
se em todo o mundo uma grande 
reforma do setor público. O movimento 
avançou tanto e tão depressa que, 
praticamente, todos os governos do 
mundo empreenderam esforços para 
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modernizar e agilizar a administração 
pública.

Esta revolução nas práticas 
administrativas teve como enfoque 
principal a transformação de um estado 
burocrático, voltado unicamente para 
o rígido controle da conformidade dos 
processos e insumos, em um estado 
gerencial, mais ágil e eficiente.

Porém, quando se cria um novo 
modelo no qual é incentivado o 
progresso por meio da melhoria dos 
resultados, é necessário que também 
sejam criados novos mecanismos de 
avaliação.

E s s a  n o v a  v i s ã o  r e f l e t i u 
principalmente na área da saúde, 
aonde em setembro de 2002, a 4ª 
Inspetoria Geral, de forma pioneira, 
realizou a sua primeira avaliação de 
um programa de governo.

Em quatro anos, já foram avaliados 
dez programas de governo, cujo objetivo 
principal é o de detectar oportunidades 
de melhoria de procedimentos e 
elaboração de sugestões para a 
otimização do desempenho das ações 
governamentais.

Destacamos que todos os relatórios 
elaborados pelas Auditorias e 
Visitas citadas no presente trabalho, 
encontram-se apresentados, na íntegra, 
na Internet, na página http://www.tcm.
rj.gov.br, em sintonia com o Princípio 
da Publicidade, consagrado no caput 
do art. 37 da CF/88.

As auditorias operacionais são 
também publicadas sob a forma 
de cartilhas, (foto) direcionando 
o trabalho para os integrantes dos 
Poderes Legislativo e Executivo, 
Sociedade Civil Organizada e o 
público em geral, aumentando o grau 
de transparência e confiabilidade na 
divulgação dos resultados alcançados 
pelos programas, projetos e atividades 
sob exame.

Com intuito de exemplificar o 
trabalho que vem sendo desenvolvido 
pelo TCMRJ na área da Saúde poderia 
mencionar auditoria realizada no 
Programa Municipal de Diabetes, 
efetuada em maio de 2005. Esta 
auditoria identificou os seguintes 
pontos que integram os objetivos do 
Programa de Diabetes:

. reduzir a morbi-mortalidade 
associada ao diabetes;

. viabilizar os meios para o 
adequado controle metabólico dos 
pacientes diabéticos da Cidade do Rio 
de Janeiro;

. rastrear e atuar na prevenção e 
tratamento das complicações crônicas 
da doença

Cabe destacar a  relevância 
da doença por ser crônica e que 
associada a característ icas de 
vivência da sociedade moderna, 
como sedentarismo e consumo de 
alimentos com alto valor calórico 
gerando a obesidade, ganha cada vez 
mais proporções epidêmicas em todo 
o mundo. Esta doença aparece como 

a sexta causa de internação hospitalar 
no Brasil causando, por conseguinte, 
relevantes impactos na saúde pública 
devido a suas complicações que têm 
altos índices de mortalidade.

Como ponto de partida para o 
acompanhamento da operacionalização 
do Programa, iniciou-se a análise 
da identificação quantitativa da 
população alvo residente no Município 
do Rio de Janeiro, que, possivelmente, 
é afetada pelo diabetes.

Tendo por base os dados extraídos 
do Datasus, alusivos ao quantitativo da 
população residente do Rio de Janeiro 
por faixa etária em 2004, elaborou-se a 
tabela a seguir, a qual demonstra como foi 
composto o cálculo da população-alvo.

Cartilhas produzidas pela 4a IGE



� Revista TCMRJ    n. 34 - dezembro 2006

Da leitura da tabela, estima-se que, 
em 2004, havia cerca de 284.064 pessoas 
portadores de diabetes residentes no 
Município do Rio de Janeiro.

Entretanto, vale registrar que, segundo 
informações do Ministério da Saúde, em 
torno de 75% da população geral utiliza 
exclusivamente o sistema público de 
saúde (SUS). 

Assim, para se ajustar a um 
quantitat ivo mais próximo da 
realidade aplicou-se tal percentual 
sobre o número calculado, chegando-
se a um total de 213.048 portadores 
de diabetes que, potencialmente, 
necessitam de assistência no âmbito da 
saúde pública e que, por conseguinte, 
representam a população-alvo do 
Programa.

Ao confrontar o quantitativo desta 
população-alvo com o número de 
pacientes diabéticos em atividade 
no Programa em 2004, segundo 
informações fornecidas pela Gerência 
do Programa de Diabetes (GPD), 
o qual totaliza 102.504 pacientes, 
elaborou-se o gráfico acima, o qual 
aponta o percentual de cobertura do 
Programa sobre este universo.

Verifica-se que pouco mais da metade 
da população-alvo estimada ainda não foi 
acolhida pelo Programa correspondendo 
a cerca de 110.000 pessoas, as quais, em 
tese, situam-se nos casos daqueles que não 
sabem que têm a doença, ou, sabendo, 
não se encontram vinculadas a nenhum 
tratamento.

Considerando que o diabetes é 
uma doença crônica e causa, ao longo 
do tempo, sem a devida assistência, 
complicações graves, vislumbra-se que 
estas pessoas, se não forem inseridas a 
um tratamento, estarão procurando as 
grandes emergências com estado clínico 
agudo, em alguns casos irreversíveis, 
com alto índice de mortalidade e com 
relevante custo social, segundo relatos 
dos profissionais de saúde entrevistados 
durante a inspeção realizada.

Como exemplo de complicação grave, 
pode-se citar a retinopatia diabética,  
segundo o protocolo de procedimentos 
elaborado pela GPD, associada ao diabetes 
é assintomática até o momento em que 
ocorre um quadro súbito de sangramento 
ou descolamento de retina, podendo 

Gráfico - Cobertura do Programa em relação 
à População-Alvo em 2004

Fonte: Análise da 4ªIGE/ dados da GPD

Equipamento Endolaser inoperante por falta de manutenção

nestes casos provocar a cegueira.
O rastreamento ou prevenção 

realizado na atenção básica, através das 
consultas médicas, consiste no exame de 
fundo de olho executado pelo clínico geral 
com periodicidade anual.

De uma amostra de 44 unidades 
que responderam ao questionário 
elaborado pela equipe de auditoria, 
quase 80 % informaram que não estão 
realizando este exame, em função da 
falta de capacitação dos clínicos para 
realizá-los.

A maioria das unidades informou 
que encaminham seus pacientes a 
outras unidades que têm oftalmologistas, 
entretanto, como há pouca oferta de 
consultas nesta especialidade, nem sempre 

estes conseguem o atendimento.
Os casos mais graves seguem 

a sistemática do agendamento via 
Central de Regulação, tendo somente o 
Hospital da Lagoa como referência.

O Hospital Municipal da Piedade 
é a única referência de tratamento 
da retinopatia na esfera municipal e, 
mesmo assim, não disponibiliza vagas 
para a central de regulação.

Em visita à citada Unidade, 
verificou-se que o tratamento final da 
retinopatia não está sendo realizado há 
mais de um ano, pois o equipamento 
destinado à cirurgia vitreoretiniana, 
denominado Endolaser, indicado 
na foto, está inoperante por falta de 
manutenção.
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Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
Escala: 1.275.000
Projeção Universal Transversa de Mercator
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde - SMS - 2004
Elaboração: IPP - Diretoria de Informações Geográficas
Gerência de Cartografia - 2004

 1. Portuária
 2. Centro
 3. Rio Comprido
 4. Botafogo
 5. Copacabana
 6. Lagoa
 7. São Cristóvão
 8. Tijuca
 9. Vila Isabel 
10. Ramos
11. Penha
12. Inhaúma
13. Méier
14. Irajá
15. Madureira
16. Jacarepaguá
17. Bangu

Áreas Programáticas cobertas pelas visitas técnicas 

Fonte:  Figura – IPP; dados 4ª IGE

Ao final da Auditoria, foi elaborado 
Relatório contendo treze itens com 
questionamentos ao órgão e apresentadas 
doze sugestões como oportunidades de 
melhorias ao Gestor do Programa.

Visitas Técnicas

Em 2005, a 4ª Inspetoria Geral, além 
de executar a sua programação anual 
de Inspeções Ordinárias e Auditorias 
Operacionais, iniciou uma nova 
modalidade de auditoria denominada 
visita técnica.

Este tipo de auditoria tem por 
objetivo efetuar um controle constante 
e simultâneo das ações da Secretaria 
Municipal de Saúde, vez que as Unidades 
de Saúde recebem uma visita semanal dos 
técnicos desta Inspetoria.

Tendo em vista a composição da 
Rede Municipal de Saúde, a proposta de 
trabalho foi de iniciar o Programa de Visitas 
Técnicas nas Unidades Básicas de Saúde. 
Tal escolha se deve ao fato de que compete 
ao nível municipal do Sistema Único de 
Saúde a responsabilidade de atenção 
básica, reconhecendo que a proximidade 
com a população permite identificar 
melhor as suas reais necessidades.

A Unidade Básica de Saúde não pode 
ser pensada apenas como lugar para 
atendimento de problemas de saúde de 
menor complexidade, ela deve atender 
a uma demanda universal, de forma 

equânime e integral, devendo ter uma 
resolutividade maior do que 80% das 
intercorrências, encaminhando para 
serviços especializados e internações 
apenas os casos de maior complexidade, 
o que deve ser feito, idealmente, sempre 
através de mecanismos de referência e 
contra-referência formalizados entre as 
instituições, para garantir um atendimento 
integral, ou seja, um atendimento 
completo, proporcionando todos os 
cuidados/tecnologia que o paciente 
necessita para ter solucionado a sua 
necessidade ou problema de saúde.

A Unidade Básica de Saúde é também 
responsável pelo acompanhamento 
programático de grupos etários 
considerados prioritários (menores de 
um ano, gestantes, idosos, etc.) ou de 
portadores de doenças crônicas (como 
a hipertensão, diabetes, tuberculose, 
desnutrição, entre outras), ou seja, a 
atenção básica deve organizar a lógica do 
Sistema de Saúde. Para tanto, ela deve 
ser estruturada de maneira que atenda, 
de forma eficiente, eficaz e efetiva, às 
necessidades de saúde da população 
adscrita. Deve ter, minimamente, uma 
instalação física com sala de imunização, 
consultórios médicos, sala de curativo, de 
inalação, de atendimento de enfermagem, 
consultório odontológico, sala de espera, 
expurgo, esterilização, de administração 
de medicamentos, etc. Essa estrutura 
deve ser sempre planejada de forma a 

facilitar o atendimento da população, 
evitar a disseminação de infecções e ser 
confortável o suficiente para a espera e o 
atendimento.

A atenção primária à saúde, sendo o 
primeiro atendimento, serve de porta de 
entrada para o sistema de saúde, mas ao 
mesmo tempo constitui-se em um nível 
próprio de atendimento, com capacidade 
para resolver um elenco de necessidades 
de saúde que extrapola a intervenção 
curativa individual.

As visitas têm como objetivo principal 
a avaliação operacional das Unidades 
de Atenção Básica, com o intuito de 
verificar a adequação dos recursos 
postos a disposição (estrutura física, 
recursos humanos, equipamentos e 
serviços continuados), a possibilidade 
da existência de uma capacidade ociosa 
de atendimento, e ainda viabilizar a 
construção de indicadores que permitam 
a comparação entre as unidades de porte 
semelhante.

Uma atenção básica eficiente pode 
gerar um incremento na oferta de 
consultas, gerando um aumento da 
confiabilidade dos usuários do Sistema 
Público de Saúde em unidades com o 
mesmo perfil e a conseqüente redução na 
procura por atendimentos ambulatoriais 
em hospitais de emergência.

Apresentamos a seguir, um mapa com 
as Áreas Programáticas já contempladas 
pelas visitas técnicas.

18. Campo Grande
19. Santa Cruz 
20. Ilha do Governador
21. Paquetá
22. Anchieta
23. Santa Teresa
24. Barra da Tijuca
25. Pavuna
26. Guaratiba
27. Rocinha
28. Jacarezinho
29. Complexo do Alemão
30. Maré
31. Vigário Geral
33. Realengo
34. Cidade de Deus
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Fonte: IPP ano 2000; arquivo de visitas 4ª IGE

Cobertura da programação de visitas técnicas 2005 - 2006

A.P.
1

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4

Total

Unidades de Saúde visitadas

CMS Píndaro de Carvalho Rodrigues, CMS Manoel José Ferreira, CMS 
João Barros Barreto, PS Dr. Albert Sabin, PS Dr. Rodolpho Perissé.

CMS Maria Augusta Estrela, CMS Heitor Beltrão, UACPS Prof. Julio 
Barbosa, UACPS Nicola Albano.

CMS Necker Pinto, CMS Américo Velloso, PS Nagib Jorge Farah, PS 
Madre Teresa de Calcutá, PS José Breve dos Santos.

PS Renato Rocco, PS Dr Eduardo Araújo Vilhena Leite, PS Dr. Carlos 
Gentille de Mello, CMS Milton Fontes Magarão. CMS Ariadne Lopes 
de Menezes.

PS Silvio Brauner, PS Prof. Carlos Cruz LimaPS Mário Olinto de 
Oliveira, PS Edma Valadão, PS Dr Nascimento Gurgel, PS Flávio 
Couto Vieira, CMS Clementino Fraga.

PS Luis Gonzaga, PS Dr. Harvey Ribeiro de Souza Filho, CMS Jorge 
Saldanha Bandeira de Mello, PS Cecília Donnangelo.

População
 

203.041

 630.473

 367.005

 630.606

 658.873

 928.800

 682.051

     4.100.849

% com relação a população total 
   

3%

   
11%

   6%

   
11%

   

11%

   
16%

   
12%

   70%

J á  t e n d o  s i d o  c o n c l u í d a s 
integralmente sete das dez Áreas 
Programáticas,  foram consolidados os 
seguintes pontos principais:

- Demanda de pacientes fora do 
Município não representa um número 
significativo quando comparado ao 
total de atendimentos verificados, 
conforme quadro ao lado;

A.P.
1

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4

% de não residentes
 1,9 %

 1,32 %

 1.47 %

 0,52 %

 0,72 %

 4,08 %

 0 % (*)

Fonte: análise de fichas de pronto atendimento 
(SPA) 
Notas: em algumas unidades as análises foram 
realizadas por meio de entrevistas

(*) Diante da inexpressiva participação de pacientes de outros 
municípios, no fluxo de atendimento das unidades básicas de saúde 
visitadas,  a análise da origem dos usuários foi retirada do escopo 
das auditorias a partir da visita ao PS Luis Gonzaga na A.P. 4

- Instalações físicas, em sua maioria, 
em bom estado de conservação;

- Setor de farmácia responsável 
pelo maior número de pontos de 
auditoria, tais como, deficiências 
no sistema de controle de estoque 
adotado, medicamentos com prazo 
de validade vencido, quantidade 
insuficiente de profissionais;

-  Ausência  de  contrato  de 
manutenção de equipamentos, bem 
como constatação de equipamentos 
defeituosos e parados;

- Ausência do projeto básico 
relativo aos serviços continuados de 
manutenção predial, limpeza, vigilância 
nas unidades, o que impede a mesma de 
exercer o seu papel de fiscalizadora do 
serviço contratado pelo órgão Central.

- Desabastecimento, em todas as 
unidades visitadas, de leite para as 
crianças sub-nutridas.

Cumpre ressaltar que as questões 
aqui apresentadas, com intuito de 
ilustrar uma parcela do trabalho que 
vem sendo executado pelo Tribunal de 
Contas, têm, essencialmente, caráter 
pedagógico, eis que a característica 
principal das avaliações que são 
ofertadas aos gestores encontra-se 
sob a forma de oportunidades de 
melhoria.

Esse novo perfil educativo dos 
Tribunais de Contas, com a sua 
visão voltada à orientação dos 
Administradores Públicos, os faz 
assumir uma postura preventiva a 

fim de que o seu real objetivo seja 
atingido, ou seja, de permeio entre o 
Legislativo e o Executivo, zelando para 
que o Estado imprima o máximo de 
eficácia às suas atividades, e eficiência 
aos seus resultados, em busca do 
melhor aproveitamento dos recursos 
públicos.

Concluindo, impende enfatizar 
o esforço constante do TCMRJ na 
modernização dos seus próprios 
procedimentos para o fiel cumprimento 
da missão constitucional que lhe 
compete, no desempenho do seu papel 
que cresce de importância, cada vez 
mais, perante a sociedade, visando 
contribuir, por um Rio melhor, por um 
Rio mais saudável.

P.S. Mangueira, PS Fernando Antônio Braga Lopes, CMS Ernani 
Agrícola, CMS Marcolino Candau, CMS José Messias do Carmo, 
CMS Ernesto Zeferino Tibau Jr.
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Gastos com saúde no 
Município do Rio de Janeiro

Aurélia de Jesus Amaral
Técnico de Controle Externo - CAD

A

Apesar do Município do Rio de Janeiro cumprir com as 
diretrizes da Emenda Constitucional 29/2002 e o Fundo 
Municipal de Saúde (FMS) ter apresentado, em 2005, o 
maior orçamento da Prefeitura, a saúde ocupa o 5º lugar 
entre as sete capitais das regiões sul e sudeste, quando 
estabelecida a relação entre os gastos na “Função Saúde” 
e o total da despesa realizada.

INTRODUÇÃO

ntes da Constituição Federal de 1988 a assistência à saúde no Brasil era muito limitada. A atuação do poder 
público se dava através do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), cujas ações 
beneficiavam, apenas, os trabalhadores da economia formal e seus dependentes, chamados previdenciários. O 

restante da população tinha acesso por meio dos poucos hospitais públicos e das atividades filantrópicas de entidades 
assistenciais. Logo, não havia caráter universal na atuação do INAMPS  .

Com o advento da Carta Magna de 1988, foi assegurada a universalidade de acesso às ações e  serviços públicos de 
saúde, conforme estabelecido em seu art. 196: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 

A CF/88 definiu, ainda, em seu art. 198 que: “As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada 
e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização; 
atendimento integral e participação da comunidade”.

Seguindo a orientação da Constituição foram estabelecidas as seguintes legislações:
Lei nº 8.080, de 19.09.1990 - regulamenta o Sistema Único de Saúde (SUS);
Lei nº 8.142, de 28.12.1990 - dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Em seu art. 4º, I fica 
estabelecido que os Estados, Distrito Federal e Municípios, para receberem os recursos, deverão criar Fundos 
de Saúde;
Emenda Constitucional nº 29, de 13.09.2000 - dispõe sobre os recursos mínimos a serem aplicados no 
financiamento das ações e serviços públicos de saúde.

No Município do Rio de Janeiro, o Fundo Municipal de Saúde foi criado pela Lei nº 1.583, de 30.07.1990, com o 
objetivo de dar suporte financeiro ao desenvolvimento das ações descentralizadas nas áreas médicas, sanitária, hospitalar 
e de apoio.

O objetivo desse artigo é apresentar e analisar a execução orçamentária do Fundo de Saúde do Município do Rio de 
Janeiro (FMS), sem, contudo, entrar nas questões operacionais dos programas envolvidos.

·
·

·

Dados  retirados do livro “Para Entender a Gestão do SUS” do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) 2003.
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1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1.1. Receita Orçamentária

O FMS é constituído, basicamente, de quatro 
fontes de receitas:

· Patrimoniais, que se referem aos rendimentos 
das aplicações financeiras;
· Transferências correntes, que são os recursos 
recebidos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), 
do Fundo Estadual de Saúde (FES), bem como 
de convênios;
· Repasses do tesouro municipal;
· Outras receitas.

O Gráfico 1 apresenta a evolução da receita 
arrecadada entre os anos de 2002 a 2005 . 

Comparando os exercícios de 2003/2002, observa-se um aumento de 6,78%, enquanto que nos exercícios de 2005/2004 houve 
queda de 23,66% . Essa redução refere-se, principalmente, à perda, em 2005, da Gestão Plena do Sistema Municipal (GPSM).

O Município foi desabilitado na GPSM pelo Decreto Federal nº 5.392, de 10.03.2005,  passando a gestão para a responsabilidade 
do Estado do Rio de Janeiro.

Na condição de gestor pleno, o Município recebia recursos do Fundo Nacional de Saúde para pagamento aos prestadores de 
serviços ambulatoriais e hospitalares cobertos pelo Teto Financeiro Global do Município (TFGM) e, também, para custeio das 
despesas com serviços de Média e Alta Complexidade e Ações Estratégicas prestados pela sua rede própria.

É oportuno destacar que, com a perda da GPSM o Município não tem a responsabilidade de pagamento aos prestadores de 
serviços, e as despesas referentes às ações de Média e Alta Complexidade e Ações Estratégicas de sua rede própria continuam a 
ser repassados ao FMS, através do Fundo Estadual de Saúde. 

1.2. Despesa Orçamentária

O orçamento do FMS participa, em média, com 16% do 
total de despesa fixada para a Prefeitura do Rio de Janeiro, 
representando um dois maiores de toda a Prefeitura.

Em relação às despesas realizadas, verifica-se que nos exercícios de 2003/2002 houve um aumento de 4,48%, enquanto 
que nos exercícios de 2005/2004 ocorreu redução de 15,40%, conforme demonstrado no gráfico 2:

2 O aumento em “Outras Receitas” refere-se ao Termo de Acordo celebrado entre a União e o Município do Rio de Janeiro, visando às ações ad-
ministrativas na área da saúde pública.
3 A análise das despesas e receitas, neste artigo, considerou os valores de 2005 fixos, atualizando os de 2002 a 2004 pelo IPCA-E médio do período, calculado pelo IBGE.
4 Os valores apresentados referem-se à dotação atualizada, ou seja, à despesa fixada inicialmente na Lei Orçamentária e às alterações decorrentes 
de créditos orçamentários.
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Comparando as despesas fixadas com as realizadas, observa-se que, em 2005, o FMS apresentou um dos maiores 
orçamentos dos últimos quatro anos, entretanto, teve o menor percentual de realização de despesa. Essa situação deve-se 
à redução ocorrida na natureza de despesa “Outras Despesas Correntes”.

Analisando os gastos por categoria econômica, verifica-se que as despesas correntes (Pessoal e Encargos Sociais e 
Outras Despesas Correntes)  correspondem, em média, 95% do total executado, conforme demonstrado no gráfico 3:

Em relação às fontes de recursos, observa-se que os gastos concentram-se em duas: ordinários não vinculados (FR 
100) e prestação de serviços médicos (FR 194).

1.2.1. Análise da Despesa por Subfunção e Programas

A Portaria nº 117, de 12.11.1998, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, estabeleceu os conceitos de 
função, subfunção, programa, projeto e atividade, definindo:

· Função como sendo o maior nível de agregação das diversas áreas que competem ao setor público;
· Subfunção como uma partição da função, visando agregar determinado subconjunto do setor público;
· Programa como o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos 
pretendidos.

Analisando os gastos por subfunção, observa-se que “Atenção Básica” e “Assistência Hospitalar e Ambulatorial”, 
juntas representaram, nos exercícios de 2002 a 2005, mais de 95% do total gasto.
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A “Gestão Administrativa” tem como objetivo prover os recursos humanos e os meios administrativos e infra-estruturais 
necessários à realização das atribuições do governo. 

A “Reorganização e Expansão da Rede de Serviços de Saúde”  tem objetivo de garantir a assistência universal gratuita 
e a equidade na oferta de serviços de saúde no município. Já o programa “Gerenciamento de Recursos do SUS” tem a 
finalidade de gerenciar a aplicação dos recursos do SUS.

A redução da subfunção “Administração Geral” deve-se ao programa “Gestão Administrativa”, que no exercício de 
2002 era exclusivo dessa subfunção.

Os quadros, a seguir, apresentam os programas relacionados as subfunção “Atenção Básica” e “Assistência Hospitalar e Ambulatorial”:

Os programas “Estratégia Saúde da Família” e “Consolidação do Sistema Municipal de Saúde” representaram, nos 
exercícios analisados, mais de 97% do total de despesa dessa subfunção  .

O programa “Estratégia Saúde da Família” tem como objetivo aumentar a cobertura da atenção básica de saúde 
nas áreas de risco social. Já o programa “Consolidação do Sistema Municipal de Saúde” tem como finalidade avaliar e 
dimensionar os serviços da rede SUS no Rio.  

Os programas “Gestão Administrativa”, “Reorganização e Expansão da Rede de Serviços de Saúde” e “Gerenciamento 
de Recursos do SUS” representaram, nos exercícios analisados, mais de 99% do total de despesa dessa subfunção.

1.3. Execução Orçamentária 
de Janeiro a Agosto de 2006

Comparando janeiro a agosto de 2006 com 
o mesmo período do exercício anterior, o FMS 
apresentou aumento na receita arrecadada 
de 1,83%, quando comparado com o mesmo 
período do exercício anterior.
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Em relação às despesas, o FMS 
realizou o montante de R$ 819.285.167, 
o que corresponde a 61,14% de seu 
orçamento.

Nota-se ,  como veri f icado nos 
exercícios de 2002 a 2005, a tendência 
de concentração dos gastos em despesas 
correntes, bem como nas subfunções 
“Atenção Básica” e “Assistência Hospitalar 
e Ambulatorial”.

De acordo com o novo Plano 
Plurianual vigente para o quadriênio 2006 
a 2009, aprovado pela Lei nº 4.271, de 
16.01.2006, os programas que envolveram 
mais recursos foram: “Reorganização 
da Rede Municipal de Saúde”; “Gestão 
Administrativa”; “Gestão de Atenção 
à Saúde” e “Infra-estrutura da Rede 
Municipal de Saúde”. 

1.4. Gastos na “Função Saúde” em 
Outras Capitais no Exercício de 2005

Como mencionado anteriormente, o 
orçamento do FMS representa um dos 
maiores de toda a Prefeitura, contudo, 
comparando os gastos na “Função Saúde” 
com o total de despesa realizada nas 
capitais das regiões sul e sudeste, observa-
se que o Município do Rio encontra-se 
em 5º lugar, conforme demonstrado no 
gráfico 7  .

2. EMENDA CONSTITUCIONAL NO 29/2000 

A Emenda Constituiconal nº 29, de 13.09.2000, alterou os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da CF/88, bem como 
acrescentou o art. 77 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) , para assegurar os recursos mínimos 
para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde.

O art. 77, II do ADCT, definiu que, até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados, pelos municípios, 
nas ações e serviços públicos de saúde equivaleriam a 15% da arrecadação dos impostos, a que se refere o art. 156, e dos 
recursos dos arts. 158 e 159, I,b e § 3º da Constituição Federal. 

Contudo, a CF/88, em seu art. 198, § 3º, remeteu à Lei Complementar a definição dos percentuais a serem aplicados, a 
partir de 2005, nas ações e serviços públicos de saúde. Na ausência de Lei Complementar, a partir do exercício financeiro 
de 2005, o percentual a ser aplicado, nos casos dos municípios, se manterá em 15%, conforme art. 77, § 4º do ADCT.

O quadro, a seguir, demonstra a evolução dos percentuais de aplicação em ações e serviços públicos de saúde atingidos 
pelo Município do Rio de Janeiro.
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3. DESPESAS A PAGAR

4. CONCLUSÃO

A conta “Despesa a Pagar” destina-se ao registro das despesas de competência do exercício que não foram executadas 
orçamentariamente. O FMS apresentou, nos exercícios de 2000 a 2004, os seguintes valores nessa conta:

A existência de “Despesas a Pagar” foi objeto de recomendação por parte desta Corte,  por ocasião do exame das 
Contas do Prefeito relativas aos exercícios de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, no sentido de que fosse abolida a prática 
de se efetuar despesas sem prévio empenho, evitando, desta forma, as “despesas a pagar”. O artigo 114 do RGCAF e o 
artigo 60 da Lei no 4.320/64 vedam a realização de despesas sem prévio empenho.

Em inspeção ordinária realizada, por esta Corte, em 2006, para subsidiar a análise das Contas do Prefeito, relativas 
ao exercício de 2005, foi verificado que não havia registro nessa conta, porém, dívidas no montante de R$ 126.275.689, 
não haviam sido contabilizadas no  Passivo do Fundo Municipal de Saúde. 

No Parecer Prévio às Contas do Prefeito, relativas ao exercício de 2005, tal fato ocasionou o alerta feito por esta Corte 
ao Poder Executivo quanto: “Ao risco do comprometimento das finanças municipais, em virtude da possibilidade da 
existência de valores não reconhecidos no Passivo do Município do Rio de Janeiro”.

Após as informações abordadas anteriormente, pode-se concluir que;

O orçamento do Fundo Municipal de Saúde representa um dos maiores de toda a Prefeitura, correspondendo, em 
média, a 16% do total da despesa orçada. No período de 2002 a 2005 os programas que envolveram mais recursos 
foram “Estratégia Saúde da Família”, “Consolidação do Sistema Municipal de Saúde”, “Gestão Administrativa”, 
“Reorganização e Expansão da Rede de Serviços de Saúde” e “Gerenciamento de Recursos do SUS”.

Com o novo Plano Plurianual, vigente para os exercícios de 2006 a 2009, as despesas realizadas até agosto de 2006 
concentraram-se nos programas: “Reorganização da Rede Municipal de Saúde”; “Gestão Administrativa”; “Gestão de 
Atenção à Saúde” e “Infra-estrutura da Rede Municipal de Saúde”.

O Município cumpre com as diretrizes da Emenda Constitucional nº 29/2000, que estabelece recursos mínimos para 
aplicação em ações e serviços públicos de saúde.

Apesar do Município do Rio de Janeiro investir parcela significativa de seu orçamento nas ações e serviços públicos de 
saúde, verificou-se que o mesmo ocupa o 5º lugar entre as sete capitais das regiões sul e sudeste, quando estabelecida 
a relação entre os gastos na “Função Saúde” e o total da despesa realizada.

É oportuno destacar, ainda, que esta Corte, no Parecer Prévio às Contas do Prefeito, relativas ao exercício de 2005, 
emitiu alerta ao Poder Executivo quanto ao comprometimento das finanças municipais, em razão da possibilidade 
de existência de valores não reconhecidos no Passivo.

Por fim, apesar do volume de investimento realizado na área da saúde no Município do Rio, ainda, existem inúmeros desafios 
para que os princípios estabelecidos pela Constituição Federal se tornem plena realidade para a população carioca.

Fontes: Parecer Prévio às Contas do Prefeito 2005
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Sabe-se  que  no  Rio 
de Janeiro há concentrações de 
c o m u n i d a d e s  c a r e n t e s  q u e , 
atualmente, vêm desenvolvendo 
práticas de esporte, principalmente 
futebol. O que estes desportistas, que 
não têm acesso ao acompanhamento 
médico, podem fazer para evitar 
lesões ou para prevenir de problemas 
em conseqüência do desgaste a longo 
prazo?

O primeiro ponto a ser discutido 
diz respeito ao terreno onde se 
pratica a atividade desportiva. No 
caso específico do futebol, sabemos 
que o número de lesões do tipo torção 
de tornozelo e joelho, por exemplo, 
depende muito das condições do piso 
onde se pratica esse esporte. O calçado 
adequado é outro fator que deve ser 
levado em conta quando se fala de 
prevenção de lesões.  Em relação aos 
jovens que se iniciam na atividade 
esportiva, seja qual for o esporte, 
uma ótima opção da rede pública 
é o Hospital da UFRJ, na Ilha do 
Fundão, onde funciona há vários anos 
o Serviço de Criança e Adolescente 
sob a orientação do Dr. Ricardo do 
Rego Barros que, além de pediatra e 
hebiatra (especialista em adolescentes) 
é, também, especialista em Medicina 
do Esporte e tem muita experiência 
na orientação de atividades esportivas 
para crianças e adolescentes.

A partir de quantos meses uma 
criança deve começar a praticar 
algum esporte? Qual o esporte que o 
senhor indicaria para esse começo?
 Em primeiro lugar, devemos 
diferenciar o esporte de lazer ou 
recreativo do esporte competitivo. No 
esporte de lazer o que mais importa é 
o contato com a modalidade esportiva, 
o aprendizado do gesto esportivo e das 
regras do esporte que a criança está 
praticando e a integração com outras 
crianças. No esporte de competição as 
exigências são maiores e as cobranças 
idem. Devemos lembrar que, nesse 
caso, a criança estará exposta a 
estresse físico, estresse psicológico e 
mais vulnerável a lesões (musculares, 
articulares ou ósseas). Em seguir, 
listamos algumas orientações:

NÃO COMPETITIVOS
Esportes de Habilidade (a partir 
de 6 anos): andar, correr, saltar, - 
Natação, Futebol, Capoeira, Surfe, 
Skate, Danças, Ginástica
Esportes de Velocidade (a partir dos 
10 anos): desde que a força não seja 
primordial - Ciclismo, Atletismo 
– saltos, corridas curtas
Esportes de Resistência (ao se iniciar 
a puberdade) - Sem atividades 
anaeróbicas - Volei, basquete, 
handebol
Esportes de Força (12-14 anos 

para meninas e 14-16 anos para 
meninos). Ex.: musculação leve.

COMPETIÇÃO 
Após 13 anos de idade 
Esporte escolhido pelo atleta, com 
supervisão

O atleta de ponta tem de manter 
nível de treinamento e estresse 
elevados. Que medidas podem ser 
adotadas para que se evitem lesões 
em conseqüência de sobrecarga? 
Como combinar desempenho com 
prevenção de lesões?

Os atletas de alta performance, 
geralmente, trabalham no seu limite 
para obterem os melhores resultados. 
Isso inclui altas cargas de treinamento. 

É óbvio que, ultrapassados os limites 
aceitáveis, poderá haver um desgaste 
do atleta com queda da performance 
e os estímulos (carga de treinamento) 
que deveriam produzir melhora da 
performance acabam produzindo o 
contrário. Esse quadro é chamado de 
Síndrome do Overtraining que nós, 
particularmente, preferimos chamar 
de Síndrome de Adaptação Inadequada 
ao Treinamento. Para evitar esse tipo 
de problema devem ser observadas as 
seguintes recomendações:
- Nutrição adequada
- Evitar treinamentos monótonos
- Respeitar o período de recuperação

Rede pública pode ser opção 
em Medicina do Esporte

Marcos Aurélio Brazão de Oliveira - especialista em 
medicina do esporte, mestre em cardiologia , coordenador 
do curso de pós-graduação em medicina do esporte da 
Universidade Veiga de Almeida, secretário executivo do 
congresso médico dos Jogos Pan-americanos de 2007 
-  afirma que a prática de  exercícios e atividade física 
regulares “são excepcionais para prevenção de doenças”.
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- Monitorar a carga de treinamentos, 
evitando-se aumento de mais de 10% 
da carga por semana.
- Sono adequado
- Técnicas de relaxamento (Yoga, 
meditação, etc..)
- Apoio psicológico, preferencialmente, 
com um especialista em Psicologia 
desportiva.

Em termos de desempenho e 
prevenção de lesões, as principais 
medidas seriam o uso de calçado e 
vestuário adequados, evitar sobrecarga 
de treinamento, dieta e hidratação 
adequados, vida regrada, evitar o 
tabagismo e bebidas alcoólicas.

Qual o limite entre saúde e 
sobrecarga?

Com muita freqüência, o limite 
entre a saúde e a sobrecarga de 
treinamento, no que diz respeito 
aos atletas de alta performance ou 
de alto nível, acaba sendo difícil de 
se identificar. Entretanto, existem 
algumas pistas que podem indicar que 
esse limite está sendo ultrapassado. As 
principais seriam: 
a) Queda da performance, apesar 
da manutenção da mesma carga de 

treinamento.
b) Perda da motivação e queda do 
desejo de competir.
c) Distúrbios do sono
d) Alterações no humor e afastamento 
dos colegas de equipe e isolamento  
e) Alterações no apetite

Que cuidados uma pessoa que não 
pratica exercício físico há muito 
tempo ou nunca praticou deve manter 
para se proteger quando decide 
recomeçar ou começar a praticar 
um esporte?

A primeira providência a ser tomada 
por uma pessoa  que deseja ingressar ou 
retornar a um programa de exercícios é 
procurar um médico, preferencialmente, 
especialista em Medicina do Esporte. Ele 
é quem está habilitado para fazer uma 
avaliação adequada e orientar o tipo, 
intensidade  e duração do exercício que 
o indivíduo poderá fazer. A avaliação 
clínica, cardiológica e o eletrocardiograma 
são extremamente importantes e se 
o indivíduo tiver mais de 35 anos é 
mandatório o teste ergométrico em 
esteira rolante (conhecido também como 
“teste de esforço” ou “eletrocardiograma 
de esforço”).

O que o Governo Municipal 
pode fazer para tornar o Rio mais 
saudável?

Não se pode falar em saúde de 
uma população sem se falar em 
recursos financeiros. Assim sendo, 
a melhoria da saúde da população 
depende ,  fundamenta lmente , 
de maior destinação de recursos 
financeiros para essa área. A melhoria 
dos hospitais, postos de saúde, etc 
faz parte de todo esse contexto. 
Além disso, no que diz respeito ao 
aspecto de prevenção de doenças, 
a população deve ser estimulada 
a praticar  exercícios e atividades 
físicas regulares, visto que esses se 
constituem no remédio mais barato 
que existe e cujos resultados a médio 
e longo prazo são excepcionais. Para 
se ter uma idéia da importância 
da atividade física regular, estudos 
científicos realizados no Canadá 
mostraram que para cada 1dólar 
investido em prevenção se economiza 
4 dólares em custos hospitalares. 
Quando se utiliza atividade física 
regular, para cada 1 dólar investido 
se economiza 10 dólares em custos 
hospitalares. 

A primeira providência a ser tomada por uma pessoa  que deseja 
ingressar ou retornar a um programa de exercícios é procurar um médico, 

preferencialmente, especialista em Medicina do Esporte.
“

”
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Saúde, esporte e qualidade de vida

Marcelo 
Baboghluian 
Medicina 
esportiva

A

O médico especialista em medicina esportiva, Marcelo Baboghluian, a psicóloga clínica e do 
esporte, Maria Lúcia Contreras, e a especialista em nutrição desportiva e qualidade, Maria 
Beatriz Ferreira Bizordi Tremante, que compõem a equipe multidisciplinar do Projeto Marazul, 
falam sobre seus trabalhos dedicados à promoção da saúde, prevenção de doenças e  melhoria 
da qualidade de vida e da performance esportiva.  
O Instituto Marazul é um Centro de Medicina Esportiva que oferece tecnologia para melhoria 
dos aspectos de saúde física e mental.

Atividade física e 
a Qualidade de Vida

Psicologia em busca de 
uma vida melhor

início do século XXI marca uma 
nova fase para o tratamento dos 
desequilíbrios da mente, onde 

profissionais de diversas especialidades 
combinam suas condutas no combate 
às doenças. 

Sem dúvida, a vida moderna nos 
remete à necessidade de cuidar do nosso 
psíquico, buscando além do equilíbrio, 
uma estabilidade emocional para nos 
deixar aptos a enfrentar o cotidiano com 
segurança e tranqüilidade. 

A ciência encontrou muitas respostas, 
mas também um grande número de 
questões. Por mais que a farmacologia 
tenha se beneficiado de novas 
descobertas, a criação de medicamentos 
que curem definitivamente todos os 
sofrimentos da mente sem a ajuda de 
terapias é considerada hoje um horizonte 
distante. 

Graças a esta evolução, podemos 
vivenciar o caminhar do conceito, “o 
cuidar da mente”. Psicólogos e médicos 
em ações combinadas evoluem nos 
tratamentos alcançando respostas cada 
vez mais satisfatórias. 

A Psicologia, que se define como 
ciência que estuda o comportamento 
humano, segue o conceito de promoção 

Obusca por  uma melhor 
qualidade de vida tem sido o 
objetivo de muitas pessoas, 

motivadas pela necessidade de bem 
estar, tão diminuída em nossos dias 
repletos de estresse. 

Do ponto de vista clínico, o que 
se sabe é que a base para essa tão 
almejada qualidade de vida é estar feliz 
e saudável. Por essa óptica devemos 
avaliar os hábitos pessoais; aquilo que 
se faz rotineiramente é que determina o 
quanto uma pessoa pode ser saudável e 
feliz, ou apresentar uma doença. 

Inúmeros são os hábitos pessoais, 
porém, a atividade física é aquele 
que definitivamente pode influenciar 
positivamente no estado de saúde de um 
indivíduo, sejam aspectos físicos, com 
melhoria da condição cardiovascular, 
respiratória, de força e flexibilidade 
muscular, densidade mineral óssea, 
entre outras; sejam aspectos de 
equilíbrio humoral com aumento da 
sensibilidade das células a hormônios, 
ao equilíbrio hidroeletrolít ico 
(manutenção da diluição dos líquidos 
corporais). Além disso, o praticante 
de atividade física regular possui mais 
consciência corporal, auto-estima e 

autoconhecimento, habilidades estas 
que levam o indivíduo a lidar melhor 
com reações e estímulos do dia-a-dia, 
gerenciando melhor seu estado de 
bem-estar. 

Assim, a busca por promover saúde 
e melhorar a qualidade de vida é, 
primeiramente, a busca por fazer 
pessoas sentirem prazer ao praticarem 
uma atividade física, sendo esse fato 
o grande responsável pela adesão e 
manutenção de um programa regular. 

O modelo que grandes academias 
vêm difundindo ao longo dos anos, 
concentrado no fitness, muitas vezes 
não agrada; as pessoas não têm prazer 
algum em estar em um ambiente 
assim, tornando o ato de ir à academia 
um sacrifício que se abandona logo. É  
preciso experimentar outras formas de 
estímulo à atividade física. 

Os esportes chamados out-door 
apresentam um atrativo consistente em 
relação ao prazer, atraindo e mantendo 
cada vez mais pessoas. 

O contato com a natureza, os 
diversos graus de dificuldade e de 
superação destes, a prática em grupo, 
entre outros, são atributos importantes 
destas modalidades. 

Os parques, praias, clubes com 
instalações adaptadas às condições 
locais também atraem pela facilidade de 
acesso e por estarem ao ar livre. 

Portanto, recomenda-se a busca 
por uma atividade que proporcione 
prazer, seja ela qual for; tenha avaliação 
médica pré-participação e com certa 
periodicidade visite o médico; tenha 
uma dieta balanceada e durma bem. 
Com isso, a chance de se apresentar um 
excelente nível de qualidade de vida 
será muito maior. 

Maria Lucia 
Contreras
Psicóloga
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de saúde, e através de suas intervenções, 
adota a postura de estimular o indivíduo 
na busca consciente de mudanças de 
comportamento que promovam a sua 
qualidade de vida. 

Talvez o maior sentido da Psicologia 
esteja em mobilizar o paciente quanto à 
necessidade de manter comportamentos 
e hábitos saudáveis, auxiliando na 
resolução dos problemas e conflitos, 
dentre eles a prática de atividade física 
merece destaque. 

Através do autoconhecimento, 
promove a elevação da auto-estima, 
incentivando ações em busca de 
autocontrole e equilíbrio emocional. 

Ao questionar a relação que 
estabelecemos com a vida, a forma como 
lidamos com o cotidiano, os cuidados 
que procuramos ter com a saúde, a busca 
pelos ideais, passamos a refletir sobre o 
conceito de existir e ser feliz.

Devemos estar atentos a perceber e 
captar a energia capaz de nos fortalecer e 
nos defender de estímulos negativos que 
tanto afetam nossa conduta de vida. Os 
efeitos da atividade física nos auxiliam nesta 
percepção. Estar abertos a este conceito tem 
sido um grande passo à evolução de uma 
vida mais feliz e saudável.

Nutrição e atividade física - 
benefícios à saúde!

prática regular de atividade 
física traz muitos benefícios à 
saúde, entre eles, aumento do 

gasto energético, melhora do sistema 
cardiovascular, diminuição do estresse 
e redução do risco de doenças tais 
como hipertensão, obesidade, diabetes, 
etc. A nutrição desempenha um papel 
fundamental na atividade física, 
fornecendo os nutrientes necessários 
para cada tipo de exercício. Portanto, 
para um bom desempenho, é necessário 

Maria Beatriz F. 
Bizordi Tremante
Nutricionista/ 
Personal Diet 

A

aliar o exercício físico a uma dieta 
balanceada, contendo alimentos de 
todos os grupos e nas quantidades 
adequadas. Os alimentos são divididos 
em 3 grupos principais, todos com 
funções diferentes em nosso organismo 
e imprescindíveis na prática esportiva. 

Carboidratos: A dieta de um 
praticante de atividade física deve ser 
composta, em sua maioria, por alimentos 
fonte de carboidratos (arroz, batata, 
macarrão, pão) devendo compor até 
65% do total de calorias fornecidas pela 
alimentação. Os carboidratos servem 
de matéria-prima para a produção de 
glicogênio muscular que é a primeira 
e a principal fonte de energia utilizada 
durante o exercício. Pelo fato dos 
estoques musculares e hepáticos serem 
limitados, a reposição de carboidratos 
deve ser feita de forma constante. Antes 
do exercício, deve-se ofertar uma refeição 
(3 horas antes) ou um pequeno lanche 
(1 hora antes) contendo alimentos ricos 
em carboidratos, respeitando a duração 
do treino. Iniciar o treinamento com 
grande estoque muscular de glicogênio 
promoverá maior disponibilidade 
de energia durante o exercício, o 
que poderá atrasar a fadiga e atuar 
positivamente na sua performance. 
Logo após o término da atividade, o 
carboidrato também deve ser ingerido 
para que os estoques de glicogênio sejam 
rapidamente repostos (após o término da 
atividade as enzimas que ressintetizam 
o glicogênio muscular e o estímulo de 
recuperação das fibras musculares estão 
intensamente ativadas), beneficiando 
a recuperação que passa a ser mais 
acelerada e que prepara o músculo 
para atividades subseqüentes. Dessa 
forma, ingerir nutrientes antes e após 
o exercício é fundamental para que o 
atleta ou esportista desenvolva uma boa 
performance.

Proteínas: A ingestão de proteínas 
deve manter a proporção máxima 
recomendada para os indivíduos 
saudáveis que é de 15% em relação 
ao valor calórico total da alimentação 
diária. Os alimentos protéicos (carnes, 
ovo, leite, iogurtes, queijos) não devem 
ser consumidos muito próximos ao 
início da atividade por terem uma 

digestão mais lenta, e por isso podem 
provocar desconforto estomacal durante 
o exercício. Logo após a atividade, 
também não é um bom momento, 
devido à prioridade do organismo 
em sintetizar glicogênio para repor 
os estoques de carboidratos gastos no 
esforço. Portanto, os alimentos protéicos 
devem ser consumidos de forma 
fracionada ao longo do dia, ou seja, em 
várias refeições, para que haja melhor 
aproveitamento dos aminoácidos pelo 
tecido muscular. 

Lipídios (Gorduras): O consumo 
de lipídios não deve ultrapassar 20% 
do valor energético diário. A prática 
de atividade física com o objetivo de 
reduzir os depósitos de gordura corporal 
deve ser acompanhada de baixa ingestão 
de lipídios na dieta, para os resultados 
serem obtidos mais rapidamente. 
Da mesma forma que os alimentos 
protéicos, os alimentos ricos em gordura 
não devem ser consumidos próximos 
ao início dos treinos. É importante 
também ressaltar a existência das 
gorduras saturadas (de origem animal) 
que são prejudiciais à saúde, e gorduras 
poliinsaturadas e monoinsaturadas 
(origem vegetal, importantes para nosso 
organismo. Portanto, desses 20% a 
serem ingeridos, a maioria deve provir 
dos azeites, castanhas, óleos vegetais, 
etc).

Água e eletrólitos: A hidratação 
adequada é fundamental para o bom 
desempenho físico. A ingestão de 
água em todas as etapas do exercício é 
suficiente para repor a perda hídrica em 
atividades leve e moderada (caminhada, 
musculação, ginástica). Apenas no 
caso de atletas, em que o treinamento 
é intenso, sendo maior o risco de 
desidratação, é indicado o uso de 
bebidas isotônicas para reposição rápida 
da água e dos eletrólitos (sódio, potássio, 
cloro) perdidos, além de glicose para 
manter a glicemia constante. O consumo 
ideal seria por volta de no mínimo 35ml/
Kg de peso corporal. 

Entre para o time dos praticantes 
de atividade física, comprovando - na 
prática - os seus benefícios. Não se 
esquecendo de aliar os exercícios à 
alimentação saudável.
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É preciso prevenir!

Francisco Duran Borjas
Secretário Especial de Prevenção à Dependência Química

Alertando sobre o aumento do consumo de drogas, 
Francisco Duran Borges,  Secretário Especial de Prevenção 
à Dependência Química, fala, em entrevista à Revista 
TCMRJ, da necessidade de mobilizar a sociedade na 
criação de uma cultura de prevenção às drogas e formação   
de multiplicadores em prevenção.

O que a Secretaria 
Especial de Prevenção à Dependência 
Química tem realizado, ou pretende 
realizar, para prevenir o uso indevido 
de drogas no Município do Rio de 
Janeiro? 

O uso de drogas lícitas e ilícitas tem 
se revelado importante problema de 
saúde pública com enorme repercussão 
social e econômica para a sociedade 
contemporânea. Não obstante os esforços 
do poder público e da sociedade civil 
na busca de alternativas, o aumento do 
consumo e a precocidade com que os 
jovens vêm experimentando variados 
tipos de drogas, alertam especialistas 
numa direção comum - É preciso 
prevenir! 

Prevenir no sentido de educar 
o indivíduo para assumir atitudes 
responsáveis na identificação e no 
manejo de situações de risco que possam 
ameaçar a opção pela vida. 

A Prefeitura do Rio tem importante 
responsabilidade na promoção de 
mudanças no atual contexto do uso 
de drogas na Cidade, desempenhando 
papel fundamental na mobilização da 
sociedade carioca, visando criar a cultura 
da prevenção às drogas e formando 
multiplicadores em prevenção. 

A Secretaria Especial de Prevenção 
à Dependência Química completou, no 
ano de 2006, o 6º ano de sua criação, 
desenvolvendo ao longo desses anos 
um programa considerado modelo pela 
Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), 
já apresentado em outras cidades e 
estados da Federação. 
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O Programa “Construindo a Rede 
de Prevenção ao Uso de Drogas”, 
que tem como objetivo reduzir a 
demanda do uso de drogas através da 
construção de uma rede preventiva e 
protetora na Cidade do Rio de Janeiro, 
é uma estratégia da política pública de 
prevenção à dependência química, que 
se divide em duas grandes ações - “Rio 
- Mobilizando a Resiliência Comunitária” 
e “Descentralização - Prevenção Local”, 
que aglutinam uma multiplicidade de 
atividades / projetos: cursos de formação 
de agentes multiplicadores em prevenção 
à dependência química, seminários, 
simpósios, mesas redondas, palestras, 
oficinas, campanhas, prevenção volante, 
núcleos regionais, entre outras. Podemos 
citar, como exemplo, alguns projetos que 
estão sendo desenvolvidos: 

 · Prevenção Hoje: Futuro Melhor 
- Modelo macrofuncional de rede 
preventiva, aplicado regionalmente, na 
área de cada Subprefeitura e destina-se 
aos diferentes segmentos da sociedade 
local, interessados na prevenção ao 
uso de drogas. É realizado em três 
etapas subseqüentes: um simpósio de 
sensibilização; curso de formação de 
agentes multiplicadores em prevenção 
à dependência química, oferecido 
aos participantes do Simpósio e o 
fortalecimento da rede preventiva e 
protetora local, através da orientação 
e acompanhamento de projetos, 
consultorias e encontros de atualização. 

A s  Re d e s  e m  f o r m a ç ã o  e 
funcionamento atuais são: Tijuca 
e  a d j a c ê n c i a s ,  J a c a r e p a g u á , 
Campo Grande, Zona Norte, Ilha 
do Governador, Grande Méier e 
Leopoldina Norte; 

· Há Gente Jovem na Prevenção 
- Cursos de formação de agentes 
multiplicadores em prevenção à 
dependência química, ministrados 
em diferentes regiões da Cidade, 
destinados a crianças, adolescentes 
e jovens, com ênfase na valorização 
da vida e potencialização dos fatores 
de proteção. Busca a construção 
do conhecimento através de aulas 
interativas, com a utilização de 
diferentes linguagens, tais como: 
dança, pintura, música, teatro, poesia, 
literatura, entre outras. 

As Regiões já atendidas são: Pedra 

de Guaratiba, Acari, Jacarepaguá, 
Sepetiba, Santa Cruz e Campo 
Grande. 

 · Prevenção Volante - Serviço 
itinerante, desenvolvido em parceria 
com a Guarda Municipal, que visa 
levar à população das diferentes 
áreas de planejamento da Cidade do 
Rio de Janeiro, em locais de grande 
circulação de pessoas, informações 
e esclarecimentos sobre prevenção 
à dependência química e ouvidoria 
especializada, através de equipe 
multidisciplinar composta por 
psicólogos, pedagogos, assistentes 
sociais e guardas municipais com 
distribuição de material informativo 
e spec í f i co  sobre  subs tânc ias 
psicoativas. 

Esse projeto, a partir do ano 
de 2005, está sendo desenvolvido, 
também, no interior das escolas 
públicas municipais, com palestras 
e dinâmicas, além de orientações e 
esclarecimentos.  

· Concurso de Textos Teatrais - 
Tirando a Droga de Cena - Concurso 
desenvolvido, anualmente,  em 
parceria com a Secretaria Municipal 

de Educação, destinado aos alunos 
das escolas públicas municipais, 
visando, através da linguagem 
cênica, com apoio e orientação 
d o s  p r o f e s s o r e s ,  f a c i l i t a r  a 
reflexão, discussão e construção de 
conhecimentos sobre prevenção à 
dependência química. 

  · Núcleos Regionais de Prevenção 
- Visa descentralizar as ações de 
prevenção, a fim de atender às 
necessidades específicas de cada 
região da Cidade, disponibilizando 
serviços de informação, prevenção 
e orientação ao tratamento, além 
de oferecer cursos de formação de 
agentes multiplicadores, oficinas, 
palestras e ouvidoria local, através 
de técnicos, pedagogos, psicólogos e 
assistentes sociais. 

Atualmente, contamos com dois 
núcleos regionais em funcionamento, 
um situado no Centro de Cidadania 
Rinaldo de Lamare, para atendimento 
às comunidades da Rocinha, Vidigal 
e Vila Canoas, e outro na Cidade 
das Crianças Leonel Brizola, para 
atendimento à comunidade de Santa 
Cruz. 

O álcool 
e o tabaco são 
as drogas mais 

consumidas  
em nosso país  

e que acarretam 
prejuízos e  

custos sociais 
enormes. 

“

”
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Quanto da verba municipal 
a Secretaria tem destinado aos 
projetos? 

A dotação aprovada na Lei 
Orçamentária Anual nos programas 
finalísticos foi de R$ 75.796,00. No 
decorrer do exercício de 2006 ajustes 
orçamentários foram realizados e 
hoje, tais programas, alcançaram o 
montante de R$ 92.598,00. 

Cabe ressaltar, que a Secretaria tem 
por preceito a realização de parcerias 
no desenvolvimento de seus projetos 
e atividades, onde entidades da 
sociedade civil, empresas privadas e 
públicas, colaboram com a confecção 
de material técnico-educativo entre 
outros, o que acaba reduzindo os 
custos da SEPDQ. 

Com que entidades a Secretaria 
e s t a b e l e c e u  r e l a ç õ e s  d e 
parcerias? 

A Secretaria tem aberto frentes 
e firmado parcerias com diversos 
segmentos da população carioca, 
de outros municípios e, também, 
de alguns estados, para trabalhar 
de forma sistêmica e capilar na 
questão da prevenção às drogas, 
em âmbito nacional, pois acredita 
que o estreitamento de parcerias dá 
maior visibilidade aos programas 
de prevenção, otimiza os recursos 
e coordena as ações, alcançando 
os objetivos com êxito e em menor 
tempo. 

Entre os parceiros, podemos 
destacar: Infraero, Barcas S/A, 
Socicam, Opportrans, Michelin, 
Gerdau, INCA, Petrobras, Mercadão 
de Madureira, Universidades Estácio 
de Sá, FEUC, FAMA, UFRJ, Unisuam, 
Univercidade, Gama Filho, Moacir 
Bastos, ABL, Tribunal de Justiça 
do Estado Rio de Janeiro / Jecrim, 
OAB - Rio, VOT, Lions, Rotary, entre 
outras. 

Anualmente a SEPDQ promove 
uma cerimônia, com entrega do 
Troféu “Parceiros em Ação”, para 
homenagear e fortalecer as parcerias, 
que no decorrer do período, se 
destacaram na realização e no apoio 
às práticas preventivas. 

 
A nova Lei de Drogas modifica 

de algum modo o trabalho da 
Secretaria? 

A Lei nº 11.343/2006, que institui 
o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas - SISNAD, 
prescreve medidas para a prevenção 
do uso indevido de drogas, atenção 
e reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas. Estabelece 
normas para repressão à produção 
não autorizada e ao tráfico ilícito 
de drogas, define crimes e dá outras 
providências. 

No que tange a prevenção, o 
trabalho que vem sendo desenvolvido 
pela Secretaria Especial de Prevenção 
à Dependência Química - SEPDQ, 
no decorrer de seus seis anos, está 
em consonância com a referida 
Lei, não necessitando, portanto, 
de alterações ou modificações em 
suas ações. 

 
Quais as ações efetivas da 

Secretaria em relação à prevenção 
ao uso indevido de drogas lícitas, 
como álcool e o tabaco? 

O álcool e tabaco são as drogas 
mais consumidas em nosso país e que 
acarretam prejuízos e custos sociais 
enormes. Por constatar, através das 

pesquisas, que essas drogas estão 
sendo consumidas em faixas etárias 
cada vez menores, a Secretaria 
vem intensificando suas ações de 
prevenção focadas no uso do tabaco 
e álcool. 

Um trabalho pioneiro desenvolvido 
pela SEPDQ, em parceria com a UFRJ, 
é a divulgação e esclarecimentos sobre 
a Síndrome Alcoólica Fetal - SAF. 

A SAF é um conjunto de sintomas 
decorrentes do uso de bebida alcoólica 
durante a gravidez, manifestando-se 
através de vários quadros clínicos nos 
quais se destacam o comprometimento 
do sistema nervoso central, e outros 
órgãos, como coração, rins, retardo 
do crescimento, alterações dos traços 
faciais e deficiência de memória 
e atenção, que gera distúrbios na 
aprendizagem e no comportamento 
da criança. A SAF representa hoje 
uma das mais sérias questões de 
Saúde Pública, comprometendo a 
saúde das crianças, adolescentes e 
adultos. 

A l é m  d i s s o ,  a  O u v i d o r i a 
da SEPDQ oferece orientação e 
encaminhamentos para tratamento 
de usuários de tabaco, álcool e outras 
drogas e a seus familiares. 

A SAF 
representa hoje 
uma das mais 

sérias questões 
de Saúde Pública, 
comprometendo 

a saúde das 
crianças, 

adolescentes  
e adultos.

“

”
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Vícios: só pelo Rio

Jones Wilson Gonçalves Flexa
Técnico de Controle Externo da 4ª IGE do TCMRJ

P

O Rio de Janeiro, como outras importantes cidades, vem 
testemunhando sérios problemas decorrentes do uso de 
drogas e da dependência química, como o aparecimento 
de enfermidades relacionadas ao seu consumo e o 
aumento da violência. 

reocupada com a dimensão que 
estes problemas alcançaram, 
a Prefeitura da cidade do Rio 

de Janeiro criou a primeira Secretaria 
em âmbito municipal, com a finalidade 
específica de trabalhar em sua 
prevenção.

Com a missão de definir, planejar e 
coordenar, na esfera deste município, 
a política pública de prevenção ao uso 
indevido de substâncias entorpecentes 
e drogas, lícitas e ilícitas, que causem 
dependência, foi instituída, pela Lei 
Municipal n° 3.172 de 27 de dezembro de 
2000, a Secretaria Especial de Prevenção 
à Dependência Química - SEPDQ. 

Dentre as ações implementadas nessa 
Secretaria, levantadas ao longo da última 
inspeção realizada pelo TCMRJ, podem-
se destacar:
·  Capacitação de Agentes Multiplicadores 
em Prevenção à Dependência Química: 
Formação, através de cursos, para 
órgãos governamentais e sociedade civil 
organizada;
 Prevenção Volante: Orientação 
à população de diversas Áreas de 
Planejamento do Município;
 Núcleo Regional de Prevenção: 
Descentralização do acesso da população 
aos cursos de capacitação de agentes e ao 
serviço de ouvidoria, que compreende a 
escuta, orientação e encaminhamento 
de pessoas e familiares com problemas 
relacionados ao uso de drogas, buscando 
atender as necessidades específicas de 
cada região;

2� Revista TCMRJ    n. 34 - dezembro 2006
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  Concurso de Textos Teatrais “Tirando 
a Droga de Cena”: Sensibilização 
de professores e alunos do ensino 
fundamental da Rede de Ensino 
Municipal lançando-se mão  da arte 
cênica;
  Ouvidoria: Atendimentos preventivos 
realizados por psicólogos e assistentes 
soc ia is  v isando or ientação  e 
encaminhamento para tratamento de 
usuários;
  Prevenção às Drogas através de Eventos: 
Elaboração de materiais informativos, 
didáticos e de divulgação visando atingir 
o maior número possível de pessoas 
utilizando-se de ações em locais de 
grande circulação de pessoas;
 Atendimento a infratores: Por meio 
de convênio firmado entre a Prefeitura 
desta Municipalidade, o Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
e os Juizados Especiais Criminais, 
a SEPDQ e a SMDS (atual SMAS) 
proporcionam atendimentos aos 
usuários de drogas (Lei nº 6368/76, art. 
16) visando conscientizar o infrator 
das vantagens de aplicação de penas 
alternativas visando a sua recuperação, 
como atividades terapêuticas e medidas 
sócio-educativas.

Outrossim, objetivando ampliar 
o acesso da população aos serviços 
prestados pela SEPDQ por meio da 
descentralização de sua atuação foram 
implantados, em 2004, dois Núcleos 
Regionais de Prevenção: o Centro de 
Cidadania Rinaldo de Lamare - CCRL, 
no bairro de São Conrado, e a Cidade 
das Crianças Leonel Brizola - CCLB, em 
Santa Cruz.

Além disto, de acordo com o Relatório 
Anual do Núcleo CCLB, a SEPDQ 
tem como meta, para o ano de 2006, a 
atualização e organização, em Bangu, do 
sistema de referência e contra-referência 
para o atendimento de usuários de drogas 
e seus familiares, consolidando, desta 
forma, as ações desta Secretaria na Zona 
Oeste.

À luz da sua missão institucional, o 
TCMRJ procedeu, mais recentemente, a 
duas Inspeções Ordinárias na Secretaria 
em comento, abrangendo os períodos 
de maio/2004 a fevereiro/2005 e de 
março/2005 a fevereiro/2006. 

Os objetivos e procedimentos da 
inspeção última limitaram-se ao seguinte 
escopo:

 Ver i f icação  das  normas  e 
procedimentos do almoxarifado;
 Verificação do registro, controle e 
inventariação dos bens patrimoniais;
 Análise das despesas realizadas 
através do Sistema Descentralizado de 
Pagamento (SDP);
 Apreciação dos processos referentes 
ao pagamento de faturas e à concessão 
de diárias;
 Verificação da execução operacional e 
financeira dos contratos e/ou convênios 
celebrados no período de março de 
2005 a fevereiro de 2006.

A metodologia dos exames utilizou 
como base testes por amostragem nos 
documentos do auditado, entrevistas 
com elementos-chaves, bem como visitas 
aos locais onde se realizam as ações 
diretas junto aos usuários dos serviços 
ofertados.

  Quanto ao almoxarifado, conforme 
apontado nas duas inspeções procedidas, 
mantém as características de pouca 
ventilação e espaço físico insuficiente 
para a estocagem de todo o material 
de consumo, sendo armazenados 
no mesmo ambiente diversos tipos: 
limpeza, higiene, expediente, escritório e 
informática. Cabe ressaltar que, segundo 
informação prestada pela jurisdicionada, 
não há possibilidade de modificação/
mudança do imóvel, pois se trata de 
cessão de espaço em face de dívida 
tributária (IPTU) da proprietária com o 
Município.

Para a verificação do estoque, foram 
escolhidos, aleatoriamente, 40 (quarenta) 
itens dos 142 (cento e quarenta e dois) 
constantes na listagem obtida por 
meio do sistema SIGMA, abrangendo 
aproximadamente 28% do total.

Já, no que diz respeito aos  bens 
móveis, de acordo com relatório fornecido 
pela SEPDQ, há 71 bens inventariados. 
Com relação aos bens pertencentes 
a outros órgãos e cedidos à SEPDQ, 
somente foram verificados Documentos 
de Transferência Patrimonial (DTPs) 
referentes aos itens de propriedade da  
SMA, localizados no Centro de Cidadania 
Rinaldo de Lamare. De posse desta 

documentação, procedeu-se a visita ao 
referido Centro, onde não foi constatada 
a já determinada inventariação dos bens 
a partir da decisão desta Corte em função 
da inspeção anterior. 

Na analise processual, foram 
selecionados e analisados 40 processos 
relativos a prestação de contas do SDP, 
pagamento de faturas, diárias e execução 
operacional e financeira de  contratos 
e outros instrumentos. Destacam-se a 
seguir aqueles que apresentaram alguma 
imperfeição e/ou que necessitaram de 
esclarecimentos, a saber:
 Sistema Descentralizado de Pagamentos 
(SDP): Foram avaliados 07 processos 
administrativos relativos ao SDP.
 Pagamento de Faturas: Foram analisados 
29 processos administrativos relativos ao 
pagamento de faturas referentes aos 
serviços prestados de julho de 2005 a 
fevereiro de 2006, a saber:

 Locação de Veículos;
 Locação de Impressoras Laser;
 Locação de Copiadora.
Após análise dos autos, verificou-

se que, até o fim desta inspeção, em 
31.03.06, não haviam sido realizadas a 
atestação das notas fiscais, a análise de 
conformidade da despesa, a liquidação 
e o conseqüente pagamento das faturas 
relativas aos meses de dezembro de 
2005,  janeiro e fevereiro de 2006, 
embora, segundo a própria SEPDQ, todos 
os serviços tivessem sido prestados a 
contento.

Também foi  observado que 
as faturas referentes aos meses 
de outubro e novembro de 2005 
somente foram pagas em 01.03.06. 
A jurisdicionada informou que estes 
atrasos ocorreram em conseqüência 
da edição do Decreto nº 25955, 
de 16.11.05, o qual dispõe sobre o 
encerramento do exercício financeiro 
de 2005 e limita a 19 e 14 de 
dezembro a liquidação e pagamento 
das despesas, respectivamente.
 Diárias

Cabe ressaltar que os processos 
a seguir citados foram analisados 
conforme as determinações do Decreto 
nº 25.077/05.
Processo  Admin i s t ra t ivo  n ° 

26/000.089/2005
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Assunto: Participação em conferência, 
nos dias 05 a 07 de outubro de 2005, no 
CESC de Nogueira.
 Processo Administrat ivo n° 

26/000.079/2005
Assunto: Participação no I Seminário 
Antidrogas em Cubatão.
 Processo Administrat ivo n° 

26/000.052/2005
Assunto: Representação do Prefeito no III 
Fórum sobre Drogas em Blumenau.
 Execução Contratual:
Foram selecionados por amostragem os 
seguintes processos:
 Processo Administrat ivo nº 

26/000.081/2005
· Contrato nº 006/2005
Partes: SEPDQ e Cooperativa de Trabalho 
Superguia dos Profissionais Autônomos 
da Área de Motoristas Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de 
locação de veículos destinados ao 
transporte de pessoal, expediente e 
material, no âmbito do Município 
d o  R i o  d e  J a n e i r o ,  m e d i a n t e 
licitação na modalidade Convite 
nº 004/2005. 
Valor: R$ 43.596,00.
Prazo: 12 meses (10.11.05 a 09.11.06)
Fundamentação: Lei nº 8666/93, art. 

23, II, a.
Conforme pôde ser observado, as 

maiores quilometragens alcançadas 
n o s  m e s e s  a n a l i s a d o s  f o r a m 
registradas em outubro/05, 1.320 
Kms e 977 Kms para cada veículo 
analisado, perfazendo, contudo, 
apenas 40 % e 30% de cada franquia 
contratada. Cabe ressaltar, em relação 
a um dos veículos, os meses de 
janeiro e fevereiro/06, nos quais 
foram utilizados 158 e 133 Kms, que 
correspondem a aproximadamente 
5% e 4% da franquia contratada, 
respectivamente.  Destarte,  foi 
calculado que a quilometragem 
média mensal rodada dos veículos 
foi de 660 Kms, sendo este valor, 
aproximadamente, 80% abaixo da 
franquia contratada. Além disto, 
verificou-se que, do período mensal 
de 22 dias em que os veículos ficaram 
à disposição da SEPDQ, efetivamente, 
em regra, não houve a utilização 
desses naquele total de dias, com 
destaque para fevereiro/06, no qual 
um dos veículos foi aproveitado 
somente em 03 dias.

Face ao constatado, aparentemente, 
a franquia mensal contratada de 

3.300 Kms e 22 dias de trabalho 
está superdimensionada, tendo sido, 
portanto, recomendado ao Órgão a 
revisão dos termos contratuais.
Processo  Admin i s t ra t ivo  nº 

26/000.014/2005
· Contrato nº 001/2005
Partes: SEPDQ e Riotron Serviços e 
Assistência Técnica Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de locação 
de máquina copiadora. 
Valor: R$ 5.964,00.
Prazo: 12 meses (07.04.05 a 06.04.06)
Fundamentação: Lei nº 8666/93, art. 
24, II.

Foi  sugerido à  SEPDQ que 
promovesse a redução da franquia 
mensal de cópias (6.000) para um 
patamar mais próximo da média 
observada no período analisado, 
com a possibilidade de acúmulo do 
número de cópias não utilizadas em 
determinados meses para uso futuro, 
quando fosse necessário ultrapassar 
esta nova franquia. 

Ainda dentro do programa de 
inspeção, foram visitados os Núcleos 
Regionais na Cidade das Crianças 
Leonel Brizola e o Centro de Cidadania 
Rinaldo de Lamare.

Cidade das Crianças Leonel Brizola: Sala destinada à orientação e 
distribuição de panfletos referentes à  prevenção do uso de drogas.

Centro de Cidadania Rinaldo de Lamare: Sala de atividades/palestras 
para a clientela.

Na conclusão da inspeção foram solicitados esclarecimentos referentes a 03 itens de impropriedades, além de terem sido 
encaminhados 02 itens de recomendações à jurisdicionada.

 À guisa de desfecho, ressaltamos que, mais uma vez, as inspeções promovidas por este Tribunal se focalizaram, em última análise, 
na contribuição para o contínuo aperfeiçoamento da operação da jurisdionada, e, no presente caso,  de forma especial, para a prevenção 
do uso de drogas e da dependência química, com suas graves conseqüências sociais para a população carioca.
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Gastos com a 
dependência química

Arthur José Pereira Bompet
Técnico de Controle Externo - CAD

Quase uma epidemia, a dependência química traz como 
conseqüência um aumento de despesa para o Estado, 
especialmente na área da saúde pública.

o f e r t a  e  o  c o n s u m o 
descontrolados de drogas 
vêm, cada vez mais, afetando 

a harmonia social e atingindo, na 
atualidade, perfis que se aproximam de 
uma epidemia que podem ser medidos a 
partir de indicadores que marcam níveis 
de pânico social:

· aumento do nível de violência, 
caracterizado por acidentes de trânsito 
e atos de delinqüência, com aumento 
progressivo da frieza com que são 
cometidos;

· aparecimento cada vez mais 
freqüente de enfermidades sociais e 
mentais relacionadas ao consumo de 
drogas lícitas e/ou ilícitas, como a AIDS, 
a hepatite, quadros psicóticos, etc.

Tais indicadores trazem como 
conseqüência um aumento de despesa 
para o Estado, especialmente na área da 
saúde pública, seja em decorrência do 
aumento dos índices de violência urbana, 
seja em decorrência do surgimento de 
enfermidades relacionadas ao consumo 
continuado de drogas lícitas e/ou 
ilícitas.

A solução para esse problema – de 
dimensões nacionais e internacionais 
– passa por uma ação conjunta e pelo 
compartilhamento de responsabilidades, 
incluindo esforços dos governos 
federal, estaduais e municipais, além 

Introdução

de organizações da sociedade civil e do 
setor produtivo.

No município do Rio de Janeiro, 
a Secretaria Especial de Prevenção 
à Dependência Química foi criada 
através da Lei n.º 3.172, de 27.12.2000, 
tendo por objetivo desenvolver 
programas de esclarecimento e 
conscientização, e coordenar as ações 
de forma a prevenir  e desestimular  
o uso de drogas, bem como estudos 
relativos a tais propósitos. Cabe 
ressaltar que o Rio de Janeiro é a única 
capital da região sudeste que possui, 
em sua estrutura administrativa, 
uma Secretaria com a finalidade de 
enfrentar essa questão. 

Basicamente, a prevenção à 
dependência química se dá em três 
níveis:

- Primária: deve intervir antes e 
consiste num conjunto de ações de 
caráter educativo, face à perspectiva de 
consumo de drogas.

- Secundária: intervém quando 
é detectado um problema inicial de 
consumo de drogas, tentando evitar o 
agravamento. 

- Terciária: intervém quando o 
problema de dependência química já 
está instalado e atua, antes, durante 
e após o tratamento, no intuito de 
reintegrar o indivíduo na sociedade e 

prevenir recaídas.
A criação da Secretaria coincidiu 

com a divulgação de um estudo, 
elaborado pelo CEBRID – Centro 
Brasileiro de Informações sobre Drogas 
Psicotrópicas, que, após pesquisa 
realizada em domicílios localizados 
em 107 cidades brasileiras, dentre as 
quais o Rio de Janeiro demonstrou a 
seguinte realidade com relação ao índice 
de dependência química na população 
brasileira:

TIPO DE 
DROGA

Álcool

Tabaco

Calmantes

Maconha

Solventes

Estimulantes 
(cocaína, crack)

POPULAÇÃO 
DEPENDENTE (%)

11,2%

9,0%

1,1%

1,0%

0,8%

0,4%

A

Além da sua estrutura central, a 
Secretaria conta com dois Núcleos 
Regionais de Prevenção, que buscam 
atender às necessidades específicas 
de cada região da cidade, estando 
localizados no Centro de Cidadania 
Rinaldo de Lamare (São Conrado), e 
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1  As análises e comparações de valores monetários em períodos de tempo distintos, em todos os itens deste trabalho, levaram em consideração 
os efeitos do IPCA-E médio.

na Cidade das Crianças Leonel Brizola 
(Santa Cruz).  

A análise a seguir tomou por 

o esforço do Município no combate 
ao problema.

1. Evolução dos gastos com prevenção à dependência química - 2003/2005

Os gastos com dependência 
química no exercício  de 2005 
apresentaram um aumento de 19% 
e 3% em relação aos exercícios 
de 2003 e 2004, respectivamente, 
considerando valores atualizados1. 
Em 2004, observou-se uma queda 
de 13% com relação a 2003. Quanto 
aos valores orçados, observa-se 
que em 2005 o índice de realização 
do orçamento foi de 83%, enquanto 
em 2003 e 2004, o mesmo índice 
foi de 27% e 76%, respectivamente. 
A o  l a d o  é  a p r e s e n t a d a ,  e m 
gráfico, a execução orçamentária 
das  ações  desenvolvidas  pela 
Secretaria Especial de Prevenção à 
Dependência Química nos últimos 
três exercícios.

Pode-se observar claramente 
a diminuição do valor orçado em 
2004 com relação a 2003, na ordem 
de 68%, sofrendo uma variação 
pos i t iva  de  8% em 2005  com 
relação a 2004.

Tomando por base o montante 
de R$ 1.031.628,31 realizado no 
exercício de 2005, e considerando 

a população estimada de 6.094.000 
habitantes (fonte IBGE – 01.07.2005), 
chega-se a um investimento da 
ordem de R$ 0,17 per capita/ano. 

1 . 1 .  A n á l i s e  d a s  m u d a n ç a s 
q u a n t i t a t i v a s  e  q u a l i t a t i v a s 
nos  gas tos  com Prevenção  à 
Dependência Química

As despesas da Secretaria nos 
últimos exercícios se deram nas 
subfunções Administração Geral e 
Suporte Profilático e Terapêutico.

A análise gráfica da distribuição 
dos gastos entre as duas subfunções 
demonstra uma uniformidade na 
proporção entre elas, conforme a 
seguir:

base os gastos da Secretaria a partir 
do exercício de 2003, e procura 
demonstrar, em termos financeiros, 
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Pode-se constatar a predominância 
da subfunção Suporte Profilático e 
Terapêutico, que correspondeu a 88% 
da despesa executada pela Secretaria 
em 2003, e a 90% em 2004 e 2005.

A subfunção Administração Geral 
apresentou, nos exercícios analisados, 

toda a sua despesa executada na 
atividade Atividades do Secretário 
Especial de Prevenção à Dependência 
Química, que concentra os gastos 
com a manutenção administrativa 
da Secretaria, tais como material 
de consumo, serviços de locação e 

manutenção de equipamentos, etc.  
Já a subfunção Suporte Profilático e 

Terapêutico teve suas despesas executadas 
nos programas Despesas com Pessoal e 
Programa Saúde Total Entre na Moda do 
Rio, apresentando a seguinte distribuição 
nos últimos três exercícios: 

A análise percentual das despesas 
referentes a esta subfunção revela 
uma grande predominância do 
programa Despesas com Pessoal, 
que corresponde ao pagamento 
de salários e outras vantagens a 
funcionários lotados na Secretaria, 
tendo correspondido a 86%, 99% e 
95%, respectivamente em 2003, 2004 
e 2005.

1.1.1. Programa Saúde Total 
Entre na Moda do Rio

O Programa consiste em um 
conjunto de ações de prevenção ao 
uso de drogas, dentre as quais:

- Programa global de prevenção às 
drogas, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação, para a rede  

-  Trabalho com grêmios de 
e s t u d a n t e s ,  a b r a n g e n d o  6 3 0 
grêmios;

-  Cursos para formação de 
multiplicadores, através da realização 
de seminários e cursos abertos à 
população;

- Elaboração de projetos específicos 
para cada escola ou conjunto de 
escolas, levando em consideração 
a especificidade de cada área de 
localização.

Considerando o montante gasto 
no programa nos exercícios de 2003 
a 2005, constata-se que a maior 

parte da despesa foi aplicada na 
contratação de serviços gráficos 
(impressão de panfletos e outras 
peças com mensagens de combate 
ao  uso  de  drogas)  e  serviços 
relacionados à realização de eventos 
de conscientização, conforme a 
seguir:

A característica da distribuição da despesa mostrada acima permite concluir 
que as ações da Prefeitura na área de atuação da Secretaria Especial concentram-
se basicamente no nível primário da prevenção.  
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A análise da despesa executada pela secretaria em 2006, 
até o mês de agosto, revela a manutenção da tendência 
de predominância da subfunção Suporte Profilático e 
Terapêutico, conforme demonstrado a seguir:

2. Execução orçamentária no exercício de 2006

Assim como nos anos de 2003 a 2005, as despesas com 
pessoal perfazem a maior parte dos gastos da subfunção 
Suporte Profilático e Terapêutico, conforme gráfico ao 
lado.

A Lei n.º 4.170,de 1.09.2005, criou, 
na estrutura da Secretaria Especial de 
Prevenção à Dependência Química, o 
Fundo Municipal Antidrogas, com as 
seguintes receitas:

- dotações orçamentárias;
- subvenções, contribuições, 

transferências e participação do 
Município em convênios, consórcios 
e contratos relacionados com a política 
de prevenção à dependência química

- doações públicas e privadas;
- resultado da aplicação de seus 

recursos;
- valores transferidos por outros 

O Programa Rio – Mobilizando a 
Resiliência Comunitária tem por objetivo 
criar na cidade frentes comunitárias 
preventivas, e fortalecer o tecido social 

órgãos e entidades públicas, relativos a 
programas de prevenção à dependência 
química;

- outros recursos que lhe forem 
destinados.

Os recursos do fundo deverão ser 
aplicados nas seguintes ações:

- financiamento total ou parcial 
de programas de prevenção e atenção 
primária, secundária e terciária nos 
problemas relacionados ao uso de 
álcool e drogas ilícitas;

- aquisição de material permanente 
ou de consumo e de outros insumos 

necessários ao desenvolvimento dos 
programas;

- desenvolvimento de programas 
de capacitação e aperfeiçoamento de 
recursos humanos ligados à política 
antidrogas;

- atendimento de outras despesas 
de caráter urgente e inadiáveis, 
necessárias à execução das ações na 
política antidrogas.

Até julho de 2006, as receitas 
arrecadadas pelo fundo atingiram o 
montante de R$ 12.939,65, não tendo 
sido executada qualquer despesa até 
a mesma data.

através da mobilização da população 
para uma vida saudável, longe das 
drogas. Toda a despesa executada neste 
programa foi destinada à confecção 

de material gráfico, tais como livretos 
e folders, para fins de utilização nas 
campanhas de prevenção ao uso de 
drogas junto às comunidades.

3. O Fundo Municipal Antidrogas

A necessidade de investimentos 
públicos na área de prevenção à 
dependência química se justifica não só 
como ação de promoção da qualidade 
de vida da população, mas também 
como ação estratégica de gestão, uma 
vez que a diminuição da quantidade 
de dependentes certamente resultará 
em menores dispêndios financeiros na 
área de saúde pública. 

4. Conclusão

O município do Rio de Janeiro 
foi pioneiro na criação da Secretaria 
Especial de Prevenção à Dependência 
Química. Tendo em vista o pouco 
tempo de ação da Secretaria, ainda não 
é possível mensurar se o investimento 
de R$ 0,17 per capita/ano em ações 
de prevenção à dependência química 
é suficiente para que a sociedade 
carioca perceba os resultados práticos 

desta ação.
No entanto, pode-se concluir que 

a efetiva entrada em vigor do Fundo 
Municipal Antidrogas, fato este que 
ainda não se verificou, talvez através 
da realização de campanhas de doação 
junto à sociedade civil, pode vir a se 
transformar em um importante aporte 
de recursos destinados ao combate ao 
uso de drogas. 



�2 dezembro 2006 - n. 34      Revista TCMRJ   

po
r u

m
 R

io
 m

ai
s 

Se
gu

ro

Segurança pública no 
Rio de Janeiro

Leonarda Musumeci
Professora do Instituto de Economia da UFRJ e coordenadora 
da área de Criminalidade e Violência do Centro de Estudos de 
Segurança e Cidadania da Universidade Candido Mendes

N
1. Um quadro calamitoso

os últimos 15 anos (1991 a 2005), de acordo com dados da Polícia Civil, 
104.589 pessoas morreram assassinadas no estado do Rio, uma média 
de quase 7 mil mortes por ano. É como se toda a população atual da 

Barra da Tijuca tivesse sido varrida do mapa nesse período. A taxa de homicídios 
dolosos (intencionais), que estava em alta acelerada até 1994, decresceu em 1995-
1998, mas estacionou a partir daí, permanecendo num patamar muito elevado, 
tanto no estado como na capital: cerca de 40 mortes por cem mil habitantes, 
segundo os dados policiais, ou mais de 50 por cem mil, segundo a estatística do 
sistema de saúde. Isso equivale a 14 ou 18 vezes a taxa da cidade de Londres, 
a 6 ou 7 vezes a taxa de Nova York e ao dobro da registrada em Bogotá, capital 
da Colômbia, no ano de 2005. 

Fonte: Instituto de Segurança Pública/SSP-RJ, com base em Registros de Ocorrência da Polícia Civil, e 
IBGE (Censos Demográficos 1991 e 2000; Contagem Populacional 1996 e estimativas intercensitárias). 
Elaboração: Centro de Estudos de Segurança e Cidadania/Universidade Candido Mendes (CESeC-
Ucam).

 Não é exagero dizer que há um 
verdadeiro genocídio em curso no Estado 
do Rio, sobretudo quando observamos 
o que vem acontecendo com os jovens 
de sexo masculino. Em 2004, segundo 
informações do Datasus/Ministério da 
Saúde, a taxa de homicídios de homens 
na faixa de 20 a 24 anos de idade foi 
de 268 por cem mil habitantes. Entre 
os rapazes negros (pretos e pardos, de 
acordo com a classificação do IBGE), foi 
ainda maior: 369 por cem mil pretos e 
394 por cem mil pardos. Os índices das 
faixas etárias imediatamente inferior (15 
a 19 anos) e superior (25 a 29) também 
foram altíssimos, sempre acima de 200 
por cem mil entre os jovens negros. São 
números assombrosos, iguais ou maiores 
que os de nações conflagradas por guerras. 
E vêm-se mantendo ao longo do tempo, 
como mostra o levantamento periódico 
da Unesco intitulado “Mapa da violência: 
os jovens no Brasil”, baseado nos dados 
do sistema de saúde. Esse levantamento 
revela ainda que, de 1993 a 2002, o Rio de 
Janeiro foi o estado brasileiro com maior 
taxa de assassinatos de jovens de 15 a 24 
anos, só tendo perdido o primeiro lugar 
duas vezes (em 1998 e 2001) para o estado 
de Pernambuco.

Outro indicador da máquina de 

A situação a que o Rio de Janeiro chegou 
não será revertida do dia para noite por 
nenhuma fórmula mágica. Uma melhoria 
sustentável da situação pressupõe mudanças 
só alcançáveis com investimentos contínuos 
e ações que perdurem para além do 
mandato deste ou daquele governante.
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destruir vidas aqui atuante é o exponencial 
crescimento dos “autos de resistência” 
– mortes de civis por policiais atribuídas 
a confrontos armados, mas que em vários 
casos os laudos periciais demonstram ser 
produto de execuções sumárias. Entre 
1997 e 2005, o número de vítimas desse 
tipo de ocorrência no estado passou de 
300 para 1098, um acréscimo de 266% e 

Vítimas de Homicídios Dolosos, por Delegacias Distritais – Município do Rio de Janeiro – 2000 a 2005

Esse número cresceu 68% entre 
1991 e 2005, passando de 2616 para 
4397 e representando uma média 
anual de 3548 “desaparecidos” nos 
últimos 15 anos. Supondo-se que 
70% desses casos sejam efetivamente 
de assassinatos, como estimam 
agentes do Serviço de Descoberta de 
Paradeiros, da Polícia Civil, a taxa 
de homicídios dolosos do estado 
em 2005 aumenta de 43 para 63 
vítimas por cem mil habitantes. E, 
se fossem computados ainda todos os 
latrocínios (roubos com morte), todas 
as lesões corporais seguidas de morte 
e 50% das “mortes com tipificação 
provisória” (casos em que a polícia 
não consegue definir imediatamente 
a causa do óbito, e que podem 
ser depois reclassificados como 
homicídios, suicídios, acidentes 
ou mortes naturais), o índice de 
violência letal em 2005 chegaria a 
68 vítimas por cem mil habitantes. 
Ainda assim, seria, provavelmente, 

Fonte: ISP/SSP-RJ, com base em Registros de Ocorrência da Polícia Civil.  Elaboração: CESeC-Ucam.

uma média de 687 mortes por ano. Para 
se ter uma idéia, isso equivale a quase o 
dobro da média anual de civis mortos por 
todas as polícias norteamericanas (federal, 
estaduais, municipais e de condado) no 
mesmo período: 350 pessoas, segundo 
dados do FBI. 

Não bastasse a violência letal visível, 
expressa pelos indicadores acima, também 

aumentou muito no estado do Rio o número 
de pessoas registradas como desaparecidas, 
a maioria das quais vítimas de homicídio 
cujos corpos nunca são encontrados, ou 
só são encontrados muito tempo depois, 
em cemitérios clandestinos usados por 
traficantes de drogas,  grupos de extermínio 
e outras organizações criminosas. 

uma taxa subestimada, visto que 
parte dos “desaparecimentos” sequer 
ganha registro policial, devido à 
ameaça de represálias a que parentes 
e testemunhas muitas vezes estão 
submetidos.

Num estado onde a vida vale tão 
pouco, onde os jovens, especialmente 
jovens negros e pobres, têm tão alta 
probabilidade de morrer assassinados 
e onde há quase uma década a 
taxa de homicídios dolosos está 
estagnada ou em ascensão, ao mesmo 
tempo que a violência policial cresce 
continuamente, não se pode esperar 
que as condições de segurança 
sejam boas para ninguém. Se não 
conseguiram conter o genocídio 
juvenil, nem a brutalidade da polícia 
contra segmentos mais desfavorecidos 
da população, dificilmente as políticas 
de segurança adotadas nos últimos 
decênios poderiam ser eficazes 
para controlar a criminalidade e a 
violência em geral. Noutras palavras: 

se a preservação da vida não foi até 
agora prioridade de tais políticas, por 
que imaginar que o patrimônio seria 
bem protegido no Rio de Janeiro, ou 
que seus habitantes poderiam estar 
a salvo das mais variadas formas 
de violência? Como instituições 
incapazes de prevenir, investigar 
e punir crimes de morte teriam 
condições de prevenir, investigar 
e punir milhares de assaltos que 
ocorrem cotidianamente nas ruas, 
nas residências, nos transportes 
coletivos e nos estabelecimentos 
comerciais? Como uma polícia 
matadora e discriminatória poderia 
obter respeito, apoio e colaboração da 
população para mapear e desbaratar 
quadrilhas criminosas, esquemas 
de receptação, rotas do tráfico de 
armas e redes de corrupção – vigas-
mestras da criminalidade “com fins 
lucrativos”? 

Os dados referentes a delitos 
violentos contra o patrimônio no Rio 



�4 dezembro 2006 - n. 34      Revista TCMRJ   

po
r u

m
 R

io
 m

ai
s 

Se
gu

ro

Fonte: Instituto de Segurança Pública/SSP-RJ, com base em Registros de Ocorrência da Polícia Civil, e IBGE (Censos Demográficos 1991 e 2000; Contagem 
Populacional 1996 e estimativas intercensitárias).  Elaboração: Centro de Estudos de Segurança e Cidadania/Universidade Candido Mendes (CESeC-Ucam).

de Janeiro respondem por si a essas 
perguntas. Nos últimos 15 anos, os 
únicos tipos de crimes que caíram 
significativamente no estado foram 
as extorsões mediante seqüestro 
– graças, entre outras coisas, à criação 
do Disque-Denúncia, por iniciativa 
da sociedade civil –, e os roubos 
a estabelecimentos financeiros, 
estes reduzidos sobretudo pelo 
reforço da vigilância privada e pela 
exteriorização dos serviços bancários 
para os caixas eletrônicos (o que 
protegeu as instituições, tornando 
menos atrativo o clássico assalto a 
banco, mas, em compensação, expôs 
os clientes a novas modalidades 
de violência, como o seqüestro-

relâmpago). No mais, os crimes 
violentos contra o patrimônio 
só fizeram aumentar: de 1991 a 
2005 o número absoluto de roubos 
registrados cresceu 167% e a taxa 
por cem mil habitantes, 122%; só os 
roubos a transeunte, nesse período, 
aumentaram 225% em quantidade 
absoluta e 171% ponderados pela 
população; os registros de assaltos em 
coletivos – mesmo com o expurgo dos 
roubos de telefone celular, que em 
2001 passaram a ser contabilizados à 
parte – cresceram 76% em quantidade 
e 46% na taxa por cem mil habitantes; 
os de roubo de carga subiram 112% e 
os de extorsão sem seqüestro, nada 
menos que 861% (ou 702%, pelo índice 

ponderado). Quanto às subtrações de 
veículos, o número absoluto de roubos 
aumentou 104% e a taxa por cem mil 
habitantes, 70%, além de ter mais 
que dobrado a razão entre roubos e 
furtos: de 0,7 para 1,6 (dito de outro 
modo, a relação se inverteu: em 1991 
registrava-se 1,5 furto para cada roubo 
e em 2005, 1,6 roubo para cada furto). 
Esse último indicador assinala um 
grande aumento do uso de violência 
na apropriação ilegal dos veículos, 
possivelmente induzido pela crescente 
facilidade de acesso a armas de fogo 
e, portanto, do recurso à coação, em 
lugar da “inteligência criminosa” 
necessária para desativar dispositivos 
anti-furto. 

Logo, não é por acaso que o medo 
e a insegurança tomaram conta da 
população fluminense de todos 
segmentos econômicos, sociais 
e educacionais, em particular da 
que habita a região metropolitana, 
onde se concentram 70% ou mais 
de quase todas as modalidades de 
violência registradas pela polícia. 
Ainda que a sensação individual 
de insegurança possa não andar 
sempre pari passu com os riscos 
reais de vitimização; ainda que 
ela esteja sujeita ao efeito-dominó 
da cobertura jornalística e das 
narrativas de experiências alheias 

–  fazendo,  por  exemplo ,  com 
que moradores de bairros menos 
violentos sintam-se tão ou mais 
ameaçados que os de bairros muito 
violentos –, não há como negar que 
a situação é de fato calamitosa.

 O Rio que, desde o início da 
década de 1990, tornara-se exemplo 
nacional de mobilização e ponta 
de lança de novas reflexões e 
experiências em segurança pública, 
hoje anda na marcha-ré da História, 
com sua população vivendo cada 
vez mais acuada pelo medo, cada 
vez mais descrente de governos e 
instituições, cada vez mais entregue 

à apatia, ou, o que é pior, ao puro e 
simples desejo de vingança. Enquanto 
isso, outros estados – como Minas 
Gerais e mesmo São Paulo – vêm 
conseguindo nos últimos anos baixar 
sistematicamente seus índices de 
criminalidade violenta. No caso de 
Minas, pode-se dizer que a área da 
segurança passa por uma verdadeira 
revolução, fruto de uma vontade 
política que tem logrado prosperar 
acima de interesses corporativos e 
de disputas político-partidárias. É 
o que falta ao Rio de Janeiro, mas é 
também o que reacende a esperança 
de uma saída possível.  
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Antes de mais nada, uma política 
de segurança séria não pode prometer 
milagres. A situação a que o Rio de 
Janeiro chegou, após décadas de descaso 
e de descalabros, não será revertida do 
dia para a noite por nenhuma fórmula 
mágica. Embora possam e devam ser 
adotados programas emergenciais 
para aliviar a curto prazo os sintomas 
mais graves da crise – especialmente 
o número de mortes violentas, que, 
como vimos, é absurdamente alto no 
estado –, uma  melhoria sustentável 
dessa situação pressupõe mudanças 
só alcançáveis a médio e longo prazos, 
com investimentos contínuos e ações 
que perdurem para além do mandato 
deste ou daquele governante. Pressupõe, 
entre outras coisas: (a) modernização 
organizacional, gerencial, técnica e 
cultural das polícias – que, literalmente, 
pararam no tempo; (b) convergência 
de políticas sociais, culturais, urbanas 
e de segurança; (c) articulação entre 
os governos estadual, federal e 
municipais; (d) engajamento efetivo 
da sociedade civil no enfrentamento 
da criminalidade e da violência; (e) 
organismos independentes e eficazes de 
controle externo da atividade policial; 
(f) participação ativa de instituições 
acadêmicas e centros de pesquisa na 
produção de diagnósticos qualificados 
dos problemas a resolver, assim como 
no monitoramento e na avaliação das 
políticas adotadas com esse fim; (g) 
aumento da rapidez e qualidade do 
trabalho do Ministério Público e da 
Justiça, para reduzir a impunidade; 
(e) reforma do sistema carcerário, para 
que não continue funcionando como 
“cemitério dos vivos”, depósito de 
pobres, nem como sede de comandos 
criminosos, antros de corrupção 
institucional e “cursos de doutorado” 
em violência.

O primeiro passo é, portanto, 
deixar de confortar-se ilusoriamente 
com a crença em panacéias, sejam 
elas o endurecimento da legislação, 
a introdução da pena de morte, a 

redução da maioridade penal, o 
aumento do número de policiais nas 
ruas, a ocupação militar das cidades, 
o cercamento das favelas, ou mesmo 
o crescimento econômico. Onde a 
situação de segurança pública teve uma 
evolução favorável – como nas cidades 
de Nova York e Bogotá, em municípios 
da Região Metropolitana de São Paulo, 
ou no estado de Minas Gerais – isso 
não decorreu de nenhuma “solução” 
milagrosa, mas sim de um conjunto 
articulado de esforços de diversas 
instâncias estatais e da sociedade 
civil para reduzir a criminalidade e a 
violência, a partir de um consenso básico 
em torno da importância prioritária 
desses problemas. 

Assim, outro passo fundamental é 
a redefinição da pauta de prioridades e 
a construção de uma “vontade política” 
– que só perdura com participação e 
pressão social – para que um programa 
de segurança pública digno do nome 
seja implantado no estado. Algumas 
das transformações necessárias exigirão 
muita perseverança dessa vontade 
política, sob pena de cairem no vazio 
ou de sucumbirem às resistências 
e dificuldades que fatalmente se 
manifestarão: por exemplo, a reforma das 
mentalidades e práticas secularmente 
arraigadas nas polícias; a canalização de 
recursos compatíveis com a gravidade 
dos problemas a serem enfrentados nessa 
área; a obtenção de uma convergência 
mínima de ações da União, do estado 
e dos municípios mais atingidos, para 
conter a criminalidade violenta. 

Geração de conhecimento é um 

terceiro ingrediente importante. O 
estado do Rio avançou bastante na 
produção de estatísticas policiais, 
se comparado a outras unidades 
federativas, mas progrediu pouco ou 
nada na utilização dessas informações 
para planejar políticas, monitorar sua 
execução e avaliar os seus resultados. A 
colaboração entre órgãos de segurança 
pública e centros universitários, 
no desenvolvimento de pesquisas 
aplicadas e sistemas de gerenciamento 
da informação, já se sedimentou, por 
exemplo, no estado de Minas Gerais, 
com a parceria permanente entre a 
Polícia Militar e a UFMG. No Rio de 
Janeiro, porém, ela ainda é rejeitada por 
boa parte das autoridades da área, que 
a consideram uma intrusão inaceitável 
em supostos “segredos de Estado” 
– como são tratadas aqui as informações 
de segurança, mesmo as informações 
estatísticas. Além disso, vivem em 
absurda penúria e corporativamente 
cerceados os órgãos geradores do 
conhecimento técnico imprescindível 
para as investigações criminais, como 
os Institutos Médico-Legal, Félix 
Pacheco e Carlos Éboli, que continuam 
fazendo parte da estrutura policial. 
Uma política de segurança séria precisa 
contar, ao contrário, com órgãos de 
perícia técnica isentos, autônomos em 
relação às polícias e dotados de recursos 
suficientes para o desempenho das 
suas funções. Precisa também valer-
se do know-how e da independência 
de centros universitários de pesquisa 
para ampliar os recursos intelectuais a 
serviço da redução da violência.

2. Que medidas seriam necessárias para a implantação de uma política séria de 
segurança pública para tornar o Rio mais seguro?

Uma política 
de segurança séria 
não pode prometer 

milagres. ”
“
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Reforma institucional e controle 

externo das polícias são objetivos que 
não podem faltar a essa política séria 
de segurança. O nível de descrédito 
atingido pelas instituições policiais 
fluminenses, a degradação da sua 
imagem junto a todos os segmentos 
sociais – seja pela violência, pela 
corrupção, pelo envolvimento com 
o crime, pela ineficácia ou por tudo 
isso – impossibilita  romper a trágica 
situação da segurança no estado. Embora 
com certeza existam muitos policiais 
valorosos, competentes e honestos, é 
um grande equívoco individualizar 
os desvios e esquecer que, quando 
eles prosperam tanto como no Rio de 
Janeiro, algo está muito errado com 
a própria estrutura institucional, não 
só com indivíduos ou grupos isolados 
no seu interior. Em outras palavras, 
não se resolve o  problema apenas 
extirpando “maçãs podres” ou “bandas 
podres”, e sim reformando as estruturas 
podres, herdadas do regime militar 
e até hoje infensas à democratização 
e à modernização – sob cuja capa se 
abrigam a violência, a tortura, os abusos 
de poder e a corrupção. Por esse motivo, 
também, é imprescindível a existência 
de mecanismos vigorosos de controle 
externo, que não se limitem a acolher 
denúncias de casos particulares, mas 
favoreçam uma mudança profunda 
dessas estruturas obsoletas, para que 
elas deixem de ser parte do problema 
e passem a ser parte das soluções. 
Desnecessário dizer que a valorização 
salarial e profissional, a melhoria das 
condições de trabalho e o investimento 
maciço na formação e treinamento dos 
policiais são igualmente imprescindíveis 
à mudança das mentalidades e práticas 
hoje predominantes nessa área. 

Outro elemento-chave da política a 
que vimos nos referindo é a integração 
do trabalho policial – que vai do 
policiamento ostensivo à investigação 
e à montagem dos inquéritos criminais 
enviados ao Ministério Público. 
Desconstitucionalizar (ou desfederalizar) 
a estrutura e as atribuições das polícias 
militar e civil, engessadas pela Carta de 
1988, constitui um passo importante 
para que os estados possam organizar 

seus sistemas de segurança de acordo 
com suas necessidades específicas, 
unificando as instituições e as carreiras, 
ou encadeando de outro modo as 
atividades policiais. Mas, enquanto a 
desconstitucionalização não ocorre, 
algumas medidas podem ser tomadas 
para reduzir a “esquizofrenia” de um 
sistema em que as polícias não só não 
trabalham juntas no dia-a-dia, como 
ainda disputam espaço entre si. Medidas 
que já vêm sendo adotadas por outros 
estados são, por exemplo, cursos de 
formação comuns para policiais das 
duas corporações e gabinetes de gestão 
integrada da segurança, envolvendo 
também representantes de outros 
órgãos, como as guardas municipais 
metropolitanas, a Polícia Federal, o 
Ministério Público, a Justiça, o Sistema 
Penitenciário e a Defesa Civil. 

Ao lado da mobilização dessas 
instituições para um esforço conjunto 
de redução da violência, é fundamental 
ainda a articulação das ações de 
segurança com programas econômicos, 
sociais, educacionais e culturais voltados 
para as áreas onde se concentra a 
criminalidade e para os segmentos mais 
vulneráveis da população. Nenhuma 
política de segurança pode produzir 
resultados duradouros apenas com 
ações repressivas, embora estas sejam 
também necessárias. A recuperação 
dos espaços sob domínio de grupos 
armados e a abertura de alternativas 
para a parcela da juventude mais 
suscetível à cooptação pelo tráfico de 
drogas dependem, sobretudo, de uma 
“invasão social” coordenada, que alie 
medidas especificamente de segurança 
(como o desarmamento e o policiamento 
comunitário) à regularização fundiária 
e urbana; à  formalização dos serviços 
públicos (transporte coletivo, luz, 
gás, telefone etc.) que hoje, em vários 
locais, são fornecidos ilegalmente e 
controlados por máfias; à oferta de 
atividades educacionais, culturais e 
esportivas realmente atraentes para 
os jovens, e assim por diante. O que 
demanda, por sua vez, convergência 
de ações dos três níveis de governo 
em torno de um programa pactuado 
de reversão do quadro caótico de 

abandono das zonas de favelas e das 
periferias urbanas – não  por acaso as 
áreas onde se enraizam mais facilmente 
os grupos criminosos e onde as polícias 
agem de forma mais desregrada e 
arbitrária, realimentando ao invés de 
conter a violência. 

 Finalmente, é imprescindível a 
participação da sociedade civil na 
formulação e no monitoramento das 
políticas, na cobrança de resultados, 
no estabelecimento de parcerias 
para implementação de programas 
específicos, no exercício do controle 
externo das polícias, no fornecimento de 
informações que subsidiem as medidas 
de redução da criminalidade. E também 
como força sustentadora da “vontade 
política” necessária para enfrentar 
efetiva e seriamente o problema da 
segurança no Rio de Janeiro – força 
que pode ser potencializada por uma 
postura fiscalizadora e propositiva da 
mídia. Mas tudo isso sob a premissa 
básica de que é preciso enfrentar o 
problema de modo global, integrado, 
e não visando somente à proteção de 
algumas áreas ou camadas sociais. 
A saída do caos e da barbárie, como 
já foi dito, não se fará com medidas 
puramente repressivas, que reforcem 
a segregação e a exclusão. Não existirá 
um Rio mais seguro enquanto boa parte 
de seus habitantes viverem à margem 
do Estado de Direito, imprensados 
entre o domínio de criminosos armados 
e o arbítrio policial. Assim como não 
há democracia se for só para poucos, 
também não haverá segurança só para 
alguns. 

Referências bibliográficas

ROLIM, Marcos. A síndrome da rainha 
vermelha: policiamento e segurança 
pública no século XXI. Rio de Janeiro, 
Univ. de Oxford/Ed. Jorge Zahar, 2006. 

SENTO-SÉ, João Trajano (org.). Prevenção 
da violência: o papel das cidades. Rio de 
Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 2006

SOARES, Luiz Eduardo. Segurança tem 
saída. Rio de Janeiro, Ed. Sextante, 2006.



�� Revista TCMRJ    n. 34 - dezembro 2006

Por um Rio e um Brasil
mais seguros

Roberto Precioso Júnior
Secretário de Segurança  Pública do Estado do Rio de Janeiro

A

Ações isoladas não surtirão efeito no combate ao crime 
organizado. O crime deve ser combatido em todas as 
regiões e em diversos segmentos da economia. 

redução da violência em todo 
o país, sobretudo nas grandes 
metrópoles que registram os 

maiores índices de criminalidade, 
exige ações coordenadas entre todas 
as forças de segurança estaduais e 
federais que, conforme a Constituição 
Federal, são responsáveis pela garantia 
da ordem pública. Ações isoladas não 
surtirão os efeitos desejados, porque 
o crime organizado atua em todo o 
território nacional, estendendo os seus 
tentáculos por todas as regiões do país 
e em diversos segmentos da economia, 
para promover a chamada “lavagem 
de dinheiro”. 

O crime tem que ser combatido, 
simultânea e ininterruptamente, em 
cada esquina dos centros urbanos, 
em cada estrada do interior do 
país e nas fronteiras com os países 
vizinhos dos quais procedem as 
armas contrabandeadas e as drogas 
que ameaçam a segurança pública no 
Brasil. As polícias do Rio de Janeiro, 
por exemplo, vêm cumprindo com 
êxito a tarefa que lhes cabe. Nos 
últimos três anos, elas realizaram 
64 mil prisões, apreenderam 45 mil 
armas e retiraram de circulação os 80 
principais chefes do tráfico de drogas 
no estado. Os números são recordes. 

Contudo, pesquisas de opinião 
com moradores do Rio de Janeiro 

Para tratar do problema da 
criminalidade em toda a sua complexidade, 
é preciso que se reconheça que ações na 
área de segurança pública vão além das  

tarefas policiais.

“
”

24a D.P.  Encantado
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e de outras capitais que registram 
elevados índices de violência e cujas 
polícias, comprovadamente, também 
impingiram derrotas aos criminosos 
certamente não indicariam diminuição 
na sensação de insegurança dos 
entrevistados. Até porque, também 
em função do exagerado espaço que a 
mídia dedica aos crimes, a despeito do 
seu papel institucional de criticar as 
políticas públicas adotadas, a sensação 
de insegurança, independentemente 
da gravidade dos fatos reportados, 
muitas vezes é desproporcional aos 
riscos oferecidos pela realidade das 
ruas.

Fo c a d a  p r i o r i t a r i a m e n t e 
no combate ao tráfico de drogas 
e no enfraquecimento bélico dos 
criminosos, a política de segurança 
pública implementada pelo Governo do 
Estado do Rio de Janeiro é coordenada 
pela Secretaria de Segurança Pública 
e aplicada nas ruas da capital e do 
interior pelas quase bicentenárias 
Polícias Militar e Civil. 

Para esquadrinhar as ações das 
quadrilhas e identificar os seus 
principais integrantes, a Polícia Civil 
do Rio de Janeiro tem contado com a 
enorme contribuição proporcionada à 
área de investigação pela excelência do 
Programa Delegacia Legal. 

Com o programa, lançado em 
1999 e no qual foram investidos 
quase R$ 300 milhões pelo Governo 
do Estado, já são 90 as delegacias 
legais no Rio de Janeiro. Modernas, 
informatizadas e conectadas entre si, 
as delegacias legais dispõem de um 
banco de dados fabuloso de mais de 
12 milhões de peças (depoimentos, 
laudos e registros fotográficos) e 
160 mil pessoas identificadas como 
autoras de delitos. A qualidade do 
programa obteve o reconhecimento 
das Organizações das Nações Unidas 
(ONU).

Pa r a  t r a t a r  d o  p r o b l e m a 
da criminalidade em toda a sua 
complexidade, é preciso que se 
reconheça que ações na área de 
segurança pública vão além das 
tarefas policiais. Estatísticas referentes 
a outro universo de análise – o do 

abismo social que desestrutura as 
sociedades da maioria dos países em 
desenvolvimento – demonstram que o 
problema da criminalidade é mundial 
e exige ações de caráter político-
econômico-social com máxima 
urgência.

Para dimensionar a amplitude do 
problema, basta verificar os dados da 
ONU segundo os quais, dos 6,1 bilhões 
de pessoas existentes no planeta, 
1,2 bilhão vive com menos de um 
dólar por dia; 60% dos 4,4 bilhões 
de pessoas residentes nos países em 
desenvolvimento não contam com 
serviços de saneamento básico; 1/3 
não tem acesso à água potável; ¼ não 
tem moradia adequada; 20% estão 
privados dos serviços de saúde e 20% 
das crianças não chegam sequer ao 
quinto ano escolar do ensino básico.

À realidade projetada pelos 
dados da ONU, juntam estatísticas 
referentes especificamente ao Rio 
de Janeiro. Conforme o censo feito, 
em 2000, pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), mais 
119 favelas surgiram no Rio a partir 
de 1991, quando se realizara o último 
levantamento. Segundo o instituto, 
o total de favelas chegou a 614, num 
aumento de 30,2% da população 
presente naquelas comunidades. São 
dados que atentam contra a segurança 
pública.

No combate às conseqüências 
criminais decorrentes dessas mazelas 
sociais, as polícias do Rio têm obtido 

o suporte por meio dos grandes 
investimentos feitos pelo Governo do 
Estado.

Entre eles podemos destacar 
alguns, como a aquisição do mais 
moderno sistema de interceptação 
telefônica do país, capaz de monitorar, 
simultaneamente, por meio de 
computadores altamente sofisticados, 
até 800 linhas telefônicas. O laboratório 
de DNA, que funciona na Academia 
de Polícia Civil, tem sido de enorme 
importância para a identificação da 
autoria de diversos crimes. 

Ainda na área de alta tecnologia de 
segurança pública, foram empregados 
R$ 52 milhões na construção do Centro 
de Comando e Controle da Secretaria 
de Segurança Pública. Considerado 
um dos maiores investimentos feitos 
na segurança pública do estado e 
apontado como aquele que será um dos 
principais instrumentos de operações 
nos Jogos Pan-americanos de 2007, o 
sistema envolve a instalação de 220 
câmeras nas ruas policiadas pelos 22 
batalhões da Região Metropolitana. 

Não faltam às forças de segurança 
do Rio de Janeiro a formação adequada, 
o estímulo profissional, o suporte 
tecnológico e o devido apoio das 
autoridades do governo, para que 
o combate ao crime se mantenha 
forte e cada vez mais intensificado. 
Mas falta ao país uma política de 
segurança nacional que una todas as 
forças policiais existentes no combate 
ao crime.

sta TCMRJ   

Salão da 5a D.P.  Gomes Freire



�� Revista TCMRJ    n. 34 - dezembro 2006

A Polícia que a população quer

Cel. Ubiratan Ângelo
Diretor de Ensino e Instrução da Polícia Militar 
do Estado do Rio de Janeiro

Considerado inovador por consultar a sociedade civil e 
militar sobre como melhorar a segurança no Rio, o  
Cel. Ubiratan Ângelo conta, à Revista TCMRJ, algumas  
das expectativas da população em relação à polícia,  
sugestões já implantadas e o que tem sido feito para  
melhoria do nível da tropa.

Qual a Polícia que a 
sociedade deseja?

Embora a sociedade não tenha 
a perfeita percepção do real papel 
da polícia, ou seja, qual a função 
institucional de cada polícia, a 
participação da sociedade no Seminário 
“A polícia que nós queremos” dirimiu 
toda e qualquer dúvida acerca de 
sua vontade de contribuir para uma 
polícia cada vez mais interativa. 
Uma polícia que promova freqüentes 
interlocuções com seu cliente, o 
Cidadão. Uma polícia que foque sua 
ação na proatividade, que promova 
a repressão qualificada, calcada na 
inteligência policial. Uma polícia 
na qual o cidadão que busque ser 
um policial o faça para estar mais 
envolvido em um sentimento de 
servir e proteger, antes de querer ser 
um executor do monopólio estatal 
do uso da força. Em resumo, que o 
policial se sinta satisfeito ao ajudar a 
população a resolver suas demandas, 
tal qual Caetano descreveu em London 
London.

Desse conjunto de sugestões 
de como melhorar o trabalho da 
polícia, recolhidas pelo senhor, 
quais já foram implementadas? 
Houve surpresas nas sugestões 
dadas?

A l g u m a s  p r o p o s t a s  n o s 
surpreenderam, pela originalidade 
e simplicidade acopladas em uma 

A sociedade deseja uma polícia  
que promova freqüentes interlocuções  

com seu cliente, o Cidadão. 
“

”



40 dezembro 2006 - n. 34      Revista TCMRJ   

po
r u

m
 R

io
 m

ai
s 

Se
gu

ro
mesma proposta, como foi o caso da 
sugestão da instrumentalização de 
um banco de dados que viabilize o 
controle efetivo da letalidade existente 
nas ações policiais, quer seja com 
morte de civis ou de policiais (o que foi 
implantada logo após o seminário).

Outras nos surpreenderam pela 
coincidência de visão dos participantes 
e dos gestores da PMERJ, pois já estavam 
implantadas ou em fase de estudos de 
viabilidade para implantação, como 
é o caso das seguintes sugestões: 
treinamento operacional de ações 
táticas e em situação de risco dentro 
dos cursos de formação; criação do 
núcleo de Educação Física e Desporto; 
criação de um Núcleo  que coordene 
a instrução de defesa pessoal, calcada 
no uso comedido da força; criação 
de  um Colégio da Polícia Militar  na 
Fazenda dos Afonsos; expansão do 
policiamento comunitário.

Mas, o que mais nos surpreendeu 
foi a preocupação da sociedade com a 
qualidade de vida do policial, como 
ficou demonstrado nas seguintes 
propostas do eixo temático Visão do 
Cliente, que contou com expressiva 
participação popular; criar estímulo 
institucional ao aperfeiçoamento e 
qualificação profissional, através 
de gratificações e oferta constante 
de concursos e plano de carreira 
ligado ao mérito; fortalecer os canais 
de cooperação entre a polícia e a 
sociedade; reformular o Regulamento 
Disciplinar; premiar policiais que 
demonstrem, em suas ações, uma 
conduta ética; enaltecer a boa 
ação do policial na mídia; retirar, 
temporariamente, da atividade o 
policial que participe de ocorrência 
com vítima fatal, submetendo-o a 
programa de apoio psicológico.

O que a Diretoria de Ensino e 
Instrução da Polícia Militar tem feito 
para a melhoria do nível da tropa?

Sob a magistral orientação do 
nosso Comandante Geral, o Cel. 
Hudson de Aguiar Miranda, a Diretoria 
de Ensino e Instrução tem ampliado 
sobremaneira o leque de oportunidades 
para a capacitação do policial.

Entendendo a complexidade da 
demanda social que é ofertada à 
polícia, o que a impele a atuar tanto 
como polícia-serviço, mas, também, 
como polícia-força diante das agressões 
promovidas por grupos armados a 
serviço do tráfico de drogas, além da 
reformulação dos currículos dos cursos 
de formação e os ligados à carreira do 
policial, diversos cursos voltados para 
a filosofia de uma polícia cidadã, onde 
as matérias direitos humanos e polícia 
comunitária, se fazem marcantemente 
presentes, bem como cursos voltados 
para a proteção do policial e do 
cidadão quando a atuação ocorre 
em situação de confronto armado, 
com reforço nas táticas e técnicas a 
serem desenvolvidas em ações de 
risco e resgate de reféns. Este ano foi 
inaugurada a nossa Escola de Aviação 
Policial. Além disso, um programa de 
rejuvenescimento das carreiras foi 
iniciado pela inserção do soldado no 
campo dos candidatos ao Curso de 

Formação de Sargentos, o que promove 
um verdadeiro incentivo à busca da 
qualificação como forma de ascenção 
funcional.

O modelo educacional  da 
PM é adequado a uma polícia 
moderna?

Em todas as Academias de Polícia 
existe uma preocupação fundamental 
na formação do policial: como 
transformar jovens de formação 
familiar de diferentes características 
em fiéis cumpridores da lei  e 
promotores da ordem; aqueles que 
deverão obedecer às ordens e saber 
decidir com precisão o momento em 
que a ordem previamente recebida não 
satisfaz a demanda que se apresenta 
naquele momento. Eis o mistério 
da profissão! Nossa parceria com o 
universo acadêmico na incessante 
busca de alternativas pedagógicas tem 
mantido nosso modelo educacional no 
patamar de  uma polícia moderna.

O que mais nos surpreendeu foi a 
preocupação da sociedade com a 

qualidade de vida do policial.
“

”
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A parceria com a Secretaria de 
Educação já possibilitou a criação de 15 

escolas no interior de presídios.

Reintegração social do 
apenado: objetivo central

Astério Pereira dos Santos
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

Considerando que o enfrentamento das drogas e das 
facções do crime requer a participação do sistema criminal 
e da sociedade como um todo,  o Secretário de Estado de 
Administração Penitenciária fala, em entrevista à Revista 
TCMRJ, dos projetos, ações e parcerias da Secretaria.

Que projetos a Secretaria 
de  Es tado  de  Adminis t ração 
Penitenciária tem realizado, ou 
pretende realizar, para tornar o Rio 
mais seguro?

Ações garantindo a custódia e 
a segurança do preso; diminuindo 
a comunicação voltada para a 
criminalidade do custodiado com o 
mundo exterior; implantando serviço 
de Inteligência na área penitenciária 
e estabelecendo uma intensa relação 
deste serviço com a Secretaria de 
Segurança Pública; evitando, há mais 
de três anos, a eclosão de motins e 
rebeliões e enfatizando as tarefas de 
uma Subsecretaria de Tratamento 
Penitenciário, essencialmente voltada 
para a ressocialização do apenado. 

 
Que problemas tem enfrentado e 

quais as possíveis soluções? 
O principal problema da Secretaria 

de Administração Penitenciária é o 
mesmo, em nosso entendimento, da 
Secretaria de Segurança Pública, ou 
seja, as drogas e as facções do crime. 
Porque estas estão umbilicalmente 
ligadas e cujo enfrentamento requer, 
ao meu sentir, uma participação do 
sistema criminal e da sociedade civil 
como um todo.

A Secretaria estabeleceu relações de 
parcerias? Com que organizações? 

Parte considerável do nosso 
trabalho no âmbito da ressocialização 
do preso está sendo feita graças à 
parceria que conseguimos estabelecer 
com secretarias de Estado, organizações 
não governamentais e etc. Assim, 
temos parceria estabelecida com a 

Secretaria de Estado de Educação 
para a construção de escolas estaduais 
dentro dos muros dos presídios, 
penitenciárias e casas de custódia. Esse 
aspecto merece um comentário à parte: 
essas escolas ficam mais baratas que se 
possa imaginar. Graças ao emprego da 

“
”

Fo
to

: R
af

ae
l R

ua
s



42 dezembro 2006 - n. 34      Revista TCMRJ   

po
r u

m
 R

io
 m

ai
s 

Se
gu

ro

mão-de-obra carcerária e ao uso dos 
tijolos ecológicos, produzidos pelos 
próprios presos na nossa Penitenciária 
Industrial Esmeraldino Bandeira, a 
primeira do gênero no País, cada uma 
destas escolas com seis salas de aula 
e mais dependências de professores, 
secretaria e banheiros, ficam em média 
por R$ 65 mil. Infinitamente mais em 
conta que as construídas no mundo 
livre. Essa parceria com a Educação 
já possibilitou a criação de 15 escolas 
no interior de presídios, sendo que a 
15ª delas, a Escola Estadual de Ensino 
Supletivo 1º Ten Hailton dos Santos, 
foi inaugurada no dia 17 de outubro 
entre os muros do Presídio Feminino 
Nelson Hungria,  no Complexo 
Penitenciário de Gericinó. Note-se que 
essa escola foi erguida por 50 detentas 
que receberam ajuda de três presos 
do Presídio Bangu V. Outro aspecto 
dessa escola que merece destaque é 
que, sendo capacitada para 300 vagas, 
antes mesmo de concluída já estava 
com 260 matrículas, o que significa 
mais da metade da capacidade do 
próprio Nelson Hungria, que abriga 
500 internas. Mas, não é só isso. Tem 
mais outras sete escolas para serem 
construídas dentro de presídios até 
dezembro. 

Temos ainda parceria com a 
Secretaria de Ciência e Tecnologia 
para desenvolvimento dos programas 
Ve s t i b u l a r  S o c i a l  e  t a m b é m 
o Universidade à Distância, que 
vai permitir ao preso o acesso à 
universidade a partir de 2007. 

A pergunta “Como a Secretaria 
de Administração Penitenciária faz 
a reintegração social do preso?”, 
foi respondida pelo subsecretário 
adjunto de Tratamento Penitenciário, 
Eduardo Gameleiro:

Em consonância a sua missão, 
a Secretaria de Administração 
Penitenciária, criada com o objetivo 
de planejar, desenvolver, coordenar e 
acompanhar as atividades pertinentes à 
Administração Penitenciária do Estado 
do Rio, no que concerne à custódia, 
reeducação e, principalmente, à 
reintegração do preso à comunidade 
em conformidade com as políticas 
estabelecidas vem implementando 
programas e projetos que têm como 
objetivo central a reintegração social 
do apenado. 

 Dentre os principais projetos 
desenvolvidos podemos destacar, 
dentre outros: criação da Subsecretaria 
Adjunta de Tratamento Penitenciário 

em 2005 visando uma maior atuação 
da sua equipe técnica nas Unidades 
Penais: renovação do convênio com 
a Secretaria de Estado de Educação, 
viabilizando a ampliação da oferta de 
vagas nos cursos regulares de ensino 
(desde alfabetização ao ensino médio), 
principalmente com a construção de 
novas escolas dentro das Unidades 
Penais; criação do primeiro curso 
de capacitação de técnicos para 
atuarem como gestores do tratamento 
penitenciário; assinatura de convênio 
com a Secretaria de Estado de Cultura 
viabilizando a doação de livros para 
todas as Unidades carcerárias e, 
conseqüentemente, da implementação 
de bibliotecas e salas de leitura para os 
internos penitenciários; implementação 
de ação de mapeamento de todos os 
internos penitenciários, visando a 
obtenção de dados bio-psico-sociais 
que subsidiarão uma melhor atuação 
administrativa na política de tratamento 
que vem sendo implementada pela 
Secretaria; consolidação de práticas 
e procedimentos tanto âmbito social, 
quanto psicológico e religioso para 
atendimento do interno penitenciário 
e seus familiares, e, criação do Centro 
de Tratamento em Dependência 
Química.

“
”

Dentre os principais 
projetos desenvolvidos podemos 

destacar a criação do Centro  
de Tratamento em Dependência 

Química.
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riada em setembro de 1992, 
a  Guarda Municipal  do 
Rio de Janeiro – GM-Rio 

tem como missão proteger bens, 
serviços e instalações municipais, 
dar assistência às comunidades, 
contribuindo para a qualidade de 
vida do carioca. A GM-Rio conta hoje 
com 5.606 guardas municipais e 418 
funcionários administrativos, sendo 
a maior entre as instituições que 
atuam uniformizadas e desarmadas 
no Brasil. O tenente-coronel Carlos 
Moraes Antunes, comandante da 
Guarda Municipal do Rio de Janeiro, 
fala das ações que sua corporação 
vem implementando para tornar o 
Rio mais seguro. 

Que projetos a Guarda 
Municipal  tem real izado,  ou 
pretende realizar, para tornar o 
Rio mais seguro?

Em sua concepção, a Guarda 
Municipal  a tua  na  prevenção 
primária do delito, um dos fatores 
primordiais para a melhoria da 
segurança da cidade. A população 
pode até não perceber, mas com as 
diversas frentes de ação diária nas 

Guarda Municipal: 
mais perto do cidadão

ruas, praças, praias, escolas, meio 
ambiente e controle do solo urbano, 
a GM-Rio está mais perto do cidadão 
e ajudando a reverter esse quadro 
de insegurança. Praticamente todos 
os projetos atuais são voltados 
para a  formação intelectual  e 
profissional do guarda. São cursos de 
capacitação, aperfeiçoamento, pós-

graduação e treinamento, além de 
ciclos de palestras com especialistas 
nas áreas de Segurança Pública e 
Direitos Humanos, entre outros 
temas importantes à profissão. 

Quanto da verba municipal 
a  Guarda  tem des t inado aos 
projetos? 

Carlos Moraes Antunes
Comandante da Guarda Municipal 
do Rio de Janeiro

C

“ ”
A Guarda Municipal do Rio está 
ajudando a reverter o quadro 

de insegurança.
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Nos três primeiros anos à frente 

da GM-Rio (assumimos em janeiro 
de 2001), o Prefeito Cesar Maia 
destinou aproximadamente R$ 7.300 
milhões para investirmos em diversas 
frentes, como recuperação de várias 
unidades (que incluiu a reforma 
da nova sede de São Cristóvão), 
a ampliação da nossa frota (que 
saltou de 250 para 425 veículos), 
a reformulação do uniforme (que 
deixou de lado o azul para ganhar 
tons bege e cáqui), além da compra 
de computadores e tecnologia. 
Mas o principal investimento da 
GM-Rio é no profissional guarda 
municipal. Assim, em janeiro de 
2003 inauguramos a Academia 
da Guarda, a primeira do país 
voltada a desenvolver ensino de 
Guardas Municipais desarmadas. 
Ultimamente, quase todos os nossos 
cursos, compra de equipamentos 
e outros projetos são custeados 
por intermédio do convênio com 
a Senasp. Esta parceria começou 
em 2002, com investimento de 
R$ 679 mil – sendo R$ 137 mil de 
contrapartida da Prefeitura – para 
aquisição de equipamentos de 
proteção aos guardas, como coletes 
e capacetes. O último repasse, 
ainda em uso, passa dos R$ 2.220 
milhões (já incluindo a contrapartida 
municipal) aplicados na melhoria 
de infra-estrutura operacional e 
qualificação de efetivo, além da 
construção do Telecentro.

A Guarda Municipal do Rio de 
Janeiro tem relações de parceria 
com que entidades? 

Pela sua filosofia de estar sempre 
próxima do cidadão, a Guarda 
Municipal do Rio de Janeiro busca 
promover  d iversas  parcer ias , 
fomentando contato direto com 
as mais variadas entidades civis, 
como associações de moradores, de 
comerciantes, instituições religiosas, 
além das forças de segurança pública 
e demais órgãos governamentais 
das esferas Municipal, Estadual e 
Federal. Na área técnica, uma de 

nossas parcerias mais significativas, 
como dissemos,  é a que mantemos 
com a Senasp (Secretaria Nacional 
de  Segurança  Públ ica )  desde 
2002. Graças a ela, adquirimos 
equipamentos de proteção para 
os guardas e realizamos diversos 
projetos de qualificação profissional, 
como cursos de capacitação para o 
efetivo. O mais recente é o Telecentro, 
uma central de ensino à distância 
que irá funcionar em breve. Na 
área social, a GM-Rio busca sempre 
estreitar o contato com a população, 
que mais do que ninguém conhece 
os problemas de seu bairro e pode 
nos dar informações preciosas de 
como ajudar a resolvê-los. Criamos, 
há três anos, o Grupamento de 
Guardas Comunitários, que atua 
em cinco regiões de baixa renda 

para promover parcerias com a 
comunidade local para que, num 
esforço mútuo, consigam reduzir os 
pequenos delitos. 

 Que dificuldades a Guarda tem 
enfrentado e quais as possíveis 
soluções, a médio e curto prazos?

O que tem sido complicado é 
retirar o guarda das ruas para trazê-lo 
à sala de aula, sem causarmos prejuízo 
ao patrulhamento e sem alterar a 
sensação de segurança que a presença 
deste GM dá ao cidadão. Os moradores 
se acostumam com o guarda na praça e 
até reclamam pedindo a volta daquele 
que eles já conhecem há mais tempo. 
Vamos administrar esses projetos 
de maneira que eles alcancem os 
objetivos com rapidez e mantendo a 
segurança, é claro. 

A Guarda  
Municipal do 
Rio de Janeiro 
busca promover 

diversas parcerias, 
fomentando 

contato direto com 
as mais variadas 
entidades civis 

como associações 
de moradores, 

de comerciantes, 
instituições religiosas, 

além das forças de 
segurança pública 
e demais órgãos 

governamentais das 
esferas Municipal, 

Estadual e 
Federal.

“

”
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A Função Segurança Pública 
no Orçamento do Município 
do Rio de Janeiro

Luciana Trindade Ferreira Pinto
Técnica de Controle Externo - CAD

A Guarda Municipal do Município do Rio de Janeiro, 
com efetivo de cerca de 5.600 guardas, tem como missão 
precípua proteger bens, serviços e instalações municipais. 
Para suportar esta importante competência, a função 
Segurança Pública é dotada de recursos orçamentários, 
alocados em programas, complementados por atividades, 
projetos e operações especiais. Embora a sua participação, 
em termos percentuais na dotação orçamentária global do 
Município – exercício financeiro de 2005 – seja considerada 
pequena, cerca de 0,76%, a função tem crescido em termos 
qualitativos e quantitativos, apresentando um dos maiores 
orçamentos dentre as principais capitais brasileiras.

A Segurança 
é um direito 
fundamental
e social  do 
indivíduo, 

garantido pela 
Constituição 
da República 
Federativa do 
Brasil (1988) e 

um dos principais 
deveres do Estado.

“

”

Foto: Zulmair Rocha
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1 Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa
2 Art 5o, caput, da CF/88 - “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade...”.
3  Art 6o, caput, da CF/88 – “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.
4 Art 30, LOMRJ/90 – “Compete ao município:... VII – instituir, conforme a lei dispuser, guardas municipais especializadas, que não façam uso de 
armas, destinadas a: a)proteger seus bens, serviços e instalações; b)organizar, dirigir e fiscalizar o tráfego de veículos em seu território; c) assegurar 
o direito da comunidade de desfrutar ou utilizar os bens públicos, obedecidas as prescrições legais”; d) proteger o meio ambiente e o patrimônio 
histórico, cultural e ecológico do município; e) oferecer apoio aos turistas nacional e estrangeiro.

A Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro em seu artigo 30 previa a criação de guarda municipal especializada4 , o que se 
efetivou com a autorização de sua criação através da Lei municipal nº 1.887 de 27 de julho de 1992, juntamente com a “Empresa 
Municipal de Vigilância S/A” (EMV), formada a partir de cisão da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb). 

A EMV, sociedade de economia mista de capital fechado, instituída pelo Decreto nº 12.000, de 30.03.1993,  tem como 
objetivo principal administrar a Guarda Municipal, visando ao cumprimento das funções institucionais desta.

As competências estabelecidas na Lei nº 1.887/92, algumas das quais foram alteradas pela Lei municipal nº 2.612, 
de 23.12.1997,  foram as seguintes (tabela 2):

A palavra segurança tem 
diversas acepções, dentre 
elas “estado, qualidade ou 

condição de uma pessoa ou coisa que 
está livre de perigos, de incertezas, 
assegurada de danos e riscos eventuais, 
afastada de todo mal”1. Neste contexto, 
segurança é um direito fundamental2  
e social3  do indivíduo, garantido pela 
Constituição da República Federativa 
do Brasil (1988) e um dos principais 
deveres do Estado.                                                               

De acordo com a Magna Carta, a 
segurança pública, como dever do 
Estado, é efetuada por (tabela 1):

1. Introdução
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2.2 – Ensino Fundamental7

As respectivas atuações exercem-se também no Programa Gestão Administrativa, voltada especificamente à atividade de 
Ronda Escolar, visando à proteção do patrimônio relativo à rede escolar.

2.3 – Policiamento 

Esta subfunção foca-se basicamente nas atividades de Segurança Pública, do patrimônio público e da população, de 
capacitação de recursos humanos, na provisão de gastos com pessoal e suporte de recursos para as atividades operacionais 
da Guarda Municipal bem como de infra-estrutura para a execução adequada de suas atribuições.

2.4 – Tecnologia da Informação

Tem como objetivo principal o desenvolvimento da informática, das telecomunicações e adequação das instalações. 
 A tabela a seguir8  apresenta as participações percentuais das dotações relativas às subfunções em relação ao orçamento 

destinado à Função Segurança Pública nos exercícios financeiros de 2002 a 2005 (tabela 3):

5 Anexo da Portaria nº 42 do MOG/99 – “Funções: 01 – Legislativa; 02- Judiciária; 03 – Essencial à Justiça; 04- Administração; 05- Defesa Nacional; 
06- Segurança Pública...”
6 § 4º do Art 1º da Portaria  nº 42 do MOG/99 – “As subfunções poderão ser combinadas com funções diferentes daquelas a que estejam vinculadas...”
7 A partir do exercício financeiro de 2006 as atividades exercidas anteriormente na subfunção Ensino Fundamental passaram a ser efetuadas na 
subfunção Formação de Recursos Humanos, na qual prevalece a atividade de Capacitação de Recursos Humanos.
8 Valores orçamentários apresentados na tabela 3 em milhares de reais

2. Da função segurança pública

A Segurança Pública constitui-se em 
uma das principais ações desenvolvidas 
pelo Governo, através das quais se procura 
atingir os objetivos nacionais constantes na 
Magna Carta.  

A partir da Portaria nº 42/99, emitida 
pelo antigo Ministério do Orçamento e 
Gestão, a Segurança Pública foi enquadrada 
como uma das funções de Governo5, 
constituindo-se numa das áreas de atuação 
governamental, desvinculando-se da 
função Defesa Nacional, situação que se 
apresentava na antiga estrutura funcional-

programática. 
De acordo com o citado normativo, 

União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios deveriam respeitar as 
determinações nele contidas, aplicando-
as aos respectivos orçamentos a partir dos 
exercícios financeiros de 2000 – em relação 
aos três primeiros entes – e 2002 – referente 
ao último.

 Na esfera do Município do Rio de 
Janeiro, foco do presente ensaio, esta 
importante função, com base na análise 
dos relatórios resumidos de execução de 

despesas no período correspondente aos 
exercícios de 2002 a 2005, subdividia-se 
nas seguintes subfunções:

•  Administração Geral
•  Ensino Fundamental
•  Policiamento
•  Tecnologia da Informação
Tais subfunções, que podem ser 

associadas a funções diferentes daquelas a 
que estão relacionadas6, subdividem-se em 
ações classificadas como projeto, atividade 
ou operação especial, integradas por um 
Programa.

2.1 – Administração Geral

Representa ações efetuadas através do Programa Gestão Administrativa, cujo objetivo visa ao provimento de recursos 
e meios administrativos e infra-estrutura necessária à realização das atribuições governamentais, no caso específico, 
proporcionar segurança.

Fonte: Relatório de Execução Orçamentária 2002-2006 elaborado pela Controladoria Geral do Município
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C o m  b a s e  n a  a n á l i s e  d o s 
percentuais apresentados, verifica-se 
que as dotações destinadas à Função 
Segurança Pública nos exercícios 
de 2002 a 2005 foram realizadas em 
90,83%, 94,06%, 91,45% e 92,97%, 
ou seja, os recursos foram aplicados 
na sua quase totalidade. Com relação 
ao exercício de 2006, verifica-se uma 
realização percentual das despesas em 
torno de 89,07% no período de janeiro 
a agosto.

 Analisando-se separadamente cada 

uma das subfunções: Policiamento, 
com exceção do exercício de 2002, 
apresentou uma uniformidade na 
realização das despesas, em torno de 
90%, em relação ao período 2003-2006. 
Ensino Fundamental e Tecnologia da 
Informação, ao contrário, exibiram 
grandes variações de um exercício para 
outro, nos respectivos percentuais de 
execução.

Da análise dos números apresentados, 
depreende-se que a função Segurança 
Pública, no âmbito do Município do 

Rio de Janeiro, representa grande 
importância dentre as ações efetuadas 
pelo governo, embora  a participação da 
função na dotação global orçamentária 
municipal seja de menos de 1%. Esta 
representatividade encontra-se em 
ascendência, com tendência a aumentar 
ainda mais em virtude da proximidade 
dos Jogos Pan-americanos, evento que 
atrairá milhares de turistas à cidade, o 
que demandará uma atuação decisiva 
do efetivo da Guarda Municipal junto 
à comunidade.

Cabe ressaltar que a subfunção 
Administração Geral no exercício 
de 2002 apresentou um percentual 
representativo na dotação orçamentária, 
86,11%, tendo em vista que a atividade 
referente à provisão de Despesas de 
Pessoal estava associada à primeira. 
A partir do exercício de 2003, devido 
a uma reclassificação orçamentária, a 
atividade passou a figurar na subfunção 
Policiamento a qual, desde então, 
apresenta a maior participação dentre 
as demais. 

Em contrapartida, verifica-se um 
menor percentual de recursos alocados 
na subfunção Tecnologia da Informação, 
que vem apresentando um decréscimo 

a cada exercício. O projeto associado 
à tal subfunção, Desenvolvimento da 
informática, das telecomunicações e 
adequação das instalações, enquadra-
se nas principais competências da 
Empresa Municipal de Vigilância S/A o 
que poderia ser reavaliado, em termos 
quantitativos e qualitativos, em função 
de sua importância como suporte à 
função Segurança Pública.

Quanto ao desenvolvimento 
de ações (projetos, atividades e 
operações especiais) pertinentes às 
subfunções enumeradas na tabela, 
relativo ao exercício financeiro de 
2005 especificamente, a dotação foi 
direcionada nos seguintes percentuais:

• Gastos de Pessoal         87,96%
• Ações de Segurança                   6,18%
• Apoio  Administrativo               1,71%
• Segurança Patrimonial              1,62% 
• Reformulação  da EMV             1,51%
• Ronda Escolar                             0,49%
• Desenvolvimento de Informática  0,27%
• Capacitação                                0,26%

Embora tenham sido apresentados 
apenas os índices de participação das 
ações relativas à Segurança Pública 
relativos ao exercício de 2005, pode-
se assegurar que a maior participação 
orçamentária dentre as mesmas está na 
provisão para pagamento de despesas 
de pessoal, alocada na subfunção 
Policiamento. 

9 Valores relativos às despesas liquidadas, constantes na tabela 4, estão representados em milhares de reais.

A seguir, apresentam-se na tabela 4 9 os percentuais de realização da despesa relativa à função Segurança Pública, por 
subfunção, nos exercícios financeiros de 2002 a 2005 e 2006 – meses de janeiro a agosto. Os cálculos relativos ao 
exercício de 2006 foram efetuados por estimativa, tomando como base a dotação global, avaliando-se os valores 
proporcionais até o mês de agosto sobre os quais foram aplicados os valores realizados da despesa até o referido 
período.

3. Da execução orçamentária da despesa

Fonte: Relatório de Execução Orçamentária 2002-2006 elaborado pela Controladoria Geral do Município
* a partir de 2006 a denominação da subfunção passa a ser Formação de Recursos Humanos
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Da análise dos percentuais constata-
se a preocupação das administrações 
dos governos das capitais selecionadas, 
através de suas Guardas Municipais, em 
proporcionar a segurança dos cidadãos 
e dos patrimônios públicos, auxiliando 
os efetivos federais e estaduais no 
cumprimento do dever maior do Estado, 
estabelecido na Constituição Federal 
de 1988. Dentre os maiores efetivos 
municipais encontram-se São Paulo, 
6205, seguido pelo Rio de Janeiro, 
560612.

Cabe ressaltar que, no caso específico 
do Município do Rio de Janeiro, o efetivo 
pode expandir-se até dez mil homens 
e mulheres, conforme artigo 8o da Lei 
municipal nº 1.887/92.

12 Fonte: Sites das Prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Como conclusão, com base no 
exposto no presente ensaio, pode-se 
afirmar que o Município do Rio de Janeiro 
ocupa posição de destaque na função 
Segurança Pública, em comparação às 
demais capitais, tanto em termos de 
orçamentários quanto em relação ao 
efetivo atual de sua Guarda Municipal.

Analisando as dotações alocadas 
na citada função, trata-se de uma ação 

Analisando a tabela 5 10 constata-se 
que, no exercício financeiro de 2005, o 
Município do Rio de Janeiro apresentou a 
segunda maior dotação destinada à Função 
Segurança Pública, logo após a cidade de São 
Paulo, considerada uma das maiores cidades 
da América Latina, ratificando ainda mais a 
preocupação com a preservação deste direito 
do cidadão e dever do governo, que no âmbito 
municipal trata-se de uma competência 
residual atribuída pela Constituição Federal 
de 1988.

Observa-se, da mesma forma, que 
a relação entre gasto e população com 
Segurança Pública na cidade do Rio de 
Janeiro, 21, 28, em comparação ao Município 
de São Paulo, 14, 17, é maior, ficando atrás de 
Vitória, em que esta relação é de 23,85.

Outro ponto importante é que, dentre as 
capitais selecionadas, o Rio de Janeiro foi a 
segunda em realização de despesas, 92,97%, 

10 Valores das dotações orçamentárias em milhares de reais; números populacionais em milhares.
11 Analisando o relatório resumido de execução orçamentária do exercício de 2005 da cidade de Vitória, relativo à função/subfunção, verificou-se 
que não foi utilizada tal subdivisão.

em crescimento tendendo a expandir-
se nos próximos anos, considerando 
que a cidade vem ocupando posição 
de destaque no quesito turismo e que o 
apoio e orientação aos turistas é uma das 
principais funções da Guarda Municipal 
do Município do Rio de Janeiro. 

Cabe mencionar, ainda, a função 
precípua da Guarda Municipal, 
proporcionar segurança ao cidadão e 

ao patrimônio público a qual, através 
da subfunção Policiamento, tem sido 
foco da atenção da administração 
municipal. 

Concluindo, pode-se dizer que 
o tema Segurança Pública, por sua 
amplitude e importância, não se esgota 
em apenas um ensaio em função dos 
diversos enfoques em que o mesmo 
pode ser abordado.

5. Conclusão

4. Traçando um paralelo com as principais capitais brasileiras

Assim como no Município do Rio 
de Janeiro, a função Segurança Pública 
tem representatividade destacada nos 
orçamentos das principais capitais 
brasileiras, algumas das quais foram 
selecionadas e os respectivos números são 
apresentados na tabela da página ao lado.

figurando em primeiro lugar Recife, 97,54% 
e São Paulo em terceiro, 86,48%. 

Quanto à nomenclatura utilizada 
pelas administrações das capitais para 
denominar as subfunções 11 de Segurança 
Pública, constantes na tabela 6, embora 
existam algumas diferenças entre as 
mesmas, observa-se uma predominância 
das denominações Administração Geral, 
Policiamento e Defesa Civil. 

Em termos de participação percentual 
das citadas subfunções nas dotações 
orçamentárias, verifica-se que 87,62% e 
100% concentram-se na primeira subfunção 
(BH e POA); 82,40%, 97,73% e 100% na 
segunda (SP, RJ e Recife) e 92,28% na última 
(Curitiba) por tratar-se de atividade intensiva 
na ação humana, devido à atuação das 
Guardas Municipais em diversos pontos das 
cidades, contribuindo para a melhoria na 

segurança das respectivas populações.

Fonte: Relatório de Execução Orçamentária das Respectivas Caspitais - Exercício 2005
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Metas para o meio ambiente

Rosa Maria Orlando Fernandes da Silva
Secretária Municipal do Meio Ambiente

Projetos, ações, verba e legislação ambiental são 
abordados, nesta entrevista, pela Secretária Municipal 
de Meio Ambiente, Rosa Maria Orlando Fernandes da 
Silva. Confira.

Que projetos a SMAC 
tem realizado ou pretende realizar 
para tornar o Rio mais verde?

Desde que assumi, em fins de 
março, a pasta do Meio Ambiente, 
tenho procurado intensificar as ações 
do Mutirão Reflorestamento, que este 
mês de novembro completa 20 anos 
com 4 milhões de mudas plantadas 
- programa este premiado nacional 
e internacionalmente e que atua em 
morros e encostas da Cidade. Ampliei 
as áreas de ação dos Guardiões dos Rios, 
cujas equipes trabalham limpando e 
também plantando às margens dos rios; 
sem contar que estimulo - através da 
Coordenadoria de Educação Ambiental 
- as atividades sócio-ambientais 
nessas comunidades ribeirinhas e seus 
entornos, a fim de realizar um serviço 
de conscientização. 

Através da Fundação Parques e 
Jardins também estou priorizando a 
execução de projetos paisagísticos 
como o Ilhas Verdes e o plantio 
de árvores nas ruas dos bairros da 
Zona Norte e Oeste, que são regiões 
identificadas pelos técnicos municipais 
como carentes de arborização e, com 
isso, melhorar a qualidade ambiental 
dessas localidades. Nesses últimos 
seis meses, bairros como Vila da 
Penha, Oswaldo Cruz, Irajá, Marechal 
Hermes, Cachambi, Santa Margarida, 
entre outros, viram brotar em suas ruas 
mais de mil mudas de árvores entre 
ipês, sibipirunas, oitis, mirindibas, 
espécies nativas, muitas com floração 

significativa; de modo a conquistar 
a ajuda dos moradores para sua 
preservação. Uma vez consolidada, não 
só os moradores próximos, mas toda 
a comunidade passa a desfrutar dos 
benefícios ambientais e ornamentais 
proporcionados por uma arborização 
planejada: redução nos níveis de 
poluição sonora e do ar, mais áreas de 
sombra, diminuição das temperaturas. 
O paisagismo não é só embelezamento, 

é qualidade de vida para o dia-a-dia 
dos cariocas e um bom cartão de 
visitas aos turistas. 

Quanto da verba municipal 
a Secretaria tem destinado aos 
projetos?

A previsão para 2006 está em torno 
de R$ 97 milhões e para 2007 está 
previsto cerca de R$ 99.500. milhões 
(sendo que R$ 58 milhões receberemos 
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do FCA (Fundo de Conservação 
Ambiental), cujo maior valor advém 
dos royalties do petróleo e, uma 
porcentagem menor, das multas 
aplicadas pela própria Secretaria. 
Durante toda minha gestão procurarei 
investir ao máximo na melhoria da 
qualidade de nosso meio ambiente 
e, conseqüentemente, na vida da 
população.)

A Secretaria estabeleceu relações 
de parceria/adoções?

Sim, sempre. A Prefeitura do Rio 
tem o Programa Adoção de Áreas 
Verdes que beneficia praças, parques, 
árvores e canteiros centrais e, desde 
que assumi, tenho tentado buscar 
ainda mais parceiros. Trata-se de uma 
“mini-ppp” (parcerias-público-privadas) 
gerenciada pela Fundação Parques 
e Jardins - vinculada à Secretaria de 
Meio Ambiente - que tem revitalizado 
várias áreas da Cidade e conta com a 
participação de empresas, associações 
de moradores e até de pessoas físicas. 
Desde que assumi a pasta do Meio 
Ambiente, no final de março, e junto 
com a equipe da Fundação Parques e 
Jardins tenho tentado desburocratizar 
esse processo. Com isso, a parceria entre 
a Prefeitura e as pessoas físicas e jurídicas 
foi simplificada e conferiu agilidade à 
concessão das áreas “apadrinhadas”, 
estimulando ainda mais o envolvimento 
das empresas.

O interessado nos indica qual área 
quer adotar, nós oferecemos o projeto 
de revitalização ou ele mesmo pode 
elaborar. Depois de analisadas e aceitas 
as propostas de atribuições das partes 
envolvidas, em no máximo dez dias a 
adoção é concretizada, podendo ocorrer 
desde obras civis até o simples plantio 
de flores. 

Nos locais adotados pode ser 
instalada uma placa informando o 
nome de quem mantém o local - um 
detalhe que viabiliza às empresas uma 
estratégia de marketing e também uma 
forma de agregar responsabilidade 
social à marca.

Hoje tenho mais de 100 áreas 
adotas, a maior parte ainda é na 
zona oeste - cujos adotantes variam 

desde o Banco de Boston, Unimed, 
Academia Bodytech, a Associações de 
Moradores e “padrinhos” individuais; 
o que representa menos gasto ao poder 
público e maior consciência por parte 
de quem adota. Afinal, todo patrimônio 
também pertence à população. 

Art. 30,  inciso I da Constituição: 
“é da competência municipal legislar 
sobre assuntos de interesse local”. O 
que a SMAC entende como interesse 
local para que o Município possa 
legislar? Licenciamento ambiental é 
interesse local?

Entendo como interesse local todo e 
qualquer assunto relacionado ao uso e 
ocupação do solo, e complementarmente, 
temas ambientais abordados pela 
legislação vigente que necessitem de 
regulamentação para aplicação em 
nível local. Como exemplos posso 
dar o caso da legislação municipal 
que estabelece proteção das praias 
contra o sombreamento provocado 
por edificações, a criação de Unidades 
Municipais de Conservação Ambiental, 
a autorização de remoção de vegetação 
para ocupação do solo urbano com adoção 
de medidas compensatórias, só para 
citar alguns. Quanto ao licenciamento 
ambiental, a descentralização do 
mesmo é um processo estabelecido a 
partir de uma deliberação federal, a 
Resolução Conama no 237, e tem sido 
implantada paulatinamente em todo o 
País. Hoje, posso afirmar que já existe 
em alguns municípios, como Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, dentre 
outros, que emitem licenças ambientais 
para atividades de impacto local. A 
municipalização do licenciamento é um 
processo irreversível e representa uma 
ampliação da questão ambiental que, a 
meu ver, é importante e necessário.

O que a população do Rio de 
Janeiro pode esperar da decisão do 
Plano Diretor na questão edificações 
x preservação de áreas verdes?

O Plano Diretor não exclui a 
sociedade civil das decisões, todos 
podem participar e a população pode ter 
certeza que o poder público prima pela 
preservação das áreas verdes - aliás, uma 

bandeira que pretendo manter erguida 
na minha gestão - em uma cidade já 
tão antropizada e também contempla 
uma política de meio ambiente que 
expressa claramente uma preocupação 
tanto em áreas consideradas “naturais” 
(ecossistemas) quanto nas urbanas 
(parques urbanos). Neste sentido, 
são definidos programas específicos 
que objetivam garantir sua proteção 
e recuperação ambiental. Dentre os 
programas estipulados no Plano posso 
destacar alguns, tais como: Implantação 
e Gestão de Unidades de Conservação, 
voltado para a manutenção das Unidades 
e, em especial, e dos nossos 16 Parques 
Naturais; Proteção, Recuperação e 
Valorização do Patrimônio Natural e 
do Ambiente Urbano, que congrega 
projetos importantes para a preservação 
da cobertura vegetal dos morros e 
encostas, como o Eco Limites, que 
envolve o cercamento de áreas verdes 
sob pressão antrópica, o Mutirão 
Reflorestamento - premiado nacional e 
internacionalmente, e que completa 20 
anos este mês com 4 milhões de mudas 
plantadas; e o Flora do Litoral, voltado 
para a recuperação da vegetação de 
restinga. Vale ressaltar também o 
programa Integrado de Implantação 
e Gestão de Áreas Verdes Urbanas, 
que envolve ações permanentes 
de implantação e conservação da 
arborização urbana (vias públicas, 
parques urbanos, canteiros e praças), 
além da intensificação quanto à criação 
de incentivos à arborização e ao 
ajardinamento em áreas privadas. 
Além destes, o Plano também prevê 
a execução do Controle Ambiental 
que envolve ações de fiscalização e 
monitoramento da cobertura vegetal, 
o de Fomento à Agricultura Urbana 
Sustentável, que incentiva esta prática 
nas áreas com vocação agrícola no 
Município, ameaçadas pela especulação 
imobiliária; e o de Educação Ambiental, 
que atua em todos os setores a fim de 
dar suporte às ações da Secretaria, pois 
consciência ambiental é de extrema 
importância para diminuirmos a 
degradação do patrimônio público 
que, na realidade, pertence a todos os 
cidadãos.
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ntender os dias atuais da 
história da humanidade significa 
redefinir conceitos, palavras e 

mesmo o método de análise dos índices 
econômicos, antes voltados apenas para 
medir a produção de um país, sem levar 
em conta a qualidade de vida e a própria 
felicidade das pessoas. Analisar o século 
XXI com os mesmos critérios adotados 
na segunda metade do século passado 
faz com que o comentarista se baseie em 
dados falaciosos que somente serviram, 
no passado, como propaganda política.

Crescer a um índice de 9% (nove por 
cento) ao ano, que nos anos 50 do século 
XX seria a glória de um governante, não 
traduz nada nos dias de hoje, porque 
em si mesmo não significa qualidade 
de vida. Tal expressão seria chamada no 
final do século XIX por Eduardo Prado 
como ilusão gráfica, porque parece dizer 
muita coisa, mas em si mesma nada 
significa. Assim, para concluir se tal 
crescimento melhora de fato a qualidade 
de vida, torna-se necessário perguntar: 1) 
Qual é o grau de liberdade das pessoas 

Conservar o verde significa 
manter a esperança

Antonio Carlos Flores de Moraes
Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro

E

nesse tipo de sociedade? 2) Como o meio 
ambiente tem sido respeitado nesse 
processo de crescimento econômico? 3) 
Qual é o nível da qualidade de vida das 
pessoas que compõe essa sociedade?

Estas três perguntas explicam as 
razões da Organização das Nações 
Unidas – ONU em basear as suas análises 
não só levando em consideração os 
índices do Produto Interno Bruto – PIB, 
mas também os números do Índice de 
Desenvolvimento Humano – IDH. Nesta 
segunda fase, a ONU examina também o 
grau de educação e expectativa de vida 
de uma população para medir o real 
desenvolvimento de uma determinada 
sociedade.

Não precisamos ir longe para 
comprovar a exatidão da decisão da 
ONU, bastando nos deter na realidade 
nacional brasileira. Torna-se, então 
necessário responder às seguintes 
perguntas: 1) Quantos momentos de 
grande crescimento econômico tiveram 
em nossa história? 2) Esses momentos 
significaram uma melhora na qualidade 
de vida para a nossa população? 3) Por 
que esses momentos não se sustentaram? 
4) Por que, ao contrário, esses momentos 
de crescimento econômico geraram 
crises maiores em nosso País, criando 
uma instabilidade social e política?

Para iniciar uma análise, é 
aconselhável recordarmos os nossos 
três grandes autores clássicos que 
propiciaram uma nova forma de 
examinar a nossa formação social 
brasileira. Refiro-me, a Gilberto 
Freyre1, Sérgio Buarque de Holanda2  e 
Raymundo Faoro3 , que ao romper com 
o historismo oficial passaram a utilizar 
as técnicas sociológicas, que levavam 
em consideração o comportamento 

das pessoas em determinado contexto 
social.

Assim, após escrever o seu livro “Casa 
Grande e Senzala”, quando examina a 
formação rural brasileira, Gilberto Freyre 
passa a estudar a formação de nossas 
cidades, utilizando a metáfora da casa 
e da rua para concluir que o sobrado, a 
casa do senhor rural na cidade, é uma 
espécie de prolongamento material da 
personalidade do senhor. Sua relação 
com a rua, essa espécie arquetípica 
e primitiva de espaço público, é de 
desprezo, a rua é o lixo da casa, representa 
o perigo, o escuro, era simplesmente a 
não-casa, uma ausência.

Comentando a obra de Freyre, Jessé 
Souza4 afirma que:

O “sadomasoquismo” socialmente 
condicionado pela inexistência de 
instituições intermediárias e pela 
ausência de códigos morais consensuais, 
típico do complexo rural Casa-grande 
e Senzala, muda inicialmente, apenas 
de “habitação”. Seu conteúdo, no 
entanto, aquilo que o determina como 
conceito para Gilberto Freyre, ou seja, 
o seu visceral não reconhecimento da 
alteridade permanece. 

A passagem do sistema “Casa grande 
e senzala” para o sistema “Sobrado e 
mocambo” fragmenta, estilhaça em mil 
pedaços uma unidade antes orgânica. 
Esses fragmentos espalham-se agora 
por toda a parte, completando-se mal 
e acentuando conflitos e oposições. Da 
casa-grande e senzala, depois sobrados e 
mocambos, e, talvez, hoje em dia, bairros 
burgueses e favelas, as acomodações e 
complementaridades ficam cada vez 
mais raras.

Sérgio Buarque de Holanda, cujo 
livro “Raízes do Brasil” está a completar 

1 FREYRE, Gilberto, Sobrados e Mocambos, Record, Rio, 1990.
2 HOLANDA, Sérgio Buarque de, Raízes do Brasil, Cia da Letras, Rio, 2002. 
3 FAORO, Raymundo, Os Donos do Poder, Ed. Globo, 7ªedição, Rio.
4  SOUZA, Jessé, A construção social da subcidadania, Belo Horizonte: UFMG. Rio de Janeiro: IUPERJ, 2003.
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setenta anos da primeira edição, retrata a 
falta de limites na formação das cidades 
brasileiras, qualificando o português 
como semeador, diferentemente do 
espanhol que chamava de ladrilheiro. 
Este tentou trazer para as Américas a 
forma de vida européia, desrespeitando, 
muitas vezes, às culturas locais. O 
português, por seu turno, preferia se 
adaptar à natureza, semeando-a sem 
procurar fazer grandes alterações. 

Surgindo o homem cordial 
brasileiro, aquele que vive em grupos e 
age apenas com o coração sem grandes 
racionalidades, passa-se a analisar se 
“vale a pena” elaborar algumas regras de 
conduta, criando os limites necessários 
para o convívio social. E, o pior surge, 
porque sem limites as regras são ditadas 
pelos mais fortes sociais, passando 
a vigorar o tradicional princípio: aos 
amigos tudo, aos inimigos no mínimo 
os rigores da lei.

Raymundo Faoro, em “Donos 
do Poder”, aplica com perfeição a 
metodologia weberiana e explica como 
os estamentos sociais são distanciados 
entre nós, formando-se grupos que 
impedem a democratização da sociedade 
e maior participação de diversos setores 
no poder nacional. Caracteriza-se neste 
momento a exclusão social e a formação 

de uma elite que volta seus olhos apenas 
para Europa, ficando de costas para 
a realidade nacional. Há, portanto, 
uma completa insensibilidade com os 
problemas de nossa sociedade.

Esses três clássicos possibilitam a 
explicação do porque o Brasil passou 
por diversos momentos de crescimento 
econômico e nenhum deles se sustentou, 
ou pelo menos possibilitou uma maior 
inclusão social de todos os segmentos. Ao 
contrário, os problemas se acumularam 
e a grande exclusão social criou um 
clima propício ao crescimento da 
criminalidade.

Assim, nos primeiro cinqüenta 
anos do século XX, o Brasil manteve 
a sua estrutura agrária, baseada no 
latifúndio, cuja produção destinava-se 
à exportação. O primeiro grande abalo 
da economia nacional ocorre no final 
dos anos vinte, quando ocorre o grande 
crack da Bolsa de Valores americana e o 
comércio internacional sofre uma grande 
redução, prejudicando basicamente os 
exportadores de matéria prima, como 
era o caso brasileiro.

O modelo econômico da República 
Velha não se sustenta e eclode a 
Revolução de 30. A esperança de melhora 
ganha corpo na sociedade brasileira e os 
primeiros passos da industrialização 

brasileira começam a ser dados. A 
radicalização ideológica na Europa 
somada ao desagrado que as medidas 
governamentais criaram à elite cafeeira 
paulista levou a queda do governo de 
Getúlio Vargas em 1945 e a tentativa 
de retornar com Dutra ao modelo agro-
exportador, ou seja, a economia como 
um todo baseada no café.

O retorno de Getúlio, em 1951, 
significa o início do processo de 
substituição das exportações, seguindo 
o modelo elaborado pela CEPAL, 
organismo integrante da ONU. Dos 
anos 50 até o final da década de 70 do 
século XX, o Brasil atravessa uma época 
de graves crises políticas, mas de grande 
crescimento econômico, chegando a 
alcançar o grau de oitava economia do 
mundo industrializado. 

Esse processo ocorrido sem um 
planejamento estratégico, que poderia 
possibilitar a sua sustentabilidade, 
criou um êxodo rural imensurável e, 
em conseqüência, um crescimento das 
cidades sem qualquer controle. Surgem 
as favelas e a desigualdade social fica 
visível a olho nu, exatamente porque 
está localizada numa única concentração 
urbana. Antes as propriedades rurais 
esparsas em todo o território nacional 
escondiam a pobreza da visão da maioria 

      O objetivo 
básico  das 
Unidades 

de Proteção 
Integral é 
preservar 

ecossitemas 
naturais 

de grande 
relevância 
ecológica e 

beleza cênica.

“

” Jardim Burle Max
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O crescimento econômico de então, 
além de excluir uma grande quantidade de 
pessoas dos ganhos obtidos, concentrou 
a renda em mãos de poucos segmentos 
sociais. A diferença entre o sobrado 
e mocambos como apresentado por 
Gilberto Freyre fica flagrante, tornando 
marcante a contradição existente entre 
a casa e a rua. A democracia social 
somente era conhecida no carnaval 
e no futebol, quando as regras da rua 
imperavam.

Politicamente organizado em 
forma de uma ditadura militar, de 
março de 1964 a março de 1985, o 
modelo econômico novamente não 
se sustenta, principalmente porque 
o mercado financeiro internacional 
se fecha por dois motivos básicos: a 
inflação americana (aumento da taxa 
de juros) e por causa do aumento do 
preço do petróleo (crise no Oriente 
Médio). Estes dois eventos elevam os 
juros internacionais a patamares jamais 
conhecidos e as economias, como a 
brasileira, baseadas em empréstimos 
externos falem literalmente.

Falidas economicamente, as 
ditaduras não se sustentam e os ventos 
democráticos começam a soprar na 
América Latina, que seguiu o exemplo 
europeu com a queda do autoritarismo 
na Grécia, Portugal e Espanha. Mais 
uma vez, constata-se que o modelo 
econômico adotado em nosso País 
não se sustentou. São restabelecidas 
as liberdades democráticas no Brasil 
com a promulgação da Constituição 
em 5 de outubro de 1988, chamada por 
Ulysses Guimarães como a Constituição 
Cidadã.

Mas, ela por si só não foi capaz de 
trazer um novo modelo econômico 
sustentável. Óbvio que não teve sucesso 
imediato! Ao chegar-se à última década do 
século passado as graves crises ocorridas 
na economia mundial após os anos 
oitenta geraram um enfraquecimento 
do chamado Estado do Bem Estar 
Social, pois os governos não possuíam 
mais recursos próprios para sozinhos 
melhorarem a qualidade de vida dos 

cidadãos.
Esse novo modelo é abraçado em 

nosso País por um grande número de 
economistas como a grande solução 
de todos os problemas nacionais. 
Palavras novas surgiram no jargão da 
Administração Pública, tais como: 
Globalização, Privatização, Eficiência, 
Agências Reguladoras, etc. Procurava-
se trazer para a Administração Pública 
expressões vitoriosas na área privada.

Três grandes dramas surgiram entre 
nós de forma imediata: 1) o primeiro foi 
o fato do Estado brasileiro jamais ter sido 
um modelo de Bem Estar Social como 
conhecido na Europa. Lá a Previdência 
Social ganhou contornos jamais 
conhecidos entre nós, possibilitando 
que a crise de desemprego naquele 
Continente não fosse tão desesperadora 
como entre nós; 2) A educação universal 
e a medicina socializada européia 
permitiram que a renda das pessoas 
fosse destinada mais para o consumo, 
impedindo a recessão econômica; 3) 
O modelo de eficiência e de agências 
reguladoras basearam-se mais no 
modelo anglo-saxão, onde a estrutura 
democrática, não só política como social, 
ganhou contornos tais que o controle 
do governo por parte da sociedade é 
muito grande. Assim, a eficiência não 
é resultado da privatização, mas sim 
do controle social das empresas antes 
administradas pelo Estado.

Depois de tantas experiências 
fracassadas, a sociedade brasileira não 
pode se dar ao luxo de ter um novo 
modelo econômico que não se sustenta, 
principalmente por procurar importar 
soluções que exigem antes de tudo a 
construção de um alicerce democrático 
sólido capaz de suportar todos os abalos 
criados por eventuais crises no futuro. É 
necessário, portanto, criar-se entre nós 
uma verdadeira democracia substantiva 
baseada na realidade nacional.

Assim, o primeiro passo a ser 
adotado é colocar em prática o texto 
constitucional brasileiro, dando vida aos 
princípios estabelecidos em seu texto. 
Cabe lembrar, como o fez Jorge Miranda5 
homenageado Professor Catedrático das 

Faculdades de Direito da Universidade 
de Lisboa e da Universidade Católica 
Portuguesa, que “os princípios não se 
colocam além ou acima do Direito (ou 
do próprio Direito positivo); também 
eles - numa visão ampla superadora de 
concepções positivistas, literalistas e 
absolutizantes das fontes legais - fazem 
parte do complexo ordenamental. Não 
se contrapõem às normas, contrapõem-
se tão-somente aos preceitos; as normas 
jurídicas é que se dividem em ‘normas-
princípios’ e ‘normas-disposições’ 
[...] Eles (os princípios) exercem uma 
ação imediata enquanto diretamente 
aplicáveis ou diretamente capazes 
de conformarem as relações político-
constitucionais. E exercem também 
uma ação mediata tanto num plano 
integrativo e construtivo como num plano 
essencialmente prospectivo. Por certo, os 
princípios, muito mais que os preceitos, 
admitem ou postulam concretizações, 
densificações, realizações variáveis. 
Nem por isso o operador jurídico pode 
deixar de os ter em conta, de os tomar 
como pontos firmes de referência, de os 
interpretar segundo os critérios próprios 
da hermenêutica e de, em conseqüência, 
lhes dar o devido cumprimento”.

No caso da Constituição de 1988, 
além dos princípios próprios para a 
Administração Pública, estabelecidos no 
seu art. 37, o art. 225 cria um novo capaz 
de tutelar os valores ambientais, que, 
sem dúvida, devem servir de alicerce 
para o desenvolvimento sustentado 
brasileiro. Assim, o art. 225 estabelece 
in verbis:

Art. 225 – Todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações.

Na simples leitura deste artigo pode-
se compreender porque o considero 
como alicerce do futuro: é criado um 
Direito Público Subjetivo de se ter direito 
ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. Ora, se há Direito subjetivo 
de alguém, ocorre como reflexo a 

5 MIRANDA, Jorge, Manual de Directo Constitucional, Coimbra Editora, Coimbra, 1997.
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TIPO
Auditoria de orçamento ambiental

Auditoria de impactos ambientais

Auditoria dos resultados das políticas ambientais

Auditoria da fiscalização ambiental pública

Auditoria de cumprimento dos tratados ambientais 
internacionais
Auditoria do licenciamento ambiental

 OBJETO

Análise da aplicação dos recursos alocados para programas 
ambientais, oriundos de dotações orçamentárias, de emprés-
timos ou doações internacionais, ou da receita própria dos 
órgãos ambientais.

Análise dos impactos causados ao meio ambiente pelas 
atividades do próprio Estado, diretamente ou mediante 
concessões, permissões e autorizações.

Análise da eficiência e da eficácia das políticas públicas 
afetas ao meio ambiente.

Análise da eficiência da atuação do poder público como 
fiscal do meio ambiente.

Análise da adequada execução de tratados firmados pelo 
Brasil.

Análise da conformidade dos licenciamentos concedidos 
para atividades potencialmente geradoras

obrigação objetiva do Poder Público: 
defender e preservar o meio ambiente 
para as presentes e futuras gerações.

A competência constitucional do 
Tribunal de Contas

Com a obrigação do Poder Público 
surge automaticamente a competência 
do Tribunal de Contas em especial no 

que se refere à legalidade, economicidade 
e à eficácia da gestão ambiental voltada 
às áreas protegidas. A competência 
constitucional do Tribunal de Contas 
pressupõe também o dever de exercer 
a fiscalização da correta aplicação dos 
recursos públicos, não apenas no que se 
refere ao aspecto contábil e legal, mas à 
eficiência, eficácia e efetividade com que 
esses recursos são aplicados, incluindo 

também o cuidado na preservação de 
todo o patrimônio público, no qual o 
meio ambiente se inclui6.   

De acordo com estudos feitos por Luiz 
Henrique de Moraes Lima7, as principais 
características das auditorias ambientais 
no âmbito do controle externo são as 
constantes da tabela abaixo denominada 
Tipologia das auditorias ambientais no 
âmbito do controle externo:

A “busca permanente da melhoria da compatibilidade ambiental das ações, processos e serviços de empresas e 
instituições” é, segundo Juchem8 , o objetivo principal da auditoria ambiental. Por esta razão, Luiz Henrique de Moraes 
Lima elaborou uma nova tabela denominada Finalidades da Auditoria Ambiental:

Legais

Políticas

Econômicas

Gerenciais

1) Verificar o cumprimento da legislação. 2) Ser instrumento de fiscalização interna e 
externa.

1) Fazer frente a pressões externas. 2) Informar consumidores, funcionários e público.3) 
Subsidiar campanhas institucionais e publicitárias.

1) Ser elemento para a certificação ambiental de produtos e serviços.2) Negociar prêmios de 
seguros e taxas de financiamento.3) Detectar potenciais de redução/reciclagem de matérias 
e insumos.

1) Aferir políticas, diretrizes e programas ambientais do órgão ou empresa. 2) Adotar equipa-
mentos e processos menos poluentes. 3) Servir para o monitoramento ambiental. 4) Propor-
cionar treinamento para gestão ambiental. 5) Melhorar a higiene e segurança do trabalho. 6) 
Subsidiar a elaboração de Balanços Ambientais e demais Demonstrativos de Contabilidade 
Ambiental.

6 Secretaria de Controle Externo – 6ª Inspetoria Geral, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, cartilha Auditoria Ambiental em 
Unidades de Conservação, Rio, 2006, págs. 5 e 6. 
7 O TCU e as auditorias ambientais, trabalho monográfico de Luiz Henrique de Moraes Lima, autor do livro Controle do Patrimônio Ambiental 
Brasileiro, Ed. UERJ, 2001, constante da página do TCMRJ na internet.
8 JUCHEM, Peno Ari, Introdução à gestão, auditoria e balanço ambiental para empresas, Curitiba: Faculdade Católica de Administração e Economia 
– Centro de Desenvolvimento Empresarial, 1995
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A atuação do Tribunal de Contas  
do Município do Rio de Janeiro

No âmbito do município do Rio 
de Janeiro, o Tribunal de Contas criou 
em 15 de outubro de 2003, através 
da Resolução nº 204, um grupo de 
trabalho para propor ações visando à 
implementação da Auditoria Ambiental. 
Conforme informa Maria Bethânia 
Villela9, o TCMRJ realizou em conjunto 
com a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ, através de seu Núcleo de 
Ciências Ambientais – NADC, um curso 
de extensão universitária, com carga 
horária de 180 horas. Posteriormente, foi 
organizado em 2004 o I Ciclo de Palestras 
“O Tribunal e o Meio Ambiente”, com 
a presença de autoridades no assunto 
(este ciclo de palestras foi organizado 
novamente em 2005 e 2006).

Com uma equipe preparada, o 
TCMRJ começa, em 2004, a realizar 
auditoria ambiental em unidades 
de conservação, não se limitando 
apenas a aspectos relativos ao impacto 
ambiental das obras públicas. A equipe 
da 6ª Inspetoria Geral da Secretaria de 
Controle Externo ampliou a abrangência 
do escopo de auditoria visando à 
preservação de áreas protegidas, ponto 
esse – é bom ressaltar – ainda carente de 
publicações sobre o tema.

A mais recente auditoria foi realizada 
no período de 10 de abril a 6 de junho do 
corrente ano, sendo objeto do Processo 
nº 40/003446/2006. Duas questões 
chamaram a minha atenção, como 
relator do aludido processo. O primeiro 
fato refere-se à questão da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SMAC 
não possuir um ciclo de planejamento 
das Unidades de Conservação do 
município do Rio de Janeiro.

De acordo com a Lei nº 9.985, de 
18 de julho de 2000, que regulamenta 
o art. 225, §1º, incisos I, II, III e VI da 
Constituição Federal, institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza:

Art. 7o As unidades de conservação 
integrantes do SNUC dividem-se 
em dois grupos, com características 

específicas:
I - Unidades de Proteção Integral;
II - Unidades de Uso Sustentável.
§ 1o O objetivo básico das Unidades 

de Proteção Integral é preservar a 
natureza, sendo admitido apenas o uso 
indireto dos seus recursos naturais, com 
exceção dos casos previstos nesta Lei.

§ 2o O objetivo básico das Unidades 
de Uso Sustentável é compatibilizar 
a conservação da natureza com o uso 
sustentável de parcela dos seus recursos 
naturais.

No caso do município do Rio de 
Janeiro, no primeiro grupo há 17 Parques 
Naturais, cujo objetivo, nos termos do 
art. 11 da Lei nº 9.985/00, é a preservação 
de ecossistemas naturais de grande 
relevância ecológica e beleza cênica, 
possibilitando a realização de pesquisas 
científicas e o desenvolvimento de 
atividades de educação e interpretação 
ambiental, de recreação em contato com 
a natureza e de turismo ecológico.

Com relação ao segundo grupo, o 
município do Rio de Janeiro possui 
27 Áreas de Preservação Ambiental 
que, nos termos do art. 15 da citada 
Lei nº 9.985/00, constitui-se numa área 
em geral extensa, com certo grau de 
ocupação humana, dotada de atributos 
abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 
especialmente importantes para a 
qualidade de vida e o bem-estar das 
populações humanas, e tem como 
objetivos básicos proteger a diversidade 
biológica, disciplinar o processo de 

ocupação e assegurar a sustentabilidade 
do uso dos recursos naturais. As APAs 
podem ser constituídas por terras 
públicas e privadas. 

O ciclo de planejamento para 
Unidades de Conservação, segundo 
o IBAMA, deve ser constituído pelos 
seguintes elementos: (1) Conhecimento 
da UC com análise de problemas 
e suas causas; (2) Diagnóstico da 
situação original; (3) Planejamento 
da primeira etapa; (4) Primeiro 
produto do planejamento – Plano de 
Manejo; (5) Planejamento de Execução 
– Programação Plurianual;  (6) 
Programação Plano Operativo Anual 
(POA); (7) Execução: Física/Financeira, 
Resultado de Realização – Produtos, 
Monitoramento, POAs de cada ano; (8) 
Resultados do Projeto; (9) Avaliação 
dos resultados do projeto e análise dos 
levantamentos complementares.

O relatório da Auditoria feita 
pela 6ª IGE conclui que a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente não 
possui um ciclo de planejamento 
formalizado, nem tampouco um sistema 
de monitoramento. 

Quanto ao Plano de Manejo, este se 
constitui obrigatório nos termos do art. 
27 da Lei nº 9.985/00, que estabelece:

Art. 27. As unidades de conservação 
devem dispor de um Plano de Manejo. 

§ 1o  O Plano de Manejo deve abranger 
a área da unidade de conservação, sua 
zona de amortecimento e os corredores 
ecológicos, incluindo medidas com o 

9 VILLELA, Maria Bethânia, Auditoria Ambiental no Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, no site do TCMRJ na internet.
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fim de promover sua integração à vida 
econômica e social das comunidades 
vizinhas.

§ 2o Na elaboração, atualização e 
implementação do Plano de Manejo 
das Reservas Extrativistas, das Reservas 
de Desenvolvimento Sustentável, das 
Áreas de Proteção Ambiental e, quando 
couber, das Florestas Nacionais e das 
Áreas de Relevante Interesse Ecológico, 
será assegurada a ampla participação da 
população residente.

§ 3o O Plano de Manejo de uma 
unidade de conservação deve ser 
elaborado no prazo de cinco anos a 
partir da data de sua criação. 

A importância do Plano de Manejo 
é ressaltada na Auditoria da 6ª IGE, que 
o define como um projeto dinâmico, 
expresso através de um documento 
técnico, com fundamento nos objetivos 
gerais de uma unidade de conservação 
que determina seu zoneamento, 
caracterizando cada uma de suas zonas 
e propondo seu desenvolvimento físico, 
de acordo com suas finalidades. Define, 
ainda, as normas que devem presidir 
o uso da área e o manejo dos recursos 
naturais, inclusive a implantação das 
estruturas físicas necessárias à gestão 
da unidade, estabelecendo, enfim, as 
diretrizes básicas para o manejo da 
Unidade.

O preocupante no caso do município 
do Rio de Janeiro é que a SMAC não 
possui plano de manejo para as unidades 
de conservação.

O segundo ponto do relatório da 
Auditoria realizada pela 6ª IGE que me 
chamou bastante atenção trata-se do 
fato de inexistir qualquer incentivo para 
que a sociedade civil participe da gestão 
de qualquer unidade de conservação. 
Essa participação é incentivada pela 
Lei nº 9.985/00, estabelecendo o art. 
30 que “as unidades de conservação 
podem ser geridas por organizações da 
sociedade civil de interesse público com 
objetivos afins aos da unidade, mediante 
instrumento a ser firmado com o órgão 
responsável por sua gestão”.

A gestão compartilhada de unidade 
de conservação por Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público – 
OSCIP é regulada por termo de parceria 
firmado com o órgão executor, nos 
termos da Lei nº 9.790, de 23 de março 
de 1999. Na forma do art. 23 do Decreto 
nº 4.340/02,  o edital para seleção de 
OSCIP, visando à gestão compartilhada, 
deve ser publicado com no mínimo 
sessenta dias de antecedência, em 
jornal de grande circulação na região 
da unidade de conservação e no Diário 
Oficial, nos termos da Lei no 8.666, de 
21 de junho de 1993.

M a n t e n d o  o  p r i n c í p i o  d a 
transparência da gestão pública, o 
art. 24 do referido decreto de 2002 
estabelece que a OSCIP deve encaminhar 
anualmente relatórios de suas atividades 
para apreciação do órgão executor e do 
conselho da unidade.

A Lei nº 9.985/00 estabelece também 
a criação de um Conselho Consultivo 
em cada unidade de conservação do 
grupo de Proteção Integral, devendo 
ser constituído, nos termos do art. 29, 
por representantes de órgãos públicos, 
de organizações da sociedade civil, 
por proprietários de terras localizadas 
em Refúgio de Vida Silvestre ou 
Monumento Natural, quando for o caso, 
e, na hipótese prevista no § 2o do art. 42, 
das populações tradicionais residentes, 
conforme se dispuser em regulamento 
e no ato de criação da unidade.

O art. 17 do Decreto nº 4.340/02 
prevê que a representação dos órgãos 
públicos e da sociedade civil deve 
ser, sempre que possível, paritária, 
considerando as peculiaridades regionais 
(§ 3º). A representação da sociedade 
civil deve contemplar, quando couber, 
a comunidade científica e organizações 
não-governamentais ambientalistas com 
atuação comprovada na região da unidade,  
população residente e do entorno, 
população tradicional, proprietários 
de imóveis no interior da unidade, 
trabalhadores e setor privado atuantes na 
região e representantes dos Comitês de 
Bacia Hidrográfica (§ 2º do art. 17).

Com relação à participação popular, 
o relatório da Auditoria realizada 
pela 6ª IGE observou que não havia 

parceria nem gestão integrada com 
nenhuma OSCIP ou outras organizações 
similares visando à gestão das áreas 
protegidas. Com relação aos Conselhos 
Consultivos, a equipe da 6ª IGE 
constatou que existe o CONSEMAC 
(Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente), cuja composição atende 
aos requisitos mínimos do Decreto nº 
4.340/02, embora sua competência 
e atribuições necessitem de maiores 
esclarecimentos.

Esses graves erros são característicos 
da Administração Pública brasileira, ou 
seja, falta de planejamento e ausência da 
participação popular. Por tal motivo, o 
relatório da Auditoria realizada pela 6ª 
IGE não trouxe qualquer surpresa, mas 
demonstrou a necessidade urgente de 
correção do comportamento em relação 
ao meio ambiente no município do Rio 
de Janeiro. 

Logicamente, temos os problemas 
globais, como ressalta o relatório do 
governo britânico, divulgado no dia 
30 de outubro de 2006, no sentido de 
que o aquecimento global pode levar a 
economia mundial a encolher até 20% 
dentro de cinqüenta anos. De acordo com 
matéria divulgada pela jornalista Roberta 
Jansen10, “as secas e o aumento do nível 
dos mares afetariam consideravelmente 
a produção de alimentos e as fontes de 
água potável, gerando uma das maiores 
levas de refugiados da História. Os 
maiores prejudicados seriam países em 
desenvolvimento, como o Brasil, que 
não teriam tantos recursos quanto às 
nações mais ricas para adaptarem sua 
economia a um planeta mais quente e 
instável. O relatório observa, porém, que 
o quadro catastrófico pode ser evitado 
se forem tomadas medidas para reduzir 
as emissões de gases que contribuem 
para o efeito estufa. Mas as emissões 
só fazem crescer. Ontem (dia 30/10/06), 
a ONU disse que o aumento foi de 4% 
entre 2000 e 2004”.

Mas,  também temos graves 
problemas locais, como demonstra a 
reportagem assinada pelo jornalista 
Antonio Werneck11 que noticia ter 
o Ministério Público obtido liminar 

10 JANSEN, Roberta, Catástrofe climática, O Globo, Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2006, pág. 32.
11 WERNECK, Antonio, Justiça manda prefeitura conter ocupação no Alto, O Globo, Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2006, pág. 19.
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12 MAGALHÃES, Luiz Ernesto, Auditoria do Tribunal de Contas comprova que comunidades avançam rapidamente sobre área, O Globo, Rio de 
Janeiro, 16 de outubro de 2005.
13 MAGALHÃES, Luiz Ernesto, Relatório do Tribunal de Contas põe o Favela-Bairro em xeque, O Globo, Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2005.

em ação que pede a demolição de 
casas construídas em áreas de risco 
em 13 favelas. A decisão, conforme 
noticia a reportagem, foi elogiada pela 
promotora Rosani da Cunha Gomes, 
do MP estadual: “A decisão judicial é 
um marco na questão das ocupações 
irregulares, atendendo aos anseios da 
sociedade representada pelo Ministério 
Público” – comemorou.

Tal fato não pegou o Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro 
de surpresa, pois conforme noticiou o 
jornalista Luiz Ernesto Magalhães  sobre 
a Auditoria nos programas ambientais 
da prefeitura que “descobriu que 17 
favelas – entre elas Vila Parque da 
Cidade (Gávea), Babilônia (Leme), 
Formiga (Tijuca) e Floresta da Barra 
(Itanhangá) – já ocupam áreas de 
preservação ambiental no Rio. O 
documento, produzido no fim de 2004, 
identificou 42 comunidades numa 
distância máxima de cem metros de 
área administradas pela União (Parque 
Nacional da Tijuca), pelo estado (Parque 
da Pedra Branca) e pelo município, 
como a APA dos Morros da Babilônia e 
de São João, no Leme, e a Aparu do Alto 
da Boa Vista”.

No dia seguinte, o mesmo repórter  
comenta que “os técnicos do TCM 
alertam para a necessidade de conter 
avanço das favelas já urbanizadas: a 
ausência de mecanismos de controle 
do crescimento das favelas e dos 
loteamentos irregulares beneficiados 
(...) pode ser considerada como um 
incentivo. A percepção de melhoria a 
ser obtida com a urbanização resulta em 
enormes movimentos migratórios”.

A favela é o melhor exemplo da falta 
de planejamento público, do descaso 
que o meio ambiente é tratado e o 
descompromisso de parte da sociedade 
com o problema da exclusão social. 
A favela é também o melhor exemplo 
como todos os modelos econômicos 
adotados pelo Brasil não se sustentaram. 
Não se sustentaram exatamente porque 
tais modelos não consideraram o 
ser humano como o centro de sua 

preocupação, tendo como resultado 
imediato a exclusão de um grande 
número de pessoas dos bens materiais 
produzidos.

 O desenvolvimento sustentado, ao 
contrário de todas as políticas até então 
praticadas entre nós, visa transformar 
o ser humano como o fim de todas as 
ações públicas, incluindo-o em todo 
o processo de seu planejamento e 
execução.  Os meios para obtenção desse 
fim exigirão atitudes eficientes para que 
a Administração Pública seja eficaz. E, 
a fiscalização da eficiência e eficácia 
da Administração será a grande função 

do Tribunal de Contas no século XXI, 
tornando-o grande órgão de controle da 
gestão pública. 

Para a consecução desse objetivo 
– desenvolvimento sustentado – 
será necessário o respeito ao meio 
ambiente, restabelecendo as florestas 
em nossas encostas e erradicando as 
favelas mediante a consecução de 
uma política de habitação, transporte 
e de inclusão social para todos. Por 
esta razão, conservar o verde significa 
manter a esperança de ser possível 
construir uma sociedade mais justa e 
igualitária.

A favela é o melhor exemplo da falta 
de planejamento público, do descaso 

que o meio ambiente é tratado e o 
descompromisso de parte da sociedade 

com o problema da exclusão social. 

“
”
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Rio gasta pouco com 
meio ambiente

Marcelo Simas Ribeiro
Técnico de Controle Externo - CAD

ACarta Magna de 1988 foi 
a primeira a conferir ao 
meio ambiente um capítulo 

específico considerando-o como “bem 
de uso comum do povo essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações”, 
conforme disposto no caput de seu 
art. 225.

Segundo a Consti tuição da 
República Federativa do Brasil, cabe 
à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar concorrentemente 
sobre meio ambiente (art. 24, VI), 
sendo reservada à União a competência 
para estabelecer normas gerais (art. 
24, § 1º). Aos Municípios compete 
somente “suplementar a legislação 
federal e estadual, no que couber” (art. 
30, II). Porém, no que diz respeito à 
competência administrativa – que é 
comum a todos os entes federativos – 
cabe a eles “proteger o meio ambiente 
e combater a poluição em qualquer de 
suas formas” (art. 23, VI).

No Município do Rio de Janeiro, 
o Meio Ambiente ganhou “status” de 
Secretaria através da Lei nº 2.138, 
de 11/05/94, que criou a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SMAC, 
órgão executivo central do sistema 

1. Introdução

Análise da Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento do TCMRJ mostra que, apesar da 
crescente degradação ambiental, o volume de gastos 
com o meio ambiente é muito baixo na Cidade 
Maravilhosa.

municipal de gestão ambiental, com 
a finalidade de planejar, promover, 
coordenar, fiscalizar, licenciar, 
executar e fazer executar a política 
municipal de meio ambiente, em 
coordenação com os demais órgãos 
do Município.

Na estrutura da SMAC, criado 
pela Lei nº 2.390, de 01/12/1995, 
há o Conselho Municipal de Meio 
Ambiente da Cidade do Rio de 
Janeiro – CONSEMAC que é um órgão 
deliberativo, normativo e fiscalizador, 

integrante do sistema municipal de 
gestão ambiental. 

O Conselho Municipal de Meio 
Ambiente possui representação 
paritária de membros do Poder 
Executivo e da sociedade civil, todos 
nomeados pelo Prefeito, garantindo a 
participação dos vários segmentos da 
população. As matérias submetidas 
ao CONSEMAC para deliberação 
são examinadas previamente por 
Câmaras  e  Comissões ,  que se 
manifestam através de Pareceres.
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Comparando-se as despesas por 
categoria econômica nos exercícios 
2005/2003, observa-se que as despesas 
correntes apresentaram um aumento de 
23,80% ocasionado pelo crescimento de 
“Outras Despesas Correntes”. No mesmo 
período, em virtude da diminuição 
dos “Investimentos” (obras públicas, 
equipamentos e instalações, material 
permanente, etc), as despesas de capital 
apresentaram uma redução de 52,84%. 
Em 2005, estas despesas representaram 
20,73%, enquanto que, em 2003, sua 
participação foi de 40,71%.

Em relação às fontes de recursos, 
verifica-se que as despesas concentram-
se quase que totalmente em “Royalties 
do Petróleo” (FR 141) e em “Ordinários 
não Vinculados” (FR 100) que juntas 
representam 95,41%, 98,24% e 97,98% 
da despesa realizada, nos exercícios de 
2003, 2004 e 2005, respectivamente.

3. Análise das despesas por subfunção3  e programas4

3 Portaria MPOG nº 117, de 12/11/98. Art. 1º [...] § 3º A subfunção representa uma partição da função, visando a agregar determinado subconjunto 
do setor público.
4 Portaria MPOG nº 117, de 12/11/98. Art. 2º Para os efeitos da presente Portaria, entendem-se por: a) Programa, o instrumento de organização da 
ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por metas estabelecidas no plano plurianual; [...]

Analisando-se as despesas por subfunção, constata-se que 
“Preservação e Conservação Ambiental” e “Recuperação de 
Áreas Degradadas” juntas corresponderam, nos exercícios de 
2003 a 2005, a aproximadamente 90% do total das despesas.

As despesas realizadas com a função 
“Gestão Ambiental” representam 
aproximadamente 1% do total das 
despesas realizadas pela Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro, conforme 
evidenciado no quadro ao lado.

No exercício de 2005, os gastos com a função “Gestão Ambiental” apresentaram uma diminuição de 7,40% em relação ao exercício 
de 2003 e uma redução de 24,71% quando confrontados com o exercício de 2004, considerando valores atualizados 2.

2. Evolução das despesas realizadas com a função  “Gestão Ambiental” (2003 a 2005)1

 1 Portaria MPOG nº 117, de 12/11/98. Art. 1º  [...] § 1º Como função, deve entender-se o maior nível de agregação das diversas áreas que competem 
ao setor público. As análises e comparações de valores monetários em períodos de tempo distintos, em todos os itens deste trabalho, levaram em 
consideração os efeitos do IPCA-E médio.
2 As análises e comparações de valores monetários em períodos de tempo distintos, em todos os itens deste trabalho, levaram em consideração os 
efeitos do IPCA-E médio.
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Embora não apresentem uma participação tão significativa quanto as subfunções acima mencionadas, verifica-se 
que os maiores aumentos de gastos ocorreram em “Administração Geral” e “Controle Ambiental”.

Em 2005, no que tange à “Administração Geral”, houve um aumento de 127,65% e de 128,10%, respectivamente, 
em relação aos exercícios de 2003 e 2004, o que fez com que a sua participação no total das despesas realizadas 
passasse de 3,21%, em 2003, para 7,89%, em 2005.

No que se refere à “Controle Ambiental”, os aumentos foram de 103,95% e 110,92%, respectivamente, em relação 
aos exercícios supramencionados, o que elevou a sua parcela nos gastos realizados de 2,34%, em 2003, para 5,16%, 
em 2005.

Os quadros, a seguir, apresentam os programas relacionados às subfunções “Preservação e Conservação Ambiental” 
e “Recuperação de Áreas Degradadas”.

Os programas “Gestão Administrativa”, “Tratamento Paisagístico, Obras e Conservação de Praças, Parques e 
Áreas Ajardinadas” e “Proteção e Conservação de Ecossistemas”, juntos totalizaram 91%, 96,34% e 95,80% das 
despesas realizadas na subfunção “Preservação e Conservação Ambiental”, nos exercícios 2003, 2004 e 2005, 
respectivamente.

No que se refere ao programa “Gestão Administrativa”, os gastos com ele realizados permaneceram 
praticamente inalterados no período sob análise. O mencionado programa  possui como objetivo geral prover 
os recursos humanos e os meios administrativos e infra-estruturais necessários à realização das atribuições 
do governo.

O programa “Tratamento Paisagístico, Obras e Conservação de Praças, Parques e Áreas Ajardinadas” tem 
como finalidade oferecer à população parques, praças e áreas ajardinadas em perfeitas condições de uso. 
No que diz respeito a ele, comparando-se as despesas realizadas nos exercícios 2004/2003, observa-se uma 
queda de 40,31%, enquanto que nos exercícios de 2005/2004 a redução foi de 48,86%. No período 2005/2003 a 
diminuição atingiu 69,47%. Em 2003, o programa em comento era o que mais recebia recursos, isto é, 42,32% 
do total das despesas, enquanto que, em 2005,  foi o terceiro em volume de recursos ficando com uma parcela 
de apenas 18,08%. 

O programa “Proteção e Conservação de Ecossistemas” foi o que apresentou maior volume de gastos nos 
exercícios de 2004 e 2005, correspondendo a 54% e 46,28% dos gastos realizados, respectivamente. O referido 
programa tem como objetivo promover iniciativas que permitam enfrentar os impactos gerados pelas atividades 
de uma cidade de grande porte.

Embora possua uma pequena participação, o programa “Planejamento e Educação Ambiental” apresentou um 
acréscimo de 506,45% que se refere ao maior crescimento relativo, no período 2005/2003. O mencionado fato 
ocasionou um aumento em sua participação de 0,30%, em 2003, para 2,57%, em 2005. O supracitado programa 
possui a finalidade de promover a proteção do ambiente natural através da utilização de tecnologias inovadoras 
e conscientização ambiental da população. 
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Em 2005, no que diz respeito às despesas realizadas na subfunção “Recuperação de Áreas Degradadas”, houve 

um aumento de 52,82%, em relação a 2003, e uma diminuição de 19,94%, em relação a 2004. 
Em confronto com 2003, os dois programas tiveram aumento. Em referência a 2004, o programa 

“Conservação e Recuperação de Ecossistemas Naturais” – que tem como objetivo proteção, restauração, 
conservação e gestão de ambientes naturais – obteve um crescimento de 74,18% (R$ 5.911 mil), porém a 
queda 66,60% (R$ 10.706 mil) no programa “Desenvolvimento e Execução de Projetos Especiais - Meio 
Ambiente” – que possui como finalidade conservar a diversidade biológica e investimentos sustentados 
no setor ambiental – foi mais significativa, o que acabou acarretando a redução. 

4. Análise das despesas por unidade orçamentária

O Fundo de Conservação Ambiental – FCA, previsto no parágrafo único do art. 129 da Lei Orgânica do Município, 
foi criado pela Lei nº 2.138, de 11/05/94, e regulamentado pelo Decreto nº 13.377, de 18/11/94. O FCA é gerido pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e tem como objetivo o financiamento: de projetos de recuperação e restauração 
ambiental; de prevenção a danos ao meio ambiente e de educação ambiental.

Os  r ecur sos  do  Fundo  de 
Conservação Ambiental devem ser 
aplicados: no financiamento total ou 
parcial de projetos desenvolvidos pela 
SMAC ou com ela conveniados; no 
pagamento pela prestação de serviços 
para a execução de projetos específicos 
na área de meio ambiente; na aquisição 
de material permanente e de consumo 
necessários ao desenvolvimento de 
seus projetos; no desenvolvimento e 
aperfeiçoamento dos instrumentos de 
gestão, planejamento, administração 
e controle e no gerenciamento das 
unidades de conservação ambiental.

Comparando-se os exercícios financeiros de 2005/2004, verifica-se que as despesas totais realizadas pelo FCA 
apresentaram uma queda de 69,20% em conseqüência da redução de R$ 31.014 mil em “Investimentos”. Observa-se que 
só foram realizados gastos em “Outras Despesas Correntes” (aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, 
contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio transporte, etc) e em “Investimentos” (planejamento e execução 
de obras, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente). Evidencia-se que não há despesas com “Pessoal 
e Encargos Sociais” em decorrência da vedação prevista no parágrafo único, do art. 4º, do Decreto nº 13.377/94.

Analisando-se os gastos por unidade orçamentária, verifica-se que o “Fundo de Conservação Ambiental” foi a que 
mais apresentou despesas realizadas ao longo dos exercícios de 2003 a 2005. O montante total, em valores atualizados, 
importou em 95.305 mil. No mesmo período, o “Gabinete da SMAC” realizou R$ 80.498 mil em despesas, enquanto que 
a “Fundação Parques e Jardins” totalizou R$ 73.037 mil, conforme se pode observar no quadro a seguir.
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Vila Olímpica Mestre André

Os gastos realizados com a função 
“Gestão Ambiental”, conforme já 
mencionado, giram em torno de 1% 
da despesa total. Confrontando-se 
os referidos gastos com os realizados 
pelas demais capitais das regiões sul 
e sudeste, verifica-se que o Município 
do Rio de Janeiro ocupa um modesto 
5º lugar, de acordo com o evidenciado 
no quadro ao lado.

Considerando-se os dados analisados, constatou-se que:

• a função “Gestão Ambiental” possui uma participação muito pequena nas despesas realizadas pelo 
Município do Rio de Janeiro;

• a função “Gestão Ambiental” apresentou, em 2005, uma redução nas despesas realizadas em relação aos 
exercícios de 2003 e 2004;

• em virtude do crescimento de “Outras Despesas Correntes”, as despesas correntes apresentaram um 
aumento, em 2005;

• as despesas de capital reduziram-se, em 2005, como conseqüência da grande diminuição dos 
“Investimentos”;

• em relação às fontes de recursos, as despesas realizadas pela função “Gestão Ambiental” concentram-se 
quase que totalmente em “Royalties do Petróleo” e em “Ordinários Vinculados”;

• nas subfunções “Preservação e Conservação Ambiental” e “Recuperação de Áreas Degradadas” concentram-
se a maior parte das despesas realizadas;

• a subfunção “Preservação e Conservação Ambiental” foi a que apresentou maior redução nas despesas 
realizadas, em termos absolutos, no exercício 2005;

• as subfunções “Administração Geral” e “Controle Ambiental” foram as que apresentaram  maior crescimento 
relativo nas despesas realizadas, em 2005;

• a unidade orçamentária “Fundo de Conservação Ambiental” não apresenta despesas com “Pessoal e 
Encargos Sociais”, atendendo à prescrição legal;

• entre as sete capitais das regiões sul e sudeste, o Município do Rio de Janeiro ocupa apenas o 5º lugar 
em gastos com a função “Gestão Ambiental”.

Logo, pode-se concluir que apesar da importância do meio ambiente para o aumento da qualidade de 
vida da população do Município do Rio de Janeiro, que tem as belezas naturais como o seu maior atrativo 
turístico, há ainda muito que se fazer em termos de gestão ambiental, tendo em vista a crescente degradação 
ambiental em nossa cidade confrontada com o baixo volume de gastos com o meio ambiente.

5. Despesas com a função “Gestão Ambiental” nas  
Capitais das Regiões Sul e Sudeste, no exercício de 2005

6. Conclusão
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Cursos gratuitos capacitam 
profissionais de turismo

Que projetos a Secretaria 
Especial de Turismo tem realizado, 
ou pretende realizar, para tornar o 
Rio mais hospitaleiro?

Com o objetivo de preparar o 
setor turístico para os Jogos Pan-
Americanos Rio 2007, a Secretaria 
Especial de Turismo, em parceria com 
o Ministério do Turismo e execução do 
Senac Rio lançou, em abril de 2006, 
o Programa Rio Hospitaleiro. Como 
parte do programa, a Prefeitura oferece 
cursos gratuitos de Qualificação em 
Turismo e Hospitalidade. No mês 
de julho, foi inaugurado mais um 
módulo do Rio Hospitaleiro, esse 
em parceria com a Funlar (Fundação 
Municipal Lar Escola Francisco 
de Paula), que visa a orientar os 
profissionais do turismo no sentido 
de atender cada vez melhor o turista 
portador de deficiência. O Programa 
Rio Hospitaleiro espera formar, até 
março de 2007, 5.000 profissionais 
dos ramos de bares e restaurantes, 
taxistas, comerciários, além de cerca 
de 1.500 guardas municipais.  

Rubem Medina
Secretário Especial de Turismo do 
Município do Rio de Janeiro

Em entrevista à Revista TCMRJ, o Secretário Especial de Turismo, Rubem Medina, fala dos 
programas criados por sua Secretaria para tornar o Rio mais receptivo.

O conteúdo didático dos cursos 
gratuitos responsáveis por capacitar 
os trabalhadores da área de turismo 
– que são oferecidos pelo Senac 
Rio - inclui regras de hospitalidade 
e  qua l idade  no  a tendimento ; 
funcionamento do sistema turístico da 
cidade; noções de inglês e espanhol; 
e informações sobre os principais 
atrativos turísticos do Rio e sobre os 
Jogos Pan-Americanos.

A  S e c r e t a r i a  E s p e c i a l  d e 
Turismo, com a participação do 
Riotur, criou também o Programa de 
Hospedagem Domiciliar. Estimulado 
pela Prefeitura, o Programa teve 
início há aproximadamente nove 
semanas e já cadastrou mais de 400 
interessados em receber hóspedes em 
suas residências. Acreditamos que 
até julho de 2007 teremos dobrado 
este número. Para ingressar no 
Programa Hospedagem Domiciliar, 
os interessados preenchem um 
questionário/cadastro disponibilizado 
no site rio.rj.gov.br/hospedagem 
domiciliar.  A Secretaria então 
encaminha os dados para as agências 
criadas especificamente para o 
Programa e que atuam nos diversos 
bairros da Cidade. São as agências 
que fazem o contato e analisam 
caso a caso. Existem bairros onde 
ainda não há agências. Esperamos 
que, até os Jogos Pan-Americanos, 
em todos os bairros onde existem 
anfitriões interessados, e bairros 
próximos aos locais dos jogos e 
não necessariamente em locais 
tradicionalmente turísticos, surjam 
agências para suprir essa demanda.

Quais os projetos implementados 
pe la  Secre tar ia  Espec ia l  de 

Turismo dir ig idos  ao  tur is ta 
especificamente?

Recentemente,  a  Secretaria 
Especial de Turismo e a Riotur 
lançaram o Rio Pass – o City Card 
do Rio de Janeiro. Apoiado pela 
Prefeitura do Rio,  o programa 
funciona através de um cartão 
distr ibuído gratuitamente que 
permitirá ao turista internacional o 
acesso a diversas atrações e serviços 
existentes na cidade. Ao utilizar o 
cartão nas suas compras o turista 
receberá descontos que vão de 5% 
a 15% ou será beneficiado com 
brindes das lojas conveniadas que 
não trabalhem com descontos. Um 
serviço de atendimento 24 horas 
(3521-7467, em funcionamento desde 
o dia 10.08) prestará informações 
ao portador do Rio Pass, que já 
começa associado a 30 empresas, 
dentre elas Companhia Trem do 
Corcovado, Rio Hiking Turismo, 
Bar Luiz, R Sobral (acessórios 
femininos e design), Cervejaria 
Devassa, Academia da Cachaça, 
restaurantes Yourubá, Sobrenatural, 
Aprazível e Zaza Bistrô, Loja Fla, e a 
rede Cama e Café Hospedagem. O Rio 
Pass será distribuído inicialmente 
no Aeroporto Internacional Tom 
Jobim, na sede da Riotur, no CIAT 
- Centro Integrado de Atendimento 
ao Turista e em alguns dos parceiros 
do programa. Além do Rio Pass, já 
fazem parte do Banco de Projetos 
da Diretoria de Planejamento da 
Riotur o Guiaonde, uma ampla rede 
de informações disponibilizadas em 
cinco idiomas, e o Sistema Shuttle 
Rio, serviço de traslado turístico 
entre hotéis da cidade e o Aeroporto 
Internacional Tom Jobim. 
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O que a Cidade do Rio 
representa, hoje, em termos econômicos, 
para o  setor turístico nacional?

O Rio de Janeiro continua sendo 
a cidade turística que mais recebe 
turistas estrangeiros no Rio de Janeiro. 
Segundo dados da Embratur, em 2005, 
o Brasil recebeu 5,4 milhões de turistas 
estrangeiros, dos quais 36,9% vieram 
para o Rio de Janeiro. Com relação a 
turistas brasileiros, segundo dados 
estimados pela Riotur, a cidade recebeu 
4,3 milhões de visitantes no ano passado. 
O turismo representa 3,9% do PIB do 
Estado do Rio de Janeiro.

O Congresso da Associação Brasileira 
dos Agentes de Viagem - ABAV-2006 ter 
sido realizado no Rio foi significativo  
para o turismo da cidade?

Sem dúvida a realização do Congresso 
da Abav no Rio de Janeiro é muito 
importante para a cidade, principalmente 
no que tange a geração de receitas e 
empregos. De acordo com estimativas 
da Secretaria Estadual de Turismo, 
este ano o evento gerou cerca de   R$ 
20 milhões em receita para o Estado, 
uma vez que foi realizado pouco antes 
do feriado de 02 de novembro e muitos 
grupos permaneceram no estado após 
o congresso. Com relação à geração de 
empregos, a Abav estima que o evento 
tenha gerado mais de sete mil empregos 
diretos e indiretos. 

Além disso, é importante ressaltar 
que o Congresso da Abav e Feira das 
Américas é o maior evento de turismo 
das Américas em número de expositores 
(700) e participantes (mais de 20 mil 
congressistas).  

Quais aspectos positivos são destacados 
pelos turistas que visitam o Rio?

O principal ponto positivo destacado 
pelos turistas que visitam o Rio de Janeiro 
é a simpatia e hospitalidade do povo. Este 
quesito é reconhecido mundialmente, 
colocando o Rio de Janeiro entre as 
cidades mais hospitaleiras do mundo. 
Além disso, impressiona o turista as 
belezas naturais da cidade, além dos 
pontos turísticos, como o Corcovado e 
o Pão de Açúcar, que já são ícones do 
turismo brasileiro internacionalmente. 

O que mais desagrada ao turista?
Entre os pontos negativos da cidade 

está a questão da segurança pública, 
que se apresenta falha, não passando 
a sensação de segurança ao turista que 
visita a nossa cidade, a população de rua 
e a falta de sinalização adequada. 

Quais os entraves que ainda perduram 
em relação ao fluxo de turista  para o 
Rio? Como resolver essas questões?

A questão da segurança pública 
nos preocupa muito. É importante que 
as autoridades entendam e tomem 
providências efetivas para garantir 
a segurança de seus cidadãos e, 
conseqüentemente, dos turistas que 

visitam a nossa cidade, gerando empregos 
e receita. É importante voltar os olhos 
para esta questão específica a fim de que 
possamos receber cada vez mais turistas 
e que todos eles saiam daqui com uma 
impressão positiva. Não podemos mais 
correr o risco de termos grupos assaltados 
no trajeto do aeroporto até o hotel, por 
exemplo. A solução que buscamos é de 
um policiamento ostensivo e constante 
no corredor turístico da cidade, ou 
seja, nos acessos dos aeroportos à zona 
sul, nos pontos turísticos, nas praias e 
nos locais de grande concentração de 
turistas. (Nota do editor:  na semana 
seguinte à esta entrevista,  um ônibus 
com 18 turistas ingleses foi assaltado no 
Aterro do Flamengo, Zona Sul da cidade. 
Os turistas, que tinham acabado  de 
desembarcar no Aeroporto Internacional 
Antônio Carlos Jobim, foram ameaçados 
com granadas durante o assalto)

O que as agências de viagens têm feito 
para atrair e reter o turista ao Rio?

Além de contribuirmos para 
um trabalho conjunto nas esferas 
federal, estadual e municipal para 
a promoção do destino no exterior 
e internamente, as agências estão 
buscando se profissionalizar ainda mais 
para atender cada vez melhor ao turista 
que vem ao Rio de Janeiro. Para tal, a 
Abav/RJ promove, durante o ano todo, 
cursos de capacitação, a fim de termos 
profissionais ainda mais qualificados 
neste mercado que está em franco 
crescimento. 

Insegurança afasta turista 
e diminui receita

Embora seja destino de quase 40% dos turistas estrangeiros 
que visitam o Brasil, o Rio de Janeiro assusta. “É importante 
que as autoridades entendam e tomem providências 
efetivas para garantir a segurança de seus cidadãos e, 
conseqüentemente, dos turistas que visitam a nossa cidade, 
gerando empregos e receita”, diz  Luiz Strauss de Campos, 
presidente da Abav/RJ, em entrevista à Revista TCMRJ
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Turismo: muito potencial 
mas pouco investimento

Carlos Maurício Raposo
Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD

1. Introdução

2. O Turismo no Brasil

turismo se destaca como um dos setores socioeconômicos mais significativos do mundo,  sendo considerada 
uma das atividades que mais gera emprego, renda e divisas. Tem, portanto, um papel importante na diminuição 
das desigualdades sociais e econômicas e, conseqüentemente, na erradicação da pobreza.

O Brasil é um país privilegiado, dada as suas riquezas naturais, culturais e históricas. Dispondo  de inúmeros atrativos 
turísticos: praias, florestas, montanhas, rios, festivais, culinária diferenciada, parques nacionais, cidades históricas e a tradicional 
hospitalidade brasileira. 

Mas, apesar dos avanços obtidos nos últimos anos, está longe de ocupar um lugar no cenário turístico mundial 
compatível com suas potencialidades e vocações, recebendo em 2005 apenas 0,67% do movimento turístico internacional 
e 0,57% do total de receita do setor.

De acordo com a Organização Mundial do Turismo, esta atividade 
é responsável pela geração de 6 a 8% de empregos no mundo, sendo 
também uma das atividades econômicas que demanda o menor 
investimento para a geração de empregos. Por exemplo, segundo pesquisa 
da FIPE, a hotelaria, um segmento importante na atividade turística, 
gera uma demanda em torno de R$ 16.198,60 de valor da produção da 
atividade requerida para geração de uma unidade de emprego, que é bem 
inferior a diversas outras atividades, como a construção civil, Indústria 
Têxtil e Siderurgia.

O

Longe de ocupar um lugar significativo no cenário 
turístico mundial, o turismo no Brasil recebeu, em 
2005, apenas 0,57% do total de receita do setor.
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Com relação a números de visitantes estrangeiros, de acordo com a pesquisa realizada pela Embratur, a cidade do 
Rio de Janeiro, com mais de 1,5 milhões de turistas internacionais em 2003, é destaque no cenário nacional com uma 
participação de quase 37% do total de visitas no Brasil. Mas, a performance da cidade do Rio de Janeiro ainda é bem 
tímida em nível mundial, que tem como líder Paris, com mais de 16 milhões de visitas/ano.

Para os anos de 2004 e 2005 a Embratur utilizou nova metodologia, passando a desagregar os motivos de viagens em 
três grandes categorias: “Lazer”; “Negócios, Eventos e Convenções”; e “Outros Motivos”. E mais uma vez a cidade do 
Rio de Janeiro se destaca.

Tem-se também, que a indústria do turismo brasileiro, com os sucessivos aumentos, já ocupa o terceiro lugar como 
produto de exportação na balança comercial brasileira, ficando atrás somente da soja em grão e do minério de ferro. Nos 
seis primeiros meses de 2005, o setor apresentou um superávit de US$2,13 milhões, após ter acumulado, por mais de 
uma década, um déficit de US$22,5 bilhões (ABAV – Associação Brasileira de Agências de Viagens). 

No Rio de Janeiro, sua incomparável beleza natural, história e 
a alegria contagiante de seus habitantes contribuem para criar uma 
imagem muito especial da cidade que atinge seu ponto mais alto 
quando se festeja o reveillon e o carnaval.

Independente do tipo de analise que se realize acerca da 
indústria do turismo – visita de estrangeiros, turismo nacional, de 
lazer, de negócios ou mesmo de eventos de negócios - a cidade do 
Rio de Janeiro se destaca na América Latina.

Segundo a International Congress and Convention Association1  
(ICCA), o Turismo de Eventos de Negócios é o que mais cresce 
no mundo e o Rio de Janeiro, líder absoluto entre as cidades das 
Américas pelo nono ano consecutivo, aumentou em 15% o número 
de eventos internacionais recebidos em 2005 com relação ao ano de 
2004, chegando a receber 39 encontros, e superando concorrentes 
como São Paulo, Las Vegas, Nova York, Buenos Aires, Salvador, 
México e Toronto.

3. O Turismo na Cidade do Rio de Janeiro

1 ICCA (International Congress and Convention Association) - Maior associação internacional do mercado de eventos, com representação em 76 
países.

Fonte: Embratur (www.embratur.gov.br)

Fonte: Embratur (www.embratur.gov.br)
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É fundamental para a captação e 
fidelização de turistas as participações 
não só do setor privado, mas também 
das Administrações Públicas, que 
devem investir em políticas que 
promovam os seus destinos turísticos. 
O Turismo tem que estar presente na 
Gestão Pública e em seu Orçamento. 

Na cidade do Rio de Janeiro o 
orçamento da Sub-Função Turismo é 
executado pelas empresas RIOTUR, 
RIOCENTRO e pela Secretaria 
Especial de Turismo.

Sendo que na Secretaria Especial 
de Turismo consta apenas o Projeto/
Atividade Programa de Pesquisa 

Sobre Economia do Turismo na 
Cidade do Rio de Janeiro, e no 
RIOCENTRO o Projeto/Atividade 
Manutenção dos Pavilhões e parte 
da Provisão de Gastos com Pessoal 
– Indiretas e Despesas Obrigatórias 
e Outros Custeios – Administração 
Indireta. Sendo executadas pela 
RIOTUR as principais ações para o 
desenvolvimento do turismo.

A RIOTUR – Empresa de Turismo 
do Município do Rio de Janeiro S.A. 
– sociedade de economia mista, que 
é o órgão executivo da Secretaria 
Especial de Turismo, tem por objeto 
a implementação da política de 

De acordo com o Rio Convention & Visitours Bureau2  do Rio de Janeiro, em 2005, 1,8 milhão de turistas estrangeiros 
visitaram a cidade do Rio de Janeiro, representando cerca de 34% do total de visitantes no Brasil. E a cidade recebeu 
ainda 4,3 milhões de turistas nacionais, gerando uma receita total de US$ 4,8 bilhões (doméstico e internacional).

4. Execução Orçamentária - Turismo

2 O RIO CONVENTION & VISITORS BUREAU - é uma Fundação de direito privado, sem fins lucrativos, sediada no Rio de Janeiro e foi instituída por 
iniciativa de entidades públicas (Embratur, Turisrio, Riotur, Riocentro) e privadas. Tem por objetivo básico e permanente estimular e incrementar 
o fluxo turístico de qualquer natureza, bem como atrair a realização de congressos e eventos, nacionais e internacionais, principalmente os de 
natureza cultural, técnica e científica, para a cidade.

turismo do Município do Rio de 
Janeiro, em consonância com as 
diretrizes e os programas ditados 
pela Administração Municipal, com 
o objetivo de realizar a captação 
de fluxos turísticos, dos mercados 
nacional e internacional, deflagrando 
a cadeia produtiva do turismo, gerando 
o ingresso de divisas, o aumento da 
oferta de empregos e da arrecadação 
de impostos, fortalecendo assim a 
economia da Cidade. 

A tabela a seguir apresenta a 
execução orçamentária dos anos 
de 2003 a 2005, com os valores 
corrigidos pelo IPCA-E médio. 

Fonte: Embratur (www.embratur.gov.br)
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Pode-se perceber que houve uma queda bastante significativa na execução orçamentária de 2004 para 2005, 
principalmente nos Projetos/Atividades: Eventos Especiais e Novos Empreendimentos Turísticos e Projeto Carnaval. 
Em 2005, o Projeto/Atividade Ação de Promoção do Produto Turístico Rio teve a sua execução orçamentária bem inferior 
ao do exercício de 2003,  mesmo tendo aumentado o valor em relação a 2004.

Outro ponto a se destacar é que os investimentos no Projeto/Atividade Ação de Promoção do Produto Turístico Rio 
não chegou a 4% do total investido na sub-função turismo. Enquanto que para eventos (Especiais e Carnaval) foram 
investidos quase 55% do total em 2005.

No gráfico ao lado é apresentada uma 
comparação entre os maiores orçamentos 
executados da Sub-Função Turismo nas 
capitais brasileiras. A cidade do Rio de 
Janeiro se destaca juntamente com a 
cidade de São Paulo, com mais de cinco 
vezes o orçamento executado por Belo 
Horizonte, que é terceira cidade que mais 
investe no setor.

Se for comparado com o orçamento 
executado pela União, verifica-se que 
em 2003 o Município do Rio gastou 
aproximadamente 48% do que a União 
investiu, que parece bastante expressivo. 
Em 2005 esta relação não chega a 8%.  
Isto por duas razões: estagnação dos 
investimentos na cidade do Rio de Janeiro 
para esta Sub-Função e um crescimento 
de quase 400% entre 2003 e 2005 no 
Orçamento executado pelo Governo 
Federal.

É importante ressaltar que dentre 
os pontos que podem influenciar ao 
turista na escolha do local para sua 
viagem, e que pode ter uma atuação 
direta do Estado,  destacam-se:

Segurança Pública

A Segurança Pública, uma das 
principais críticas dos turistas, com 
10,6% das reclamações no Estudo de 
Demanda Turística Internacional de 
2003 (Embratur), tem como principais 
atores a União e o Estado,  tendo o 
Município, através da sua Guarda 
Municipal, a responsabilidade de 
proteger os bens, serviços e instalações 
municipais.

5. Focos nos Investimentos

Limpeza Pública

A Limpeza Pública, com 8,4% das 
reclamações no Estudo de Demanda 
Turística Internacional de 2003 
(Embratur),  tem como responsável a 
Empresa Pública Columrb.

Sinalização Turística

A Riotur, em parceria com a CET-
RIO (Companhia de Engenharia de 
Tráfego do Rio), está implementando 
o Programa de Sinalização Turística, 
com o objetivo de preparar a cidade 
para os jogos Pan-Americanos de 2007. 
Isto é importante, já que a Sinalização 

é outro ponto bastante criticado, com 
8,6 % das reclamações no Estudo de 
Demanda Turística Internacional de 
2003 (Embratur),

Marketing

A Riotur, como responsável pela 
promoção e divulgação do turismo 
da Cidade do Rio de Janeiro utiliza 
as mais variadas ferramentas e 
ações de Marketing para promover 
o Rio como destino turístico no 
Brasil e no mundo, destacando-se as 
participações em eventos turísticos 
nacionais e internacionais, produção e 
distribuição de material promocional, 
familiarização com a cidade (agentes 
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de viagens, jornalistas, equipes de 
tv etc.), campanhas publicitárias, 
controle de produtos turísticos, apoio 
à chegada de cruzeiros marítimos, 
desenvolvimento de projetos – Rio 
nas Escolas; Rio a Pé; Rio Hospitaleiro; 
Carnaval; Reveillon etc.

Podendo ser encarados como 
um forte marketing promocional, 
os grandes eventos tendem reforçar 
a imagem da cidade no Brasil e no 
Mundo. O Carnaval e o reveillon que 
constam do calendário permanente 
da cidade são exemplos que trazem 
resultados positivos, além do  recente 
show da banda inglesa Rolling Stones 
em Copacabana.

O Carnaval atrai milhares de 
turistas nacionais e internacionais 
ao Rio de Janeiro, sendo portanto o 
principal evento da cidade. Em 2006, 
680 mil turistas visitaram o Rio de 
Janeiro, com uma taxa de ocupação 
média nos hotéis de 98%  e uma renda 
de mais de um bilhão de reais, com 
investimento da Riotur de mais de R$ 
24 milhões.

Out ro  evento  reconhec ido 
internacionalmente, e que atrai quase 
tantos turistas quanto o Carnaval é o 
Reveillon carioca, com 580 mil turistas 
em 2005, uma ocupação hoteleira de 
96% e uma renda de quase 1 bilhão de 
reais. Com investimento da prefeitura 
de R$ 4.785.812, dentro do Projeto de 
Atividade Eventos Especiais e Novos 
Empreendimentos Turísticos.

E um outro evento de grande porte 

e com imensa capacidade de divulgar 
a cidade e de atrair turistas, mas que 
não consta na Sub-Função Turismo, é o 
Pan-Americano de 2007. Com total de 
investimentos previstos na ordem de 3 
bilhões de reais, sendo R$ 385 milhões 
em segurança e R$ 115 milhões em 
marketing. E uma previsão de visitas 
de 780 mil turistas.

O projeto Rio Hospitaleiro tem 
por objetivo o aperfeiçoamento 
dos profissionais ocupados no 
atendimento aos visitantes da 
cidade do Rio de Janeiro. Os cursos 
destinam-se a garçons, motoristas 

de táxi, prestadores de serviço e 
taxistas, e espera-se aperfeiçoar 5.000 
profissionais. Na mesma linha, a 
Prefeitura do Rio de Janeiro elaborou 
também o Curso de Multiplicadores 
de Oferta Turística para a Guarda 
Municipal, que tem como uma das 
suas funções institucionais o apoio 
e orientação aos turistas brasileiros 
e estrangeiros. O curso promoveu 
conhecimentos básicos sobre a oferta 
turística da cidade, integrando guardas 
municipais, que estão no dia-a-dia 
nas ruas à atividade e fortalecendo a 
imagem do Rio de Janeiro.

A Cidade do Rio de Janeiro tem 
como principais atrativos a sua beleza 
natural, a hospitalidade e a simpatia 
do povo carioca, que independem de 
investimentos financeiros. 

Mas é necessário mais para 
atrair e fidelizar os turistas, como 
uma boa infra-estrutura urbana e 
hotelaria, uma sinalização eficiente, 
segurança e limpeza, além é claro 
de invest imentos  maciços  em 
Marketing.

A Prefeitura do Rio de Janeiro, 

6. Conclusão

quando analisado a nível nacional, 
realiza um bom investimento na 
área de Marketing Promocional, 
mas se for levado para o nível das 
cidades Européias ou Americanas, 
que lideram o fluxo turístico no 
mundo, é ainda muito tímido os 
valores envolvidos. 

Enfim, mesmo a Cidade do Rio de 
Janeiro sendo destaque na América do 
Sul como ponto turístico, está longe 
de alcançar sua potencialidade, sendo 
necessários investimentos mais fortes 

e constantes. Focando não apenas 
nos grandes eventos, mas também 
em  Ações de Promoção do Produto 
Turístico Rio. Eventos como Carnaval 
e Reveillon são capazes de atrair um 
forte fluxo de turistas na época de suas 
realizações e divulgar a Cidade, com 
taxas médias de ocupação hoteleira 
acima dos 96%, mas incapazes 
de proporcionar aumentos mais 
significativos em outras épocas do 
ano, que tem uma ocupação média de 
65% dos hotéis.
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rofissionais de bares, restaurantes, 
pousadas e hotéis, comerciários 
e taxistas que trabalham 

na região do Pólo Novo Rio Antigo e 
em estabelecimentos de Copacabana, 
Ipanema, Leblom,  quiosques da Lagoa e 
outros pontos turísticos da cidade poderão 
participar do Programa de Qualificação 
para Profissionais de Turismo – Rio 
Hospitaleiro. Até os Jogos Pan-Americanos 
serão qualificados 6 mil profissionais.

O programa Rio Hospitaleiro foi 
lançado em abril pela Prefeitura do Rio, 
por intermédio da Secretaria Especial de 
Turismo, e pelo Ministério do Turismo 
para qualificar os profissionais que 
trabalham em bares, restaurantes, hotéis 
para os Jogos Pan-americanos de 2007. 
O objetivo é aperfeiçoar a qualidade dos 
serviços por meio de cursos de capacitação 
gratuitos e buscar a conscientização de 
pessoas e instituições com um objetivo 
comum: o reconhecimento internacional 
da excelência do turismo receptivo no 
Rio de Janeiro. A iniciativa conta também 
com o apoio do Sindicato de Hotéis, Bares 
e Restaurantes do Rio. 

Os cursos têm duração média de 
quatro semanas e combinam sessões 
presenciais e educação a distância, com 
o uso de material impresso e Cds, para 
facilitar o treinamento de profissionais 
que precisam conciliar suas rotinas de 
trabalho com os estudos. Para os taxistas, 
são 70 horas de estudo, no total, e para 

Programa Rio Hospitaleiro 
qualifica profissionais do turismo

os que atuam nos setores de comércio e 
de serviços, 46 horas. Os módulos dos 
cursos envolvem fundamentos sobre 
hospitalidade, cidadania, normas e leis, 
qualidade de vida, sistema turístico, 
cultura e história do Rio de Janeiro e Jogos 
Pan-americanos, além de noções básicas 
de inglês e espanhol. 

Os candidatos devem ter, no mínimo, 
16 anos, estar empregado em empresa 
de pequeno ou médio porte (até 100 
funcionários) ou ser autônomo com licença 
ou autonomia atualizada. Os interessados 
podem imprimir a ficha de inscrição, 
disponível no site  www.riohospitaleiro.
gov.br.  O próprio dono do estabelecimento 
pode procurar o projeto do Rio Hospitaleiro 
para fechar grupos de treinamento In 
Company para os seus funcionários.
  

O que é o Programa Rio 
Hospitaleiro? Qual é a finalidade do 
Programa? 

O Rio Hospitaleiro é um Programa  
de capacitação profissional da Secretaria 
de Turismo da Cidade do Rio de Janeiro 
em parceria com o Ministério do Turismo, 
desenvolvido pelo Senac Rio para a 
preparação dos profissionais que trabalham 
diretamente com turistas,   visando um 
melhor atendimento durante os Jogos Pan 
americanos de 2007. 

São contemplados neste programa 
garçons, taxistas, guardas municipais, 
funcionários de hotéis, atendentes de 
quiosques e outros profissionais que têm 
contato direto com o turista.   

Neste programa são abordados temas 
como Cultura e História do Rio de Janeiro, 
ética profissional, orientações para os 
Jogos Pan-americanos, Qualidade de Vida 
e módulos básicos de Idiomas - Inglês e 
Espanhol.   

Ao final do programa, os profissionais 
assumem 05 compromissos : 

· Simpatia, boa vontade, bom humor; 
· Qualidade no atendimento; 
· Respeito às diferenças; 
· Sinceridade e honestidade; 
· Respeito às leis. 
O programa é gratuito e para inscrição, 

os profissionais ou empresários do setor 
que queiram inscrever seus funcionários, 
poderão acessar o site www.riohospitaleiro.
gov.br ou ligar para 3138-1183.  

Quando foi lançado oficialmente? 
Em 06 de abril de 2006 lançamos 

o projeto e em 24 de junho iniciamos a 
primeira turma. 

Qual o papel do Senac Rio no referido 
Programa? 

O Senac Rio é responsável pela 
organização dos grupos e aplicação do 
programa, de acordo com sua metodologia, 
bem como com as orientações do 
Ministério do Turismo e da Secretaria 
de Turismo da Cidade do Rio de Janeiro. 
O compromisso do Senac Rio é o de 
assegurar a excelência dos programas 
aplicados pela qualidade dos instrutores e 
do material utilizado, visando um melhor 
desempenho dos profissionais capacitados 
em suas respectivas funções. 

O Programa já inscreveu quantas 
pessoas até o momento? 

Até agora foram  inscritos 1.620 pessoas, 
entre grupos capacitados, em andamento e 
agendados até o fim do ano. 

Já há pessoas qualificadas pelo 
Programa? 

Foram 680 pessoas até a presente 
data.

O Gerente do Centro de Turismo, Hotelaria e 
Gastronomia do Senac/RJ, Pedro Andrade, fala à 
Revista TCMRJ, do programa que visa a capacitação 
profissional de quem trabalha com turistas.

P
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O Rio de Janeiro 
como sonho gaúcho

uando eu era garoto, na então pequena e provinciana 
Porto Alegre, havia um senhor que era muito 
conhecido na cidade. Era médico de profissão, mas 

não fora a medicina que o tornara famoso; era uma situação 
especial: ele tinha um apartamento em Copacabana. Um 
apartamento no Rio de Janeiro! E em Copacabana! Aquilo 
era o máximo, algo só comparável a um lugar reservado 
no céu (ao qual, contudo, muitos de nós preferiríamos 
Copacabana). Não recordo se o doutor usava muito esse 
apartamento; mas o simples fato de que ele tinha um lugar 
onde residir na Cidade Maravilhosa já era um privilégio 
sem par.

A historinha é um exemplo de como os gaúchos viam o 
Rio de Janeiro. E é uma admiração facilmente explicável. 
Em primeiro lugar tratava-se da capital federal, da sede do 
poder; e o poder era algo que os gaúchos, e sobretudo os 
chefes políticos gaúchos, desejavam ardentemente. Porque 
eles se sentiam afastados, geografica e emocionalmente, 
do centro decisório do país. Por décadas, gaúchos tinham 
guarnecido as móveis fronteiras, tinham lutado para 
preservar, e expandir, o território brasileiro; mas não podiam 
decidir sobre os destinos do país. Daí resultava a frustração 
que explica, em parte, a revolução de 1930, comandada por 
Getúlio Vargas.

De outra parte, o Rio era o centro cultural mais 
importante do país – o lugar escolhido por artistas, 
jornalistas, escritores. Os gaúchos que faziam parte da 
Academia Brasileira de Letras, por exemplo, havia se 
mudado para o Rio, que também atraía atores, cantores, 
pintores. O Rio tinha (e tem) galerias de arte, teatros, 
museus. Tinha (e tem) diversão e o Carnaval.E por último, 
mas não menos importante, era (e é) uma cidade belíssima. 
E as praias! Deus do céu, as praias!

Viajar para o Rio era uma aventura. A primeira vez 
que o fiz, vim, acreditem ou não, de trem – quatro dias e 
quatro noites. Depois era o ônibus. E finalmente o avião. 
Problemas aeroviários à parte, a viagem ficou mais simples. 
Por outro lado, o Rio mudou, já não é capital federal, tem o 
problema da violência. Mas acho que nos sonhos gaúchos 
a cidade continua a mesma. Cada vez que aqui chego 
ressurge, em mim, o garoto porto-alegrense cujo coração 
batia mais forte à simples menção de um lugar chamado 
Rio de Janeiro.    

Moacyr Scliar
Escritor, membro da Academia Brasileira de Letras

Q
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o As Parcerias Público-Privadas 
em Portugal

1 “Value for Money” significa “o valor da relação entre os custos globais relativos a toda a vida do projecto e os benefícios financeiros, económicos 
e sociais do mesmo, ponderados estes, pelas exigências, requisitos e objectivos definidos contratualmente para o mesmo” (António A. Figueiredo 
Pombeiro, in “As PPP/PF I Parcerias Público Privadas e a sua Auditoria, Lisboa, pág. 25).

Não existe, em Portugal, uma 
regulamentação legal do 
conteúdo do contrato de 

parceria público-privada (de aqui em 
diante denominado por contrato de PPP 
ou apenas por PPP). Todavia, tal não 
impediu que contratos de PPP tenham 
sido celebrados pela Administração 
Pública e entidades privadas desde 
há mais de uma década. Tal facto 
reforça a idéia que a estrutura de uma 
PPP é fundamentalmente de índole 
contratual e doutrinária não carecendo 
necessariamente de  regulamentação 
legal.

Tal não impede, todavia, que o 
Estado defina, por instrumento 
legislativo, os parâmetros que devem ser 
observados pela Administração Pública 
na contratação de uma PPP. É isso que 
sucede em Portugal, como veremos.

Importa, porém, antes de mais, 
delimitar o conceito de PPP adoptado 
em Portugal.

Num sentido muito amplo, na 
parceria entre os sectores público e 

privado estabelece-se uma relação 
duradoura de provisionamento de bens 
ou serviços do sector privado ao sector 
público para satisfação, por este último, 
de interesses ou necessidades públicas.

O contrato de concessão clássico de 
serviços públicos é certamente dos mais 
conhecidos e utilizados dentro desse 
sentido amplo.

Mas não é esse conceito lato que 
importa à definição de PPP. Trata-se, 
antes, de uma relação contratual estável 
e duradoura de associação entre uma 
entidade pública e uma entidade privada 
que visa ao provimento de necessidades 
públicas que devem ser controlados pela 
Administração Pública, visando:

• fins lucrativos para a entidade 
privada;

• ganhos de “value for money”1   
relativamente ao “comparador público” 2 
para a entidade pública;

• com funções e riscos partilhados 
entre a entidade pública e a entidade 
privada;

• que tem como contrapartida para 
a entidade privada o recebimento de um 
preço por dotações orçamentais públicas, 
variáveis em função da quantidade e da 
qualidade dos serviços prestados pela 
entidade privada e, eventualmente, 
de outros requisitos contratualmente 
estabelecidos; pagamento do preço que 
pode porém ser substituído, total ou 
parcialmente, por tarifas pagas pelos 
utentes.

Aos requisitos de definição 
apresentados deve juntar-se um outro 
que, muito embora não diga respeito 
ao conceito formal de PPP, constitui 
(ou deve constituir) o plasma de todo o 
mecanismo da PPP:

• trata-se de uma parceria;

• e, como tal, tem na sua génese 
uma ideia de solidariedade de interesses 
e não, exclusivamente, uma oposição 
de interesses;- daqui resulta que, em 
princípio, o que é bom, na vida do 
contrato e na sua execução, para a 
entidade privada deve reflexamente 
ser bom para a entidade pública e vice-
versa;

• trata-se, em suma, na perspectiva 
do sucesso da parceria ideal, de um 
contrato “win to win”, ou seja, ganhando 
uma parte ganha a outra também. 
Perdendo uma, a outra perde também, 
não necessariamente no sentido 
financeiro, mas certamente na qualidade 
do serviço fornecido e na duração ou 
estabilidade no tempo da parceria. 

Postas as coisas nestes termos mais 
simplistas, mas elucidativos da natureza 
e da função da PPP, voltemos à análise do 
instituto noutro dos seus aspectos.

Em Portugal, o Governo definiu 
através do Decreto-Lei nº 86/2003, de 
26 de Abril, um conjunto de normas 
de carácter geral que devem nortear 
o Estado na definição, concepção e 
preparação de um projecto de PPP e, 
bem assim, em matéria de licitação, 
adjudicação, alteração, fiscalização e 
execução do contrato.

O diploma legislativo tem carácter 
imperativo, pois nele se dispõe que 
as suas normas prevalecem sobre 
quaisquer outras relativas a parcerias 
público-privadas.

Estabelece que const i tuem 
finalidades essenciais das parcerias 
público-privadas o acréscimo de 
eficiência na afectação de recursos 
públicos e a melhoria qualitativa e 
quantitativa do serviço, induzidas por 
forma de controlo eficazes que permitam 

Manuel P. Barrocas
Barrocas Sarmento Neves 
Sociedade de Advogados Lisboa

2 “Comparador Público” significa “o melhor projecto público que poderia ser realizado - em moldes tradicionais -  para efectuar o mesmo provi-
mento do serviço e atingir os mesmos objectivos que o projecto PPP/PFI (ibidem, pág. 25). 
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Matéria 
da maior 

importância é, 
indubitavelmente, 
a da partilha de 
riscos entre o 

parceiro público 
e o parceiro 

privado. 

“

”

a sua avaliação permanente por parte 
dos potenciais utentes e do parceiro 
público.

Ac r e s c e n t a ,  q u e  c o m p e t e 
preferencialmente:

•  a o  p a r c e i r o  p ú b l i c o  o 
acompanhamento e o controlo da 
execução do objecto da parceria, de 
forma a garantir que sejam alcançados os 
fins do interesse público subjacente; e

• ao parceiro privado cabe o 
financiamento, o exercício e a gestão da 
actividade contratada.

Os instrumentos contratuais 
previstos na lei, através dos quais se 
pode materializar uma PPP, são os 
seguintes:

• contrato de concessão de obra 
pública ou de serviço público (locação 
de serviço público);

• contrato de fornecimento 
contínuo;

• contrato de prestação de serviço 
e de gestão;

• contrato de colaboração (nos casos 
de utilização de um estabelecimento 
ou de uma infra-estrutura já existentes 
pertencentes a outra entidades que não 
sejam o parceiro público).

Não considera no âmbito das PPPs, 
para os efeitos do diploma:

• o contrato de empreitada de obras 
públicas;

• os arrendamentos (locação de bens 
imóveis);

• o contrato público de fornecimento 
ou aprovisionamento;

• as PPPs que envolvam um encargo 
acumulado actualizado inferior a 10 
milhões de euros ou um investimento de 
quantia inferior a 25 milhões de euros;

• os contratos de fornecimento de 
bens ou de prestação de serviços, com 
prazo de duração igual ou inferior a 3 
anos, que não envolvam a assunção 
automática de obrigações para o parceiro 
público no termo ou para além do termo 
do contrato.

Matéria da maior importância é, 
indubitavelmente, a da partilha de 
riscos entre o parceiro público e o 
parceiro privado. Determina o diploma 
legal citado que essa partilha deve estar 
claramente identificada contratualmente 
e obedece aos seguintes princípios:

• devem os riscos ser repartidos 
entre os parceiros público e o privado 
em conformidade com a sua capacidade 
de os gerir; 

• a existência de uma efectiva e 
significativa transferência do risco para 
o sector privado;

• o risco de insustentabilidade 
financeira da PPP, por razão não 
atribuível a incumprimento ou a 
modificação unilateral do contrato pelo 
parceiro público ou devida a situação 
de força maior, deve ser transferida 
para o parceiro privado, tanto quanto 
possível. 

Como se vê, o legislador usou uma 
expressão cautelosa – “tanto quanto 
possível” – no que respeita à assunção do 
risco da insustentabilidade financeira do 
projecto, uma vez em execução.

Certamente que se pretende referir às 
cláusulas denominadas de reposição do 
equilíbrio financeiro do projecto, ou seja, 
às cláusulas contratuais que prevêem 
a obrigação do parceiro público de 
compensar financeiramente o parceiro 
privado nos casos em que, devido 
a factos não imputáveis ao parceiro 
público ou a modificação unilateral do 
contrato ou do projecto por si decidida, 
sobrevenha ao parceiro privado um 
aumento significativo da onerosidade 
financeira na execução do contrato ou do 
projecto, que também não é imputável ao 
parceiro privado, mas sim a fenómenos 

de conjuntura económica ou de outra 
natureza.

Sabe-se, porém, que depende 
muitas vezes da adopção ou não de 
cláusulas daquele tipo a maior ou menor 
atractividade para o sector privado do 
projecto.

Uma PPP é, em boa parte dos casos, 
um contrato que não é, à partida, 
suficientemente interessante para o 
sector privado que possa, sem risco maior, 
ser executado pelo parceiro privado em 
regime de puro project finance em que, 
na grande maioria dos casos, são raras 
as cláusulas de salvaguarda, em favor 
do privado, de reposição do equilíbrio 
financeiro do projecto ou do contrato a 
cargo do parceiro público.

Assim, para que um contrato  
seja, fora dos casos de project finance, 
suficientemente apelativo para o sector 
privado torna-se importante, se não 
decisiva em certos casos mais críticos, 
a inclusão no contrato de cláusulas 
daquele tipo.

Acresce, que as cláusulas de 
reposição do reequilíbrio financeiro em 
projectos de PPP constituem uma das 
razões principais do sucesso das PPPs 
em Portugal, pois nenhum outro país 
europeu tem seguido esse trajecto. 

Sobretudo os grandes projectos 
requerem, frequentemente, significativos 
financiamentos internacionais. A 
incerteza da rentabilidade prevista do 
projecto susceptível de assegurar o 
cumprimento das obrigações financeiras 
assumidas criaria, certamente, 
dificuldades de colocação do projecto 
no mercado financeiro.

Acrescente-se, ainda, que não 
existem em Portugal fundos de garantia 
de pagamento dos encargos devidos pelo 
sector público aos parceiros privados. 
O Estado ou os municípios assumem 
integralmente a responsabilidade pelo 
seu pagamento.

As apertadas normas da Comunidade 
Europeia em matéria de controlo do 
endividamento público, conjugadas 
com a tradicional boa solvabilidade do 
Estado português, no contexto financeiro 
nacional e internacional, têm sido 
suficientes para dispensar a existência 
de fundos de garantia dessa natureza.
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o Isto posto, pergunta-se, qual tem 
sido a receptividade do sector privado 
a projectos de PPP do sector público?

Sem se ter atingido os números 
notáveis alcançados no Reino Unido, 
no qual perto de duas mil parcerias 
público-privado estão neste momento 
em execução, de âmbito central e 
municipal, a receptividade em Portugal 
do sector privado, das entidades 
financeiras nacionais e internacionais 
e da opinião pública a projectos de PPP 
tem sido muito boa.

Nes te  momento ,  e s tão  em 
curso várias licitações destinadas à 
constituição de PPPs para o sector de 
saúde que consistem na construção, 
equipamento e exploração de um 
conjunto de unidades hospitalares de 
grande dimensão.

Também o sector das infra-
estruturas de transportes rodoviários 
tem visto um importante crescimento 
com a construção e operação já em 
curso de milhares de quilómetros 
de novas auto-estradas, algumas 
delas em regime de pedágio virtual, 
ou seja, o encargo do pagamento 
do pedágio pertence totalmente ao 
parceiro público.

Outros sectores, tais como os 
estabelecimentos prisionais, estão 
em estudo.

A estrutura de uma PPP desdobra-
se nos seguintes contratos principais:

(i) Contrato de PPP propriamente 
dito celebrado entre a entidade pública 
ou concedente e a entidade privada, 
ou seja a SPV (sociedade-veículo de 
propósito específico) ou, também 
denominado, concessionário. Este 
contrato regula os direitos e obrigações 
de ambas as partes para a execução 
do projecto (aprovisionamento ou 
produção, distribuição e entrega do 
serviço, incluindo nessa actividade 
global, a manutenção, actualização 
e a gestão dos activos afectados ao 
projecto).

(ii)  Contrato de Construção 
ou de Produção (conforme for o 
caso), frequentemente assumindo a 
denominação e a natureza jurídica 
de contrato de empreitada, que é 
celebrado entre o parceiro privado 

(ou SPV) e um terceiro construtor / 
produtor.

(iii) Contrato de Aprovisionamento, 
que inclui, em regra, a produção, 
distribuição e entrega do serviço a 
celebrar entre o parceiro privado 
(ou SPV) e os terceiros fornecedores 
principais do serviço.

(iv) Acordo Directo a celebrar entre 
o parceiro público, o parceiro privado 
(ou SPV), os financiadores do projecto 
e, por vezes, todos ou alguns dos sub-
contraentes do parceiro privado.

(v) Contrato de Financiamento a 
celebrar entre os parceiros público e 
privado (ou SPV) e os financiadores 
do projecto.

(vi) Acordo Parassocial relativo 
à SPV, quando esta exista, no qual 
se definem os direitos e obrigações 
dos accionistas na sua relação 
interaccionista e nas relações dos 
accionistas para com a SPV.

De notar que é frequente nos 
processos de concurso ou licitação em 
Portugal a organização de uma lista 
limitada (short list) dos concursantes 
mais aptos para obter a adjudicação 
da parceria, na óptica da comissão 
de acompanhamento ou júri do 
concurso.

E, ainda, uma fase negocial entre 
o parceiro público e os concursantes 
da short list, em vista da obtenção 
de uma melhor proposta-final (na 
nomenclatura anglo-saxónica esta fase 
denomina-se best and final offer (ou 
simplesmente BAFO).

As peças mais importantes na vida de 
uma PPP são inquestionavelmente:

• o estudo económico-financeiro 
do projecto, da sua adequação a 
uma PPP e a modelagem financeira 
escolhida;

• a negociação e a estruturação 
de um equilibrado contrato de 
PPP, que não deixe desprotegido 
o parceiro privado nos casos de 
fortes desequilíbrios financeiros e 
operacionais motivados por factos 
que não sejam de incumprimento 
ou a ele imputáveis, e um eficaz 
controlo de execução do contrato por 
parte do parceiro público, bem como 
uma actuação pró-activa concertada 

de ambos os parceiros em vista da 
manutenção dos níveis de qualidade 
e proficiência desejados.

De uma PPP só pode esperar-se, 
como ideal, melhor prestação de 
serviço às populações.

Vejamos, a finalizar, algumas 
das incógnitas que estão latentes ou 
carecem de resposta nas PPPs em 
geral: 

(i) uma PPP não fica, em regra, 
mais económica para o sector público 
do que outras formas de prossecução 
do interesse público por entidades 
públicas. Todavia, a carência de 
fundos públicos e os limites da 
carga tributária, por um lado, e as 
necessidades reais das populações 
na melhoria dos serviços públicos, 
conjugadas muitas vezes, com a 
ambição dos políticos de fazer obra 
importam a assunção de encargos 
para as gerações presentes e futuras 
que o contribuinte ou o público terá 
de pagar.

(ii) qual a função que deve caber à 
Administração Pública no futuro? Será 
a de um mero “regulador” de contratos 
de cooperação do sector privado com 
o sector público?

( i i i )  q u e  b e n s  e  s e r v i ç o s 
devem permanecer, sempre, na 
Administração Pública ou sob gestão 
pública não partilhada com o sector 
privado?

(iv) em que medida a longa 
duração dos contratos de PPP e a 
necessária mobilização ou cativação 
de verbas não condicionam o poder 
de futuros órgãos do poder político 
(trata-se da mesma problemática, mas 
a longo prazo e mesmo num plano 
intergeracional, que está subjacente 
ao regime legal da responsabilidade 
fiscal no Brasil)?

(v) em que medida a partilha dos 
meios de satisfação de necessidades 
públicas entre os sectores público e 
privado, já em processo de execução 
numa dada PPP, não condiciona ou 
restringe a identificação das reais 
necessidades públicas e, sobretudo, a 
melhor forma de as prover?

Lisboa, Outubro de 2006.
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presente trabalho tem como 
objetivo a exploração do tema “As 
Terceirizações de Serviços”. Tal 

instituto está relacionado com o fenômeno 
da desestatização, que consiste na “retirada 
da presença do Estado de atividades 
reservadas constitucionalmente à iniciativa 
privada (princípio da livre iniciativa) ou de 
setores em que ela possa atuar com maior 
eficiência (princípio da economicidade); é o 
gênero, do qual são espécies a privatização, 
a concessão, a permissão, a terceirização e a 
gestão associada de funções públicas.”1 

No início as terceirizações estavam 
relacionadas com a idéia de atividade-meio 
do Estado, isto é, atividades instrumentais 
da Administração para realização de seus 
fins; contudo, atualmente, o instituto 
passou a se relacionar diretamente com 
a necessidade de otimização dos serviços 
públicos frente à demanda de enxugamento 
da máquina estatal.

Cabe esclarecer que a metodologia 
adotada no desenvolvimento desta pesquisa 
pautou-se, inicialmente, nos aspectos 
genéricos que envolvem o tema, a fim 
de construir todo arcabouço jurídico que 
sustenta algumas questões polêmicas, para, 
ao final, apresentar alguns julgados desta 
Corte de Contas envolvendo a matéria. 

As Terceirizações de Serviços

Sara Jane Leite de Farias
Assessora Jurídica do TCMRJ

O
1. Conceito de Terceirização

 Coloquialmente, pode-se conceituar 
terceirização como ato ou efeito de 
terceirizar, que significa “transferir a 
terceiros (atividade ou departamento que 
não faz parte de sua linha principal de 
atuação)”.2  

Cons i s t i a  a  t e r ce i r i zação , 
inicialmente, um modo de delegação 
a terceiros das atividades não 
relacionadas com a atividade-fim da 
cadeia produtiva de um negócio.

Leciona Vergílio Perius3 que a 
transferência de serviços para terceiros 
se constitui, hoje, em nível mundial, 
uma marca de “modernidade” e de 
“competitividade”. Sua prática nasceu 
nos Estados Unidos e consolidou-se na 
década de 50. A concepção do modelo 
consiste basicamente no seguinte 
raciocínio: é preciso, para ser eficiente 
e poder estar no mercado com preços 
de concorrência, concentrar-se nas 
atividades-fins, ou seja, no objetivo, 
que é a produção, e transferir para 
outras instâncias de execução, os meios 
necessários.

Interessante perquirir a aplicação do 
instituto na realidade da Administração 
Pública, porque, da mesma forma que 
as empresas privadas, a Administração 

Introdução Pública inclinou-se pela nova 
alternativa de prestação de alguns 
serviços públicos via terceirização, 
como, por exemplo, serviços de 
transporte público, de coleta de lixo, 
de limpeza pública, de operação 
de elevadores, de conservação, de 
vigilância, dentre outros.

O  p r i n c i p a l  o b j e t i v o  d a 
Administração com a terceirização 
é a economicidade (e não apenas a 
economia). Economicidade, de acordo 
com Diogo de Figueiredo Moreira 
Neto4, é um corolário do princípio 
da eficiência. Embora referido na 
Constituição com propósito de 
execução da fiscalização contábil, 
financeira e orçamentária, deve ser 
atribuído como um princípio geral 
do Direito Administrativo, em razão 
de sua amplitude no desempenho da 
administração pública introversa5. 

Outros objetivos constituem-se na 
especialização, a redução de todos os 
custos com a gestão e fiscalização dos 
serviços individualmente considerados, 
que são transferidos ao fornecedor do 
serviço.

Enfim, busca-se não apenas 
economizar recursos, mas um maior 
retorno em termos de rendimento pelo 
capital empregado.

Além da economicidade, os objetivos da 
Administração com a terceirização são a 
especialização e a redução de todos os custos 
com a gestão e fiscalização dos serviços, que 
são transferidos ao fornecedor.

1 Cf. SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização. Privatização, Concessões, Terceirizações e Regulação. 4 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 30.
2 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio do Século XXI: o dicionário da Língua  Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 1946.
3 PERIUS, Vergílio. A terceirização de serviços públicos e o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Revista do Tribunal de Contas do Estado, Porto Alegre, v. 
15, n. 27, p. 171.
4 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo, 14 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 107.
5 Administração pública introversa compreende a gestão de pessoal, de bens e de serviços internos dos entes públicos, dela se destacando um ramo didaticamente autônomo, 
o denominado Direito Financeiro, que trata da gestão de recursos em espécie (finanças públicas), abrangendo o tratamento jurídico da despesa pública, da receita pública, 
do orçamento público, do crédito público e da dívida pública.
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o Hodiernamente, a questão conceitual 
teve seu enfoque redirecionado para a 
noção de poder de império do Estado, 
afastando-se da noção de atividade-
meio, devido a grande dificuldade 
de caracterização de uma atividade 
como tal.6  

2. Possibilidade Jurídica  
da Terceirização pela 

Administração Pública

Sucintamente, pode-se dizer que com 
o declínio do Estado Liberal, emergiu uma 
nova concepção de Estado, que chamou 
para si a tarefa de produção de riqueza e sua 
repartição pela sociedade – era o  chamado 
Estado Intervencionista, também intitulado 
como Estado do Bem-Estar Social. Em 
nome do desenvolvimento nacional foram 
adotadas várias medidas assistencialistas 
e intervencionistas. Para tanto, uma das 
fórmulas utilizadas foi a da estatização, a 
qual refletiu diretamente no tamanho do 
próprio, pois foram incorporadas estruturas 
estatais excessivas para o seu custeio, 
gerando, com isso, um cenário de mau 
atendimento e insatisfação. Este modelo 
vem experimentando, paulatinamente, um 
movimento inverso, por meio das medidas 
de desestatização.

Diante desse contexto começam 
a surgir novas maneiras de atuação 
da Administração Pública. Sob esta 
perspectiva expôs Marcelo Kopelman7:  

Busca-se flexibilizar os modos de 
atuação estatal para permitir maior 
eficiência. Busca-se a parceria entre 
o público e o privado para substituir 
a Administração Pública autoritária, 
verticalizada e hierarquizada. Uma das 
formas utilizadas pelos administradores 
públicos tem sido a terceirização e suas 
várias formas...

A respeito da contratação de serviço 
por meio de terceirização, assenta Waldir 
Zagaglia8 , que esta decorre da necessidade 
de otimização dos serviços públicos e do 
enxugamento da máquina estatal. Nesse 

sentido, vale transcrever as palavras do 
aludido autor:

A terceirização de serviços vem sendo 
reconhecida atualmente como uma fórmula 
capaz de atender às novas demandas no 
setor privado, propostas por uma economia 
cada vez mais globalizada, e, no setor 
público, por uma necessidade inconteste 
de otimização dos serviços públicos que 
se compatibilize com o enxugamento da 
máquina estatal.

Entretanto, deve-se tomar cuidado com 
as generalizações que envolvem a matéria. 
Inicialmente há que ser distinguir serviço 
público prestado à Administração daquele 
colocado à disposição da coletividade.

Serviço público, de acordo com 
Marçal Justen Filho9, é uma atividade 
pública administrativa de satisfação 
concreta de necessidades individuais ou 
transindividuais, materiais ou imateriais, 
vinculadas diretamente a um direito 
fundamental, destinada a pessoas 
indeterminadas e executada sob regime 
de direito público. 

Na verdade, a expressão serviço público 
admite dois sentidos fundamentais: um 
subjetivo e outro objetivo. Leciona José 
dos Santos Carvalho Filho10 que “no 
primeiro, levam-se em conta os órgãos do 
Estado, responsáveis pela execução das 
atividades voltadas à coletividade... No 
sentido objetivo, porém, serviço publico 
é a atividade em si, prestada pelo Estado 
e seus agentes”, visando a satisfazer um 
objetivo de interesse geral.

Logo, há que se distinguir a hipótese 
de terceirização de serviços públicos que 
serão prestados a uma coletividade –  cujo 
fundamento constitucional reside no artigo 
175, o qual fixou a regra básica de como os  
serviços públicos podem ser executados 
por terceiros (por meio de concessão e 
permissão), como também nos artigos 21, 
XI e XII, 25, § 2º, 30, V, que dispõem sobre 
a competência material da União, Estados 
e Municípios, respectivamente,  dos 
serviços lá arrolados –  daquela em que a 
Administração Pública será a destinatária 

da sua execução (Lei n° 8.666/93).
Do exposto, surgem alguns 

desdobramentos. O primeiro deles 
reside na averiguação da natureza da 
atividade a ser terceirizada e, o segundo,  as 
repercussões trabalhistas quando a opção 
for pela terceirização.

2.1. Natureza da atividade a ser 
terceirizada: o objeto da terceirização

Segundo Marcos Juruena Villela 
Souto11, “a terceirização envolve uma 
atividade-meio do Estado, isto é, atividades 
instrumentais da Administração para 
realização de seus fins, caracterizando-se, 
basicamente, pela contratação de serviços, 
disciplinada pela Lei nº 8.666/93.” 

A regra era a seguinte: para atividade 
permanente, devia ser criado, por lei, um 
cargo público, provido por um servidor 
selecionado através de concurso público. 
Só que, em tempos de modernização e 
diminuição da máquina do Estado, os 
cargos públicos só devem ser providos 
ou criados se envolverem atividades 
típicas do Poder Público.  Significa 
que o limite do poder discricionário 
do administrador público para definir 
quais as áreas e serviços que devem ser 
terceirizados consiste nas atividades que, 
notadamente exigem manifestação de 
poder de império (polícia, fiscalização, 
controle, justiça etc.).

Nesse sentido, interessante 
apresentar trecho de resposta constante 
do Informativo de Direito Administrativo 
e Responsabilidade Fiscal de janeiro 
de 2002, acerca dos pressupostos que 
devem estar reunidos para que se dê a 
denominada terceirização no âmbito da 
Administração Pública12:  

... cite-se como exemplo de atividades 
que não podem ser terceirizadas o exercício 
de funções do núcleo estratégico do Estado, 
o desenvolvimento da Justiça, segurança 
interna (policiamento), a cobrança e 
fiscalização de impostos, e demais atividades 
cuja essencialidade e a presença do Estado 
não permitem a delegação da gestão.

6 Voltar-se-á ao tema no item 2.1.
7 KOPELMAN, Marcelo. A terceirização na Administração Pública. Direito Empresarial Público. In SOUTO, Marcos Juruena Villela e MARSHALL, 
Carla C. (Orgs.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 755.
8 ZAGAGLIA, Waldir. Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, N. 51, 1998, p. 206
9  JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 478.
10 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 11 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 269.
11 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização. Privatização, Concessões, Terceirizações e Regulação. 4 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 31
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As outras funções que não exijam uso 
de força ou independência no controle 
podem (e, muitas vezes, devem) ser 
terceirizadas (sequer havendo necessidade 
de restabelecer o regime celetista para 
servidores públicos; basta que os cargos 
públicos, sujeitos ao regime estatutário, 
sejam reservados às funções típicas de 
Estado, liberando-se a terceirização para 
outras funções, que podem compreender 
diversas formas de parceria que não apenas 
o vínculo celetista com o prestador do 
serviço).13   

Como se observa, a opção por uma ou 
outra técnica de administração de recursos 
humanos é discricionária14, sujeita, no 
entanto, ao princípio da economicidade, 
cuja presunção de observância é inerente 
à atuação do Administrador.

2.1.1. Da não violação do princípio do 
concurso público 

Ainda com suporte na doutrina de 
Marcos Juruena Villela Souto15, esclareça-
se que não cabe invocar a violação ao 
princípio do concurso público para a 
vedação da terceirização. Ao se prover 
um cargo ou emprego público, busca-
se selecionar uma pessoa através de 
concurso público, assegurando igualdade 
de oportunidade e impessoalidade no 
tratamento.

Na terceirização busca-se o 
provimento de uma função, para prestação 
de um serviço, o que é feito através 
de licitação, procedimento seletivo 
igualmente impessoal; ambos visam 
assegurar a igualdade, impessoalidade, 
competitividade e a opção pelo sistema 
de mérito. Ambos comportam exceções: 
o concurso, para os cargos em comissão e 
os contratos temporários; a licitação, nas 
hipóteses de dispensa e inexigibilidade, 
com expressa previsão constitucional 
(CF, art. 37, II, in fine, e 37, XXI, primeira 
parte).16 

No mesmo sentido, cite-se o parecer 
da PG/PSE/14/96/HCG, de 31 de julho de 
1996, da lavra da ilustre Procuradora do 
Município, Dra. Heloísa Cyrillo Gomes:

Por outro lado, não vislumbramos 
ofensa ao comando insculpido no art. 
37 e seu inciso II da Constituição da 
República.

O caput do artigo 37 hospeda 
o princípio da “impessoalidade”, que 
impõe à Administração Pública que não 
discrimine, não estabeleça preferências 
infundadas quando da contratação de 
particular. Assim, impõe-se sempre licitar 

para se obter proposta mais vantajosa 
para Administração, bem como promover 
concurso para selecionar dentre os 
interessados a ingressar no serviço público, 
os mais capacitados.

O inciso II do art. 37 determina a 
obrigatoriedade de realização de concurso 
público para investidura em cargo ou 
emprego público.

Ora, no caso em exame, nem o art. 37 
nem o seu inciso II são violados.

O princípio da impessoalidade está 
sendo estritamente observado, uma vez que 
foi iniciado o procedimento licitatório para 
a contratação em questão.

Conclui-se, então, que a terceirização 

não implica em ofensa aos princípios da 
Administração Pública.

2.2. As repercussões trabalhistas 
quando a opção for pela terceirização

No que diz respeito às eventuais 
implicações de ordem trabalhista para a 
Administração Pública, em decorrência 
de contratação indireta via terceirização 
de serviços, inevitavelmente esbarra-se  
na ausência, quase que total, de regulação 
legal da matéria.

 Quanto à evolução legal do instituto, 
o ilustre Procurador do Estado, Waldir 
Zagaglia17 discorre que as terceirizações 
surgem com previsão legal, em meados da 
década de 70, para contornar uma situação 
peculiaríssima: a questão da segurança 
bancária que, face aos freqüentes roubos 
às agências, motivou a promulgação de 
legislação federal a qual passou a exigir 
daquelas instituições financeiras serviços 
apropriados de segurança. 

Posteriormente, aduz o citado 
Procurador, passou-se também a permitir 
a terceirização de serviços de limpeza 
e higiene, pois “entendeu-se que a 
obrigatoriedade de tais serviços nos 
próprios quadros das empresas não se 
justificava, eis que nada tinham que ver 
com seus objetivos fins, a não ser por opção 
do próprio empresário “empregador”.18 

No mesmo momento, permitiu-se, por 
legislação federal específica, a terceirização 
da chamada mão-de-obra temporária. 
Neste caso, leciona Waldir Zagaglia19, 
“a justificativa era a de que não fazia 
sentido obrigar-se empresa à contratação 
de empregados em condições usuais, se a 
demanda era apenas momentânea.”

Ao lado destas inovações legais e no 
intuito de contemplar salvaguardas dos 
interesses dos trabalhadores, o TST baixou 
o Enunciado da Súmula nº 256, hoje 
revista pela de nº 331, a qual pretendeu 
regular a questão da terceirização, in verbis, 

A terceirização 
não implica 

em ofensa aos 
princípios da 

Administração 
Pública.

12 Informativo de Direito Administrativo e Responsabilidade Fiscal - IDAF, v. 1, n.6, p. 554-556, jan./2002, p. 555, pergunta nº 3.
13 Cf. SOUTO, Marcos Juruena Villela. Ob. cit. p. 371.
14 Nesse sentido, ver MEIRELLES, Hely Lopes: “A ação popular não autoriza o Judiciário a invalidar opções administrativas ou substituir critérios 
técnicos por outros que repute mais convenientes ou oportunos, pois essa valoração refoge da competência da Justiça e é privativa da Admin-
istração. O pronunciamento do Judiciário, nessa ação, fica limitado unicamente à legalidade do ato e à sua lesividade ao patrimônio público. 
Sem a ocorrência desses dois vícios no ato impugnado não há ação.” In Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de 
Injunção, Habeas Data. 12 ed. São Paulo: RT, 1989, p. 87. 
15 Cf. SOUTO, Marcos Juruena Villela. Ob. cit. p. 376.
16 Idem.
17  ZAGAGLIA, Waldir. Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, N. 51, 1998, p. 206.
18  Cf. ZAGAGLIA, Waldir. Ob. cit., p. 207.
19  Idem.
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o respectivamente:
Nº 256: Salvo os casos previstos nas Leis 

nºs 6.019, de 31.01.74 e 7.102, de 20.06.83 
é ilegal a contratação de trabalhadores por 
empresas interpostas formando-se o vínculo 
empregatício diretamente com o tomador 
do serviço.

Nº 331: I – A contratação de 
trabalhadores por empresa interposta é 
ilegal, formando-se o vínculo diretamente 
com o tomador dos serviços, salvo no caso 
de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 
03.01.74).

II – A contratação irregular de 
trabalhador, através de empresa interposta, 
não gera vínculo de emprego com órgãos 
da Administração Pública Direta, Indireta 
ou Fundacional (art. 37, II, da Constituição 
da República).

III – Não forma vínculo de emprego 
com o tomador a contratação de serviços 
de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.08.83), 
de conservação e limpeza, bem como a de 
serviços especializados ligados a atividade-
meio do tomador, desde que inexistente a 
pessoalidade e a subordinação direta.

IV – O inadimplemento das obrigações 
trabalhistas, por parte de empregador, 
implica na responsabilidade subsidiária 
do tomador dos serviços quanto àquelas 
obrigações, desde que este tenha participado 
da relação processual e conste também do 
título executivo judicial.

Estabelecidos estes pontos, a primeira 
repercussão trabalhista que poderia ser 
cogitada seria a criação de vínculo de 
emprego entre tomador do serviço e a 
pessoa encarregada de executá-lo.

Da dicção do inciso III da Súmula 331 
resta caracterizado que não há formação 
de vínculo de emprego com o tomador dos 
serviços desde que presentes os seguintes 
pressupostos: 1º) se tratar de atividade-
meio e 2º) inexistência dos elementos 
pessoalidade e a subordinação direta.

A inexistência de pessoalidade e de 
subordinação direta quer dizer que o 
tomador não pode determinar ou indicar 
quem deve ser o trabalhador contratado, 
este deve estar submetido, na prestação 
de seus serviços, à empresa contratada 

para a terceirização e não diretamente 
subordinado à empresa tomadora dos 
serviços desta.20 Fora destas hipóteses a 
terceirização não será lícita.

Soma-se a esse argumento um outro, 
que consiste na possibilidade de vínculo 
empregatício com a Administração Pública 
somente por meio de concurso público, 
na forma do art. 37, II da Constituição da 
República.

A segunda repercussão trabalhista 
que pode ser questionada consiste na 
possibilidade de se responsabilizar o 
tomador do serviço, na forma do inciso 
IV da Súmula 331, a qual estabelece 
que o inadimplemento das obrigações 
trabalhistas, por parte de empregador, 
implica na responsabilidade subsidiária 
do tomador dos serviços quanto àquelas 
obrigações.

Segundo Waldir Zagaglia21, “a razão da 
penalização encontra-se na sempre presente 
preocupação do Judiciário trabalhista em 
evitar fraude ou simulação que subtraia os 
direitos dos trabalhadores empregados”. 
Aduz ainda o autor o seguinte:

Do ponto de vista jurídico, essa 
penalização é fruto de farta evolução 
jurisprudencial no sentido de que, se houver 
inadimplemento da obrigação trabalhista, 
deve-se responsabilizar subsidiariamente o 
tomador de serviços, porquanto teria este, 
por ação ou omissão, incorrido em culpa, 
in eligendo ou in vigilando. Na primeira 
hipótese, por ter escolhido mal a empresa 
que contratou; na segunda, por não ter 
supervisionado as relações da empresa com 
os empregados contratados.

Esclarece, ainda, o ilustre Procurador 
que, no setor privado, é usual que no 
contrato de terceirização se exija da empresa 
prestadora de serviços uma prestação 
de contas, quanto ao adimplemento das 
obrigações trabalhistas. Outro mecanismo 
utilizado é o de fazer constar em tais 
contratos à chamada cláusula de retenção, 
que permite ao tomador de serviços reter 
a remuneração contratada no caso da não 
prestação de contas da empresa prestadora 
de serviços, a fim de que, havendo 
condenação judicial que responsabilize 

subsidiariamente a empresa tomadora, 
possa esta se valer dos recursos retidos para 
fazer frente a esta responsabilização22. 

Nesse sentido, trazemos à colação 
trecho de resposta a uma consulta 
formulada à Revista Zênite (Informativo 
de Licitações e Contratos), março 2002, 
p. 209:

 (...)
Tem-se verificado que algumas 

entidades públicas, notadamente naqueles 
contratos de longa duração, exigem, por 
ocasião do pagamento mensal, que o 
contratado faça prova de sua regularidade 
perante o INSS e o FGTS, sob pena de ter 
o seu crédito retido até a regularização de 
quaisquer pendências.

No setor público, aduz Waldir Zagaglia, 
costuma-se sugerir que, além da cláusula 
de retenção a constar dos contratos de 
terceirização, faça-se também licitação, 
pois que pelo procedimento licitatório 
afasta-se, de plano, a hipótese do ente 
administrativo ter incorrido em culpa in 
eligendo23. A própria lei de licitações atual 
disciplina que não haverá responsabilidade 
trabalhista, in verbis:

Art. 71. O contratado é responsável 
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução 
do contrato.

§ 1º A inadimplência do contratado com 
referência aos encargos trabalhistas, fiscais 
e comerciais não transfere à Administração 
Pública a responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto 
do contrato ou restringir a regularização 
e o uso das obras e edificações, inclusive 
perante o registro de imóveis.

§2º A Administração Pública responde 
solidariamente com o contratado pelos 
encargos previdenciários resultantes da 
execução do contrato, nos termos do art. 31 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Importante registrar ainda que o 
Enunciado nº 331 do TST vai incidir, na 
área pública nos casos de prestação de 
serviços –  quando a análise se voltará 
mais para os princípios dos Direitos 
Administrativo e Constitucional e menos 
para os princípios do Direito do Trabalho.

20  Cf. ZAGAGLIA, Waldir. Ob. cit., p. 208.
21  Ob. cit. p, 209.
22 Idem.
23  Cf. ZAGAGLIA, Waldir. Ob. cit., p. 207.
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A despeito da controvérsia acerca 
da aplicação do conteúdo do aludido 
Enunciado, uma vez que a Lei Federal 
inerente às licitações e contratos 
expressamente exime a Administração 
Publica pela inadimplência do contratado 
com referência aos encargos trabalhistas, 
fiscais e comerciais, recomenda-se 
que seja  inserida previsão contratual 
obrigando a contratada (prestadora) a 
fornecer a documentação a Administração 
Pública entender necessária para essa 
verificação.  Assim, tendo sido realizada 
a mencionada pactuação, o responsável 
pela fiscalização da perfeita execução do 
contrato terá subsídios jurídicos para exigir 
a apresentação periódica, por parte da 
prestadora, da seguinte documentação24: 

a) cópia do contrato de trabalho e 
do regulamento interno da empresa, 
se houver, bem como do acordo ou da 
convenção coletiva de trabalho, ou ainda, 
do acórdão normativo proferido pela 
Justiça do Trabalho, se for o caso relativos 
à categoria profissional a que pertence o 
trabalhador, para que se possa verificar o 
cumprimento das respectivas cláusulas;

b) registro de empregado e cópia das 
páginas da carteira de trabalho e Previdência 
Social, atestando a contratação;

c) atestado de saúde ocupacional 
(ASO), comprovando a realização dos 
exames médicos (admissional e periódicos 
e, se for o caso, de retorno ao trabalho e de 
mudança de função);

d) comprovante de cadastramento do 
trabalhador no regime do PIS/PASEP;

e) cartão, ficha ou livro de ponto 
assinado pelo empregado, em que 
constem as horas trabalhadas, normais e 
extraordinárias, se for o caso;

f) recibo de concessão do aviso de férias 
(30 dias antes do respectivo gozo);

g) recibo de pagamento, atestando 
o recebimento de salários mensais e 
adicionais, férias + 1/3 e 13º salário (1ª 
e 2ª parcelas), quando da época própria, 
além de salário família, caso devido, 
assinado pelo empregado, ou, conforme 
o artigo 464 da CLT, acompanhado de 
comprovante de depósito bancário na 
conta do trabalhador;

h) comprovantes de opção e 
fornecimento do vale transporte, quando 
for o caso;

i) comprovantes de recolhimento de 
contribuição sindical e outras devidas 
aos sindicatos, se for o caso, na época 
própria;

j) comprovante de entrega da RAIS e 
de que o trabalhador dela faz parte, quando 
for o caso;

k) documento que ateste o recebimento 
de equipamentos de proteção individual 
ou coletiva, se o serviço assim o exigir;

l) comprovantes que atestem o correto 
depósito do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço em conta vinculada aberta para 
esse fim;

m) outros de que a norma coletiva 
da categoria, o regulamento interno da 
empresa ou o próprio contrato de trabalho 
exigirem o cumprimento.

Havendo, eventualmente, a rescisão 
do contrato de trabalho de um trabalhador 
e substituição por outro, convém constar 
ainda a obrigatoriedade de apresentação 
por parte da empresa contratada, em 
relação ao empregado cujo contrato se 
extinguiu, os seguintes documentos25:

a) o termo de rescisão do contrato 

de trabalho, devidamente homologado 
quando o trabalhador tiver mais de um ano 
prestando serviços na empresa;

b) documento que comprove a 
concessão de aviso prévio, trabalhado ou 
indenizado, seja por parte da empresa, seja 
por parte do trabalhador;

c) recibo de entrega da Comunicação 
de Dispensa (CD) e do Requerimento de 
Seguro Desemprego, nas hipóteses em que 
o trabalhador possa requerer o respectivo 
benefício (dispensa sem justa causa, por 
exemplo);

d) cópia da Guia de Recolhimento 
Rescisório do FGTS e da Contribuição Social 
(GRFC), em que conste o recolhimento do 
FGTS nos casos em que o trabalhador 
foi dispensado sem justa causa ou em 
caso de extinção de contrato por prazo 
determinado;

e) cópia do Atestado de Saúde 
Ocupacional (ASO), comprovando a 
realização do exame médico demissional.

Com essa documentação sendo 
periodicamente apresentada, apesar das 
dificuldades que possam se afigurar a 
efetivação, terá o administrador segurança 
e tranqüilidade no tocante a eventuais 
problemas que poderiam ocorrer ante a 
não-observância pela empresa contratada 
das normas de proteção ao trabalhador.

Verificada irregularidade, a qual 
caracterizará descumprimento das 
condições de habilitação durante a 
execução do contrato, nos termos do 
artigo 78, inciso I da Lei nº 8.666/93, ficará 
caracterizado motivo ensejador de rescisão 
do contrato. 

2.3. Terceirização de mão-de-obra e 
terceirização de serviços

Convém explicar que são diversas as 
implicações na área pública em se tratando 
de terceirização através de locação de mão-
de-obra ou da prestação de serviços.

De acordo com Marcelo Kopelman26  
pode-se dizer que a terceirização de mão-de-
obra não merece amparo, pois a investidura 
em cargos, empregos ou funções se dá 
por meio de concurso público, na forma 
do art. 37, II, da CR. Já a terceirização na 
forma da prestação de serviços é a única 

A própria
Lei nº 8.666/93, 

em seu art. 
6º, II, define 
serviço como 

“toda atividade 
destinada a obter 

determinada 
utilidade de 

interesse para a 
Administração (...)

24 Informativo de Licitação e Contratos. Curitiba: Zênite, março 2002, p. 219/220.
25 Idem.
26 Ob. cit., p. 798.
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o aplicável à Administração Pública e vem 
disposta no art. 37, XXI da CR, que exige 
processo licitatório para as obras e serviços 
contratados pela Administração Pública 
Direta ou Indireta.

A própria Lei nº 8.666/93, em seu art. 
6º, II, define serviço como “toda atividade 
destinada a obter determinada utilidade 
de interesse para a Administração, tais 
como: demolição, conserto, instalação, 
montagem, operação, conservação, 
reparação, adaptação, manutenção, 
transporte, locação de bens, publicidade, 
seguro ou trabalhos técnico-profissionais.” 
Note-se que a enumeração é meramente 
exemplificativa, conforme decorre do uso 
da expressão tais como.

3. A Terceirização e a  
Jurisprudência do TCMRJ

 O exame da terceirização demanda, 
primeiramente, uma análise histórica 
quanto ao tratamento que a matéria 
vem recebendo junto a esta Corte, no 
exercício do Controle Externo.

A viabilidade da utilização do 
instituto da terceirização pelo Poder 
Público, de acordo com voto proferido 
pelo Exmo. Conselheiro, Dr. Fernando 
Bueno  Guimarães27, foi  discutida 
quando da apreciação do Edital CO 
02/96 da SMS (TCMRJ nº 5.855/96), no 
qual a Secretaria Municipal de Saúde 
objetivava terceirizar o serviço de saúde, 
que, na qualidade de serviço público, 
possui disciplina jurídica própria e como 
destinatários toda a população. Nesse 
sentido, merece transcrição de parte do 

aludido voto: 
A Secretaria de Controle Externo, 

através da 7ª IGE, em pormenorizada 
análise destaca, inicialmente, que 
o objeto das licitações em exame foi 
exaustivamente discutido quando da 
apreciação do Edital CO – 02/96 da SMS 
(TCMRJ nº 5.855/96), particularmente 
no que se refere aos aspectos jurídicos 
da contratação, por parte da Secretaria 
Municipal de Saúde, de prestação de 
serviços vinculados a sua atividade fim.

Apresenta ainda trecho dos pareceres 
proferidos pela 9ª Assessoria Jurídica da 
SMS 28, da Procuradoria Especial29 e 
da Procuradoria Geral do Município30, 
ambos no sentido da possibilidade de 
terceirização da prestação do serviço 
de saúde.

A matéria foi conhecida em Sessão 
Plenária (01.10.96) com a seguinte 
recomendação:

... que a Administração evite, tendo em 
vista optado pela execução indireta dos 
serviços, a convivência de profissionais 
de regimes jurídicos diferentes na mesma 
unidade, pois entendo ser este o princípio, 
vale dizer, a proposição geral e abstrata 
que orientou o legislador na elaboração 
da norma insculpida no art. 39 da Lei 
Fundamental da República31. 

A terceirização dos serviços de 
saúde foi examinada também em 
outros Processos TCMRJ nº 40/8063/99, 
40/8064/99 e 40/8138/99 (Editais de 
Concorrência Pública nºs 08/99, 09/99 
e 10/99), sendo certo que a análise não 
passou mais pelo tema da terceirização, 
concentrando-se nas questões pontuais 

dos referidos processos (em relação ao 
edital).

Podem ser citados, a título de 
exemplificação, os seguintes processos, 
todos envolvendo terceirização de 
serviços32:  

a) Comlurb:  Processos nº 
40/4349/2002 e nº 40/465/2003 – CO 
09/ e 02 CO 02/03– visando a contratação 
de prestação de serviço de atendimento 
receptivo ao público.

Importante destacar, a título de 
uma atuação preventiva, algumas das 
diligências solicitadas por este Tribunal 
quando da análise do processo em 
questão:

Fls. 66 a 69
 (...)
2) Cabe destacar que os serviços objeto 

do presente Edital de Concorrência são do 
tipo terceirizados e, para isso, têm que 
obedecer ao disposto na Lei nº 2816 de 
17/06/1999 c/c o Decreto N nº 17907 de 20 
de setembro de 1999 relativamente ao fato 
de se reservar 5% (cinco por cento) das 
vagas a pessoas portadoras de deficiência 
e, além disso, ao disposto no Decreto N 
nº 21083 de 20.02.2002 relativamente à 
necessidade de se reservar vagas para 
mulheres e pessoas da cor negra. Não 
há nenhuma indicação destes fatos no 
presente edital.

3) Consoante decisão deste Tribunal 
em sua 13ª sessão ordinária de 
19/03/2002, de acordo com o voto do 
Exmo. Sr. Conselheiro Jair Lins Netto, 
no Processo 05/00170/2002, os tributos 
federais devem ser especificados.

(...)

27 GUIMARÃES, Fernando Bueno de. Terceirização posta à prova – voto. Revista do TCMRJ, Rio de Janeiro, v. 116, n. 19, p. 250-253, 
dez./1999.
28 “Justifica-se a contratação vez que a execução direta dos serviços médicos por profissionais do quadro da Secretaria Municipal de Saúde não 
seria viável, por absoluta carência de pessoal. Quanto à constitucionalidade do certame, vem este fundamento no art. 197, da Carta Magna...”
29 Em minucioso parecer, a douta Procuradoria Especial posiciona-se no sentido de a execução dos serviços de saúde através de terceiros, sejam 
eles pessoas físicas ou jurídicas, tem amparo legal.
30 “1) A Constituição Federal prevê a participação da iniciativa privada na prestação de serviços públicos de saúde como forma de viabilizar 
efetivamente a sua execução, de forma satisfatória; 2) Inexiste qualquer violação ao art. 37 e seu inciso II da Constituição Federal, uma vez que 
o princípio da impessoalidade é observado quando se realiza procedimento licitatório e, ainda não há ingresso no serviço público que exija a 
competente realização do concurso.”
31 Cf. GUIMARAES, Fernando Bueno de. Terceirização posta à prova – voto. Revista do TCMRJ, Rio de Janeiro, v. 116, n. 19, p. 252, dez./1999
32 Ver também:
a) Multirio: Processo nº 40/1637/2000 – CO 01/00 – visando a prestação de serviço especializado de produção televisiva, de conteúdo didático, a 
ser veiculada em circuito aberto e/ou fechado de televisão, através de geração de sinal pela Multirio, em atendimento ao projeto Multieducação 
da Secretaria Municipal de Educação.
b) SMA: Processo nº 40/7009/03 – CO 02/03 – visando contratação de serviço de limpeza, conservação, desinfecção e desinsetização das de-
pendências do Centro Administrativo de São Sebastião, Centro de Artes Calouste Gulbenkian, Gerência de Acompanhamento da Saúde do 
Trabalhador e Casas de Capacitação da Tijuca, de Irajá e de Manguinhos.
c) GBP: Processo nº 40/6412/2004 – CO 15/05 – visando à prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada par as vilas olímpicas Clara 
Nunes e Carlos Castilho.
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Fls. 106/110
(...)
A presente licitação visa à contratação 

para prestação de serviços terceirizados 
na área administrativa. Ocorre que tal 
contratação deve ser efetuada com especial 
atenção para não caracterizar burla a 
vedação constitucional contida no art. 37, 
I, II e IX da, da CRFB/88 (obrigatoriedade 
de concurso público). Tal contratação deve 
ser para execução de serviço específico que 
não seja desempenho de atividade-fim 
da administração, nem pode prolongar-
se no tempo; deve ter prazo certo para 
acabar (...)

Visando a garantir a obediência aos 
princípios constitucionais, em especial, 
para o caso em tela, os seguintes: o do 
concurso público: para desempenho de 
cargo, emprego ou função pública; o da 
isonomia: tratar igualmente os iguais; o da 
legalidade: a administração deve cumprir 
as determinações legais nos limites da lei, 
fazemos as assertivas a seguir:

Quanto à isonomia, observamos que 
não obstante os respeitáveis pareceres das 
digníssimas Consultorias Jurídicas (fls. 7 
e 9) a média aritmética não se presta à 
comparação de coisas desiguais, não 
há possibilidade de comparação entre 
preços praticados por cooperativas e os 
praticados por empresas obedientes ao 
regime celetista. A primeira não tem seus 
custos onerados por encargos tributários 
e trabalhistas; pelo contrário, recebem 
incentivos; além disso são consideradas 
atividades sem fins lucrativos e não 
sujeitas à falência, conforme art. 3º e 4º 
da Lei nº 5.764/71.

Duas soluções se apresentam para 
o caso acima descrito: ou se acrescenta 
o valor correspondente aos encargos 
tributários, trabalhistas e previdenciários 
ao preço ofertado pela cooperativa, para 
efeito de comparação, ou adota-se uma 
média para os preços das empresas e 
outra para os preços das cooperativas. 
Misturar os dois não seria recomendável, 
pois configuraria erro de análise.

Quanto à legalidade, não foi 
encontrada nos autos definição expressa 
e clara de quantos profissionais (pessoas) 
trabalharão em cada serviço, ou melhor, 
quantos terceirizados (pessoas) serão 
contratados para o fiel cumprimento do 

serviço a ser licitado.
Também não foi encontrado 

orçamento detalhado, contendo todos 
os componentes dos custos do serviço, 
tais como salário de cada profissional, 
individualmente, a ser contratado e não 
por horas. Afinal estão sendo contratadas 
pessoas e não máquinas; o serviço 
não faz parte da linha de produção 
de uma indústria, não é padronizado, 
não comporta economia de escala. 
Solicitamos, portanto, definição clara 
de quantos e quais profissionais serão 
contratados, conforme determinado no 
art. 440, IV, do Decreto nº 15.350 de 1996 
(RGCaf), combinado com o art. 7º, § 2º, 
II, da Lei nº 8.666/93).

Transcrevemos ainda os artigos 90 e 91 
da Lei n 5.764, no qual podemos observar 
que as cooperativas devem cumprir todas 
as obrigações das empresas com relação 
a seus empregados. Quanto aos serviços 
prestado à jurisdicionada, este deverá 
ser desempenhado necessariamente por 
cooperativados e não por contratados.

(...)
Tendo em vista a legislação acima, 

combinada com o § 2º do art. 71 da 
Lei nº 8666/93, necessário se faz que a 
jurisdicionada exerça rigoroso controle 
sobre o pessoal que desempenhará os 
serviços contratados, sob pena de a 
Municipalidade vir a ser responsabilizada 
pelos encargos previdenciários e 
trabalhistas porventura não pagos pela 
cooperativa.

(...)
b) Multirio: Processo nº 40/5886/2003 

– CO 05/03 – visando a prestação 
de serviços terceirizados na área 
administrativa (assessoria administrativa, 
assistência administrativa I, assistência 
administrativa  II, coordenação de RH, 
consultoria junior, consultoria plena, 
consultoria sênior, serviço auxiliar geral, 
serviço de recepção, serviço técnico de 
manutenção, supervisão e telefonia).

A exemplo da metodologia adotada 
acima, transcrevemos as diligências 
solicitadas por este Tribunal quando da 
análise do processo em questão:

  (...)
1) Não foi encontrada nos autos 

definição expressa e clara de quantos 
profissionais trabalharão em cada serviço 

ou ainda quantos terceirizados serão 
contratados para o fiel cumprimento 
do serviço licitado. Também não foi 
encontrado orçamento detalhado, 
contendo todos os componentes dos 
custos dos serviços, tais como salário 
de cada profissional, encargos, etc., 
conforme determina o art. 440, IV, do 
Decreto nº 15.350, de 6 de dezembro de 
1996 (RGCaf), combinado com o art. 7º, 
§ 2º, II, da Lei nº 8.666/93;

2) Lembramos ainda o que diz o art. 
71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. (...) Portanto, 
conforme o dispositivo legal exposto, urge 
à Administração saber com precisão 
os custos previdenciários oriundos dos 
contratos.

Conclusão

Este trabalho não teve a pretensão 
de esgotar o tema. A sistematização 
do instituto da terceirização na forma 
apresentada objetivou, na verdade, 
fomentar o debate acadêmico, como 
também buscar orientação para as 
eventuais terceirizações desta Corte 
de Contas.

Terceirizar, além caracterizar 
uma busca pelo “enxugamento” da 
máquina, enseja também uma atuação 
responsável e planejada do Poder 
Público, tendo em vista que se violado 
o atendimento ao interesse público 
(revertido na idéia de utilização 
de técnicas eficientes e menos 
onerosas, através da contratação de 
prestadores de serviços), ensejará 
a responsabilização do próprio 
contratante.

Outro aspecto importantíssimo 
consiste na obrigatoriedade da 
realização de procedimento licitatório, 
seja para evitar a alegação de culpa in 
eligendo, seja para descaracterizar  
qualquer violação do princípio do 
concurso público.

Há que se observar ainda que 
o ato de terceirizar envolve uma 
atuação preventiva do administrador 
quando da elaboração do edital 
de licitação, a fim de resguardar a 
Administração Pública de futuras 
ações trabalhistas ou da cobrança de 
encargos previdenciários.
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o Ruy e o Controle de Contas

A

Victor Faccioni
Presidente da ATRICON

data de 05 de novembro 
deste ano lembra o 157° 
aniversário de nascimento de 

Ruy Barbosa (05.11.1849), “o maior 
gênio da nacionalidade brasileira, 
tão eminente que encarnava a 
própria nação no que ela tem de mais 
alto, mais nobre e mais puro”, como 
comentou o jornal carioca A Pátria, 
no dia de sua morte (02.03.1923). 
Entre os muitos serviços que ele 
prestou ao país, destaco a criação 
do Tribunal de Contas da União, 
que aconteceu em 07.11.1890 – duas 
datas importantes no mesmo mês, em 
anos diferentes --, institucionalizado 
na Constituição de 1891. Nesse ano, 
Ruy Barbosa era ministro da Fazenda, 
quando também ideal izou um 
projeto de Reforma Tributária, que, 
se tivesse sido aplicado, “colocaria o 
Brasil, desde então, no rol dos países 
com as mais perfeitas instituições 
tributárias”, segundo a mestre em 
Economia da Faculdade Ruy Barbosa 
de Salvador (BA), Almerinda Andréa 
P.S. Gomes. Esse baiano frágil e 
de baixa estatura deixou mais de 
50 obras sobre Direito, Política, 
Literatura e Jornalismo, tendo sido 
inclusive um dos sócios fundadores 
da Academia Brasileira de Letras.

Ao justificar a criação da Corte 
de Contas, Ruy Barbosa disse que ela 

se coloca “entre o Poder Legislativo, 
que aprova o orçamento e autoriza a 
despesa, e o Poder Executivo, a quem 
compete cotidianamente executá-los. 
É um órgão mediador e independente 
que, com a mão forte, impedirá as 
infrações orçamentárias por um veto 
oportuno aos atos do executivo, que 
discrepassem da linha rigorosa das 
leis de finanças”.

Mas, na saudação “Oração aos 
moços”, aos formandos em Direito, 
de São Paulo, em 1920, é que aparece 
sua visão cristalina sobre a justiça. 
“Justiça atrasada, não é justiça, senão 
injustiça qualificada e manifesta. 
Porque a delação ilegal nas mãos 
do julgador contraria o direito das 
partes, lesando assim o patrimônio, 

a honra e a liberdade”. Apelando, 
depois, para a melhor experiência 
de  sua  v ida ,  recomendou aos 
jovens bacharéis: “Não há justiça 
onde não haja Deus. Quereríeis 
que vo-lo demonstrasse? Seria 
perder tempo. O gênero humano 
afunda-se na matéria, e no oceano 
v io len to  da  maté r ia  f lu tuam, 
hoje, os destroços da civilização 
destruída”. E acrescenta: “De tanto 
ver triunfar as nulidades, de tanto 
ver crescer as injustiças, o homem 
chega a desanimar da virtude, a rir-
se da honra, a ter vergonha de ser 
honesto”, para concluir: “Esse fatal 
excídio está clamando por Deus”. 
Visão de um gênio sempre atual.

    Revista TCMRJ   



�� Revista TCMRJ    n. 34 - dezembro 2006

Servas – Bastidores da CVM

T

Antônio Carlos Esteves Torres
Desembargador e ex - advogado da CVM

alvez fosse o caso de iniciar 
com um franco e honesto 
pedido de indulgência por me 

pilhar incapaz de me desincumbir 
satisfatoriamente da honrosa tarefa de 
oferecer comentários sobre os vinte e 
cinco anos de existência da Comissão 
de Valores Mobiliários. O espaço que 
me foi destinado é infinitamente exíguo 
para tão pobre poder de síntese em face 
de tão importantes comemorativos. É de 
se convir que melhores para o encargo 
estariam os habilitadíssimos Wanderley 
Medeiros, com cuja aposentadoria 
prematura seus colegas de BNDES não 
se conformam até hoje, bem como não 
perdoam, o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro lhes ter furtado o concurso 
de Maria Theresa Werneck Mello, outra 
que também desempenharia o mister 
com mais categoria e profundidade. 
Antes de mim, por certo, a escolha 
recairia mais adequadamente em Flávio 
Maia, mestre da doutrina jurídica e 
da enologia. Norma Parente seria a 
alternativa correta, pelos motivos que 
vão abaixo explicados.

Súdito genuflexado deste conjunto, 
não poderia resumir, em duas laudas, 
como ficou estabelecido, o que foi a 
vivência dos primórdios da CVM. “Ce, 
vê...o quê?!” – lembram-se? – Indagavam 
quase todos, mesmo os profissionais 
mais ligados ao mercado de capitais. 

Ainda nos idos de 1978, valor mobiliário 
configurava e configura, ainda hoje, 
desafortunadamente, conceito cujo 
elenco do art. 2º da Lei nº 6.385/76 não 
ajuda, em termos de alcance social, para 
uso de um povo, com que as finalidades 
regulatórias da CVM têm mais a ver do 
que o imaginado, e que, no entanto, 
ao conceber poupança como vocábulo 
substitutivo de caderneta (os mais sérios 
dicionários do vernáculo já registram 
esta conotação), ou, na hipótese da 
realidade chula, como designativo de 
parcela calipígia da anatomia feminina, 
se afasta do mundo dos investimentos 
em ações, inconscientemente cooptado, 
no máximo, aos fundos de pensão 
institucionais, automaticamente, 
desligados da voluntariedade da 
aplicação acionária.

Mesmo sobrevoando a muita altura 
os dados históricos do universo bursátil, 
ao menos a partir da organização da Lei 
nº 4.728/65 e da ligação umbilical com 
as conseqüências da reforma bancária, 
tornando o Banco Central do Brasil, 
criado pela Lei nº 4.595/64, irmão 
xifópago da “ce, vê...o quê?!”, com os 
conflitos de competência ainda hoje 
não integralmente solvidos (Pergunte 
ao Flávio...), não haveria como deixar 
de invocar,  para a perfeita compreensão 
dos desígnios ceveêmicos (epa!), como 
e por que causas episódios como o 
“encilhamento de 1891”, “o Crack de 
1929”, “as crises do Petróleo”, “as guerras 
do Vietnã ou do Oriente Médio”, até o 
“talibã de Bin Laden” influenciariam 
a vida de hoje nas bolsas de valores 
globalizadas, a ponto de abarrotar salas 
cinematográficas e garantir público 
às locadoras de fitas para locações, 
exibições e reexibições de “Wall Street”, 
sem que os incautos percebam que, a 
partir de um determinado nível sócio-
econômico, aquela é a história de toda 
gente.

O imenso e rarefeito universo das 
sociedades anônimas dá a impressão 
de que nunca estará completamente 
elaborado. E é natural, dado o princípio 

das incessantes mutações sociais. Agora 
mesmo, em 02.11.01, os principais 
jornais do país estampam a notícia 
de que o Presidente da República, em 
exercício, sancionou a Lei nº 10.303/01, 
a “nova” Lei das S.A., com vetos, sob 
aplausos de uns e críticas de outros, em 
especial de alguns setores de defesa dos 
interesses dos minoritários.

Para impedir que as ações de 
especuladores desequilibrassem o 
mercado ou o distorcessem, preservando 
a credibilidade, eficiência e consistência 
do mercado de capitais, única porta 
de entrada democrática, aberta a 
qualquer interessado, sem distinções 
discriminatórias, no mundo empresarial, 
organizou-se a Comissão de Valores 
Mobiliários, sob forma autárquica, 
Lei nº 6.385/76, que passa a executar 
suas funções de forma absolutamente 
inusitada, para os padrões então vigentes 
do serviço público nacional. Seu 
primeiro presidente, Roberto Teixeira 
da Costa, com sua visão de homem do 
mercado, surpreendido pela anulação 
de provas do concurso para o ingresso 
de advogados nos quadros da CVM, 
usa da alternativa requisitória e reúne, 
numa acanhada salinha da PIOX (Praça 
Pio X, no Rio de Janeiro), não mais de 
dias dezenas de metros quadrados, 
cedida pelo Banco do Brasil, a título 
precário, os profissionais citados neste 
intróito, para, sob a superintendência 
do advogado Pedro Teixeira, realizarem 
a tarefa de prover a autarquia com os 
subsídios básicos da dieta jurídica 
mínima, que permitisse, a um só tempo, 
editar as normas mais urgentes e solver 
as primeiras indagações acerca do 
mercado de capitais, que já respirava 
os ares da abertura política, com os 
primeiros sinais de regime de exceção 
nesta perspectiva.

Pedro, que morreu de tanta vida, 
para dar conta de uma tarefa que seria 
desempenhada, logo a seguir, por mais 
de vinte profissionais, simplesmente 
eliminou a hipótese (passaram a ser 
meras hipóteses) de sábados e domingos. 
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A nova Lei 
das Sociedades 

Anônimas impunha 
algum temor a 

alguns segmentos 
da comunidade 

empresarial. A fuga 
para a sistemática 
da simplicidade 
das sociedades 

por cotas de 
responsabilidade 

limitada foi intensa.

“

”

Toda sexta-feira era a mesma coisa: os 
questionamentos eram discutidos e 
distribuídos, para apresentação na 
segunda-feira subseqüente. O calendário 
e as horas jamais foram suficientes.

Para municiar o órgão com estrutura 
básica para exame de estatutos, coube 
ao Prof. Flávio Maia a tarefa de dotar 
a Superintendência específica com 
as fórmulas elementares para que 
se pudesse averiguar a legitimidade 
das convenções iniciais: sócios, sede, 
capital, objeto, administração, ações, 
demonstrações financeiras, controle, 
dividendo, cisão, fusão, incorporação, 
extinção, as regras obrigatórias, 
indispensáveis, e as optativas, 
admissíveis, tudo de forma didática, 
traduzida, de fácil compreensão e 
aplicação. Desnecessário lembrar que, 
num primeiro momento, a nova Lei 
das Sociedades Anônimas impunha 
algum temor a alguns segmentos da 
comunidade empresarial. A fuga para 
a sistemática da simplicidade das 
sociedades por cotas de responsabilidade 
limitada foi intensa.

A salinha fervia. Todos querendo 
que todos lessem as conclusões de 
todos. A leitura se assemelhava a uma 
apresentação teatral, com o monólogo 
orgulhosamente apresentado pelo autor, 
que se submetia às primeiras críticas, 
antes da entrega ao Pedro Teixeira, 
que, a seu turno, voltava a discutir a 
matéria, com suas observações, e, só 
após a informal aprovação do grupo, o 
trabalho era apresentado à Presidência, 
para, em reunião colegiada, transformar 
a sugestão em atos ordinatórios ou 
de orientação. Não era desprezível a 
responsabilidade. Impossível deixar 
de registrar esta mecânica de tão bons 
resultados e que imprimia a filosofia a 
ser preservada daí em diante.

Naquela ocasião, o cipoal dos 
incentivos fiscais suplantaria em muito 
os emaranhados florestais amazônicos 
que escondem o solo dos raios solares. 
Dr. Wanderley Medeiros, com a placidez 
dos monges e contenção seminarística, 
desfiava o nó, para saber se as regras 
vigentes, para os efeitos especiais 
tributários, entrariam em choque com 
as novéis disposições societárias. Um 

longo trabalho, que, além de servir de 
base ao ato específico, ordinatório ou 
de orientação, passou forçosamente a 
figurar de citações especializadas sobre 
a matéria.

Ao enfrentar, com a valentia das 
leoas em gestação, o tema dividendo 
obrigatório, Drª Maria Theresa 
desvendou os mistérios do art. 202, 
da Lei nº 6.404/76, esmiuçando o 
que o texto legislativo impunha, 
na proteção aos acionistas, com as 
definições percentuais, especialmente 
nas hipóteses dos estatutos omissos, 

para o cálculo dos 25% do lucro líquido 
ajustado. Quase ninguém tinha ponto de 
vista perfeitamente assentado sobre o 
assunto e, dentre as raríssimas exceções, 
portentos da certeza, eternamente de 
plantão, os eternos cultores da máxima 
“o acionista é um tolo porque nos dá 
o seu dinheiro e um arrogante porque 
ainda deseja receber dividendos”. O 
trabalho da cientista transformou-se em 
fonte de consulta tão obrigatória quanto 
os dividendos, que, em épocas da Lei nº 
2627/40, só eram distribuídos quando 
bem interessasse aos administradores 
e controladores, que nem sempre se 

mostravam interessados. 
Nesses vinte e cinco anos de 

existência, a CVM lutou para tornar 
possível o objetivo primordial, para o 
mercado de capitais, estimulando que o 
ceticismo quanto a receber dividendos 
ao menos desse azo a perspectivas 
esperançosas, figurando, quanto mais 
não seja, em instância intermediária 
entre o acionista desesperançado e a 
eterna competência do Papa, a quem 
estavam entregues os conflitos desta 
natureza até então.

A s  n o s s a s  m a n h ã s  e r a m 
ornamentadas por rituais tácitos, quase 
imperceptíveis. O Dr. Alberto, sempre o 
primeiro a chegar (enquanto esteve entre 
nós, não suportou a febre dos debates 
que o impediam de se concentrar), 
via encerrada a sua tranqüilidade, 
reduzia sua velocidade de trabalho; 
os comentários cresciam em decibéis, 
cujo ápice aguardava a chegada da 
Drª Theresa, sempre em décalage 
d’horaire (ninguém é perfeito); A Drª 
Norma se dirigia diretamente ao Pedro 
(para ciumada geral), que, por sua vez, 
cobrava as tarefas, sempre com educação 
e delicadeza de nobre pampeiro. As 
apresentações para o público de primeira 
plana, o da conturbada salinha, se 
iniciavam, todos, como já dito, querendo 
que todos ouvissem suas produções. E 
esta hora era de tal forma solenizada, 
que o expositor se perdia na leitura, só 
reduzindo o ímpeto, para regularização 
respiratória, ou para captar reações 
dos colaboradores ouvintes. Numa 
dessas ocasiões, a Drª Mara Theresa, 
na contrição de seu recolhimento 
profissional e de seu entusiasmo 
jurídico, em meia à leitura de um 
trecho, chegou a exprimir, em alto e bom 
som, com todas as letras (ou sílabas), “...
servas orevustam destaquabd qui...”(?!!). 
O próprio tom da expositora assumiu 
o grau decrescente de intensidade, 
à medida que se surpreendia com o 
total desencontro entre o que lia e 
o que entendia. E, ainda estupefata, 
exclamou com indignação: “Mas eu não 
escrevi isso!” Claro que não, doutora, a 
datilógrafa (as antecessoras das atuais 
digitadoras) simplesmente se equivocara 
na posição dos dedos no teclado...
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Com este engano do destino, a 
reunião do grupo de colegas transformou-
se em assembléia permanente de 
amigos, que nunca mais deixaram de 
se ver, se desentender, se entender, 
reclamar uns dos outros, elogiar uns aos 
outros, intitulando-se, daí em diante, 
Grupo do Servas.

Penso que, a esta altura, não 
seria descabido conjeturar, não sem 
alguma inveja, sobre esta auspiciosa 
oportunidade que a Drª Norma, única 
de nós a retornar a casa, teve de rever 
aqueles momentos, nos anais da 
autarquia e, com certeza, desfrutar 
de uma autoridade inusitada, só 
experimentada por quem cria e conduz. 
O seu trabalho, sobre as conseqüências 
das práticas do insider trading passou a 
ser, inevitável e obrigatoriamente, auto-
referência indispensável. Ela mesma 
pode conferir.

Por razões de ordem pessoal, 
compungido pelo compromisso com 
a verdade histórica, lembro que o 
trabalho a mim encomendado, ações em 
tesouraria (art. 30, da Lei nº 6.404/76) 
transformou-se na instrução nº 
10 (?) com oportunos acréscimos 
introduzidos pela Drª Carmen 
Parkinson, excelente profissional, 
emergente dos quadros da CVM, que, 
com esta oferta ao contingente externo 
de técnicos superiores especializados 
no mercado, além de outras, egressas 
das mesmas hostes, dura e  severamente 
arregimentadas pelo concurso ou pelo 
notório e reconhecido talento no ramo, 
materializava-se um dos propósitos 
almejados por Roberto Teixeira da 
Costa, que era o de prover o mercado 
de capitais com agentes capazes 
de multiplicar, na vida privada, o 
grau de excelência angariado no 
exercício das funções no dia-a-dia do 
mister autárquico. São incontáveis 
as expressões que confirmam esta 
esperançosa vocação. Impossível, 
sem cometer injustiças e fustigar 
vaidades, nomeá-las, uma a uma. Estão 
nos jornais e livros do ramo. Neste 
particular de interação com os atores 
da ciência do mercado de capitais, 
seria imperdoável deixar adormecidos 
no fundo do baú do esquecimento 

todos os esforços consumidos no 
aprofundamento das pesquisas que 
embasaram as conclusões dos nossos 
trabalhos. Tenho aqui à minha frente, 
justamente agora, uma foto das “duas 
irmãs”, Drª Norma e Drª Maria Theresa, 
num recanto da famosa salinha, com 
as mesas humildes, quase escolares, 
apinhadas de alfarrábios doutrinários 
e legislativos (posso reconhecer o 
meu exemplar da obra de Gudesteu 
Pires, dono de ilações proféticas na 
matéria, encimando alentada pilha. 
E foram muitos outros, ouvidos e 
consultados. Quase todos os que 
escreveram, em âmbito nacional, 
de significativo prestígio, foram 
entrevistados. Invadimos escritórios, 
(José Luiz B. Pedreira, Lamy Filho, 
Wald, Comparato e Eizirik não nos 
perdoam as interrupções desabusadas); 
seduzimos personalidades, (as 
expressões de admirada surpresa de 
F. Gros, em almoço de aniversário de 
Norma, não me saem da lembrança); 
a partir de uma determinada altura, 
antes mesmo de nos transferirmos 
para a Sete de Setembro, a salinha (a 
início, portando o nome de olímpico 
tratadista societário, depois, quando 
Norma se surpreendeu com um 
pensamento do autor, contrário às 
suas convicções, a homenagem foi 
suspensa) passou a ser ponto de 
encontro obrigatório, freqüentado por 
todos os representantes das demais 
áreas técnicas, quando não da própria 
Diretoria.

Jorge Hilário, com a coragem 
de quem arrosta leões em arena (o 
comemorativo está decididamente 
felino) desafiava o conclave do 
Servas com profundas indagações, 
exercitando sai dialética provocativa. 
Nem sempre saiu convencido. Mas 
deixou sempre a marca de humilde 
respeito e contida admiração, como 
era de seu estilo.

Evidentemente, as finalidades 
da CVM a fariam importante, de 
qualquer forma. Sua existência e 
utilidade são irreversíveis. Mas 
o clima e a energia iniciais, que 
perduraram tão logo as atividades 
passaram a ser desenvolvidos na 

sede da Sete de Setembro, com os 
profissionais arregimentados mediante 
disputadíssimo concurso público, não 
destoaram desta vocação inaugural, 
o que, certamente, e isso pode ser 
confirmado por Norma, contribuiu 
para que a reputação de que, nos dias 
de hoje, a autarquia desfruta, pudesse 
se efetivar, habilitando o órgão ao 
enfrentamento de questões e desafios 
tão específicos e instigantes.

Para não resvalar em explícito e 
subalterno cabotinismo (os destinos 
são indissociavelmente siameses), 
destinamos esforços redobrados 
para, sem afastar a história da CVM, 
o foco principal do relato, seu escopo, 
afinal de contas, reduzindo, tanto 
quanto possível, as referências ao 
grupo jurídico inicial (e são tantas...). 
No entanto, apenas para fecho 
provisório, não fica mal repetir que 
a autarquia e os profissionais que a 
integraram originalmente – todos, 
não só os especialistas em direito 
societário – prosseguiram, interna 
ou externamente, convertendo as 
experiências pretéritas em moderno 
instrumento de valiosa colaboração 
pa ra  o  desenvo lv imento  das 
companhias e das relações societárias, 
nos mais diversos segmentos e setores. 
Quanto ao Servas a (con)vivência 
permanece, o que torna inadequado 
o uso do clássico “...e foram felizes 
para sempre...”, até porque (com 
as  necessárias  escusas pelos 
lembretes  restritos aos participantes 
dos segredos... – oh! – servianos), 
mesmo com perdas de f iguras 
iniciais importantes, como a dos 
primeiros e principais contadores de 
histórias, acidentes cardiovasculares 
e de trânsito, com lesões físicas e 
morais; furtos de automóveis, sem 
lesões físicas; surpresas vesiculares 
parisienses, e a indefectível coloração 
capilar de cronológico ajuste às 
formosas características da realidade 
presente, o sempre... ou o nunca 
ainda não são perceptíveis a olho nu... 
ou melhor, para não fugir ao tema, 
estão em lonjuras tão inalcançáveis 
quanto o são os sonhos de perfeição 
no mercado de capitais.
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refiro os que me criticam porque me corrigem 
aos que me bajulam e me corrompem”. 
Esse famoso dito de Santo Agostinho, do 

século V, pode muito bem servir de mote para o Dia 
Internacional contra a Corrupção, no próximo sábado, 
dia 9. Esta data nasceu com a assinatura da Convenção 
das Nações Unidas contra a Corrupção, ocorrida na 
cidade de Mérida (México), em 9 de dezembro de 2003, 
e sufragada por 110 países, entre eles o Brasil. Só que 
em razão das sérias denúncias de corrupção nas altas 
esferas da República, o Brasil, no Índice Mundial de 
Combate à Corrupção, caiu do 62º lugar para o 70º, 
conforme divulgou recentemente a ONG Transparência 
Internacional. Os países menos corruptos são a 
Finlândia, Islândia e Nova Zelândia. Já o Haiti ocupa 
o último lugar. Na América Latina, estamos atrás do 
Uruguai (28º), Colômbia (59º) e Cuba (66º).

Hoje, no sentido agostiniano, bajulação, em 
administração pública, substituiu-se por blindagem, 
quando se procura evitar que cheguem ao conhecimento 
do gestor as irregularidades cometidas pelos subordinados. 

Victor Faccioni

Dia Internacional X Corrupção

“P

Presidente da ATRICON 

Curiosamente, as nações com menor índice de corrupção 
são as que têm o maior número de auditores treinados e 
contratados para investigar, analisar, apontar e corrigir os 
desmandos na gestão pública. Enquanto a Dinamarca e a 
Holanda possuem a média de 100 auditores para 100 mil 
habitantes, o Brasil possui apenas oito pelo mesmo número 
de habitantes. Necessitaríamos de mais 160 mil.

A grande preocupação da ONG Transparência 
Internacional é o fato de dois terços dos países pesquisados 
terem nota inferior a 5. Quanto menor a nota, mais alto o 
nível de corrupção, a qual movimenta, por ano, mais de 
um trilhão de dólares, em todo mundo. Que remédios para 
conter essa sangria? Para mudar o rumo, especialmente no 
Brasil, é necessário darmos educação e consciência política 
ao nosso povo. Não basta votarmos, mas é preciso termos bom 
nível de educação, de senso crítico; e que a democracia seja 
participativa, com órgãos técnicos competentes que fiscalizam 
os governos e combatem a impunidade, caso contrário a 
corrupção continuará vitoriosa, e nós, eleitores, seremos 
sempre espectadores desses tristes episódios que envolveram 
e denegriram a imagem da nação brasileira.
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Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro realizou, dia  
6 de novembro, pelo terceiro 

ano consecutivo, a solenidade de outorga 
do Colar do Mérito Ministro Victor Nunes 
Leal a dez autoridades que sempre 
contribuíram com o Sistema Tribunal de 
Contas e reconhecem a importância de 
seu papel para a construção de um novo 
modelo de administração pública.

Após a execução do Hino Nacional, 
interpretado pelo Grupo Amadeus, 
formado por crianças e adolescentes 
aprendizes da técnica do violino, 
Thiers Montebello fez a abertura da 
solenidade:

- As personalidades que hoje 
receberão o Colar do Mérito Ministro 
Victor Nunes Leal demonstraram 
reiteradas vezes respeitar e reconhecer 
os tribunais de contas como guardiões 
da administração diligente, cujas 
competências institucionais estão 
inteiramente voltadas para assegurar o 
rigor e a excelência da gestão pública.

Falando das competências dos 
tribunais de contas, estabelecidas pela 
Constituição de 1988, o presidente do 
TCMRJ assinalou que “as atribuições 
das Cortes de Contas estão objetivamente 
postas, competindo-lhes operacionalizar 
o controle externo através de mecanismos 
e instrumentos eficazes”.

Thiers Montebello destacou 
a relevância da integração e o 
compartilhamento de informações entre 
as instituições que exercem o controle 
estatal dos gastos públicos: “É nesse 

sentido que trabalha o Sistema Tribunais 
de Contas, que através de modernização, 
visa à eficiência, à agilização e otimização 
das ações de fiscalização e controle”.

A atuação da Associação dos 
Tribunais de Contas do Brasil – Atricon, da 
Associação dos Membros dos Tribunais 
de Contas dos Municípios – Abracom 
e do Instituto Ruy Barbosa foram 
lembrados pelo presidente, em função 
de sua integração e compartilhamento 
de informações, com a finalidade de 
fortalecer o sistema de controle como 
instrumento de cidadania, bem como 
qualidade do corpo técnico do TCMRJ, 
“altamente capacitado, treinado e 
atualizado”.

Thiers enfatizou a função pedagógica 
do TCMRJ, atuando de modo a prevenir 
os riscos e corrigir desvios através 
do acompanhamento sistemático e 
permanente e da avaliação das políticas 

públicas.
Finalizando, antes de passar a palavra 

à apresentadora Ana Paula Araújo, mestre 
de cerimônias, o presidente do TCMRJ 
comunicou a criação da Ouvidoria, um 
canal direto de comunicação com os 
cidadãos e estimuladora da participação 
destes no acompanhamento e fiscalização 
dos recursos públicos.

Após uma breve retrospectiva da 
criação e objetivos do Colar do Mérito, 
Ana Paula explicou a escolha do nome do 
Ministro Victor Nunes Leal para designar 
a honraria, lembrando que o Ministro 
conquistou notoriedade e respeitabilidade 
por sua inestimável contribuição à 
justiça, destacando-se a implantação da 
Súmula da Jurisprudência Predominante, 
que abriu nova perspectiva para a 
racionalização das decisões do Supremo 
Tribunal Federal, além da autoria de 
obras literárias e jurídicas, decisivas para 

O

TCMRJ agracia dez personalidades  com o Colar do Mérito

Grupo Amadeus executando o Hino Nacional, na abertura do evento

Os dez homenageados com o Colar do Mérito
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a compreensão da realidade brasileira. A 
seguir, relacionou, em ordem alfabética, 
os laureados desta edição da Comenda, 
convidando um a um para receber o 
laurel.

Os homenageados

O primeiro a receber o Colar foi o 
Senador Antonio Carlos Magalhães. 
Consagrado como uma das maiores 
expressões da política nacional,  foi 
homenageado por ser um incansável 
aliado dos Tribunais de Contas no 
Congresso Nacional, consignando seu 
importante e decisivo apoio às matérias e 

projetos relevantes, de interesse dos órgãos 
de controle externo, com inesgotável 
dedicação pessoal e política.

O Ministro Carlos Mário da Silva 
Velloso, segundo homenageado, é parte 
fundamental da história do Direito 
brasileiro, como professor universitário, 
autor de extensa obra jurídica, magistrado 
e Ministro dos Tribunais Superiores. 
Em sua atuação jurisdicional, sempre 
reconheceu no Sistema Tribunais de 
Contas um instrumento democrático de 
valor insubstituível, realçando a atuação 
das Cortes de Contas brasileiras em 
diversas ocasiões, não só ao distribuir 
a justiça como também no exercício do 

magistério jurídico.
Raro exemplo de homem público 

que exerceu os mais relevantes cargos 
nos três Poderes de Estado, o Legislativo, 
o Executivo e o Judiciário é o Ministro 
Célio Borja, terceiro homenageado. 
Suas raízes com o Sistema Tribunais 
de Contas formaram-se a partir de 
suas experiências parlamentares e 
jurídicas, com a consolidação de seus 
conhecimentos sobre os órgãos de 
controle externo e a relevância de suas 
atividades, identificando a necessidade de 
suas adaptações à realidade democrática 
dos novos tempos, afinal consolidadas na 
Carta de 1988.

Mesa de abretura da solenidade e Ana Paula Araújo, mestre de cerimônias

Senador  Antonio Carlos 
Magalhães

Ministro Carlos Mário 
da Silva Velloso

Ministro Célio Borja Conselheiro Francisco de 
Souza Andrade Netto

Doutor Lucas Rocha 
Furtado

Desembargador Manoel 
Carpena Amorim

Senador Renan 
Calheiros

Desembargador Sergio 
Cavalieri Filho

Conselheiro Victor 
Faccioni

 Ministro Walton Alencar 
Rodrigues
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A seguir, recebeu a homenagem 
o Conselheiro Francisco de Souza 
Andrade Netto, ex-presidente do Tribunal 
de Contas dos Municípios do Estado da 
Bahia e atual presidente da Abracom, 
que não mede esforços para se dedicar 
ao aperfeiçoamento e à integração do 
Sistema Tribunais de Contas, dedicando-
se a buscar soluções para todos os 
problemas relativos aos TCs.

O Procurador-Geral do Ministério 
Público junto ao Tribunal de Contas da 
União, Doutor Lucas Rocha Furtado, 
foi o quinto a receber a comenda. Autor 
de extensa obra jurídica, versando 

sobre diferentes temas do Direito, sua 
atuação junto ao TCU caracteriza-se pela 
seriedade e respeito ao Sistema Tribunais 
de Contas.

O sexto homenageado foi o 
Desembargador Manoel Carpena 
Amorim, uma das maiores expressões 
da magistratura fluminense, respeitado e 
admirado por sua atuação como um dos 
idealizadores e fundadores da Associação 
Nacional dos Desembargadores, entidade 
que preside atualmente. Tem sido um 
aliado incondicional do Sistema Tribunal 
de Contas, o que ficou demonstrado 
através da inclusão dos interesses dos 
membros dos Tribunais de Contas nos 
objetivos defendidos pela Associação dos 
Desembargadores do Brasil.

O atual presidente do Senado 
Federal, Senador Renan Calheiros, foi 
o sétimo homenageado. Além de sua 
contribuição institucional, revelada 
através de seu empenho com relação 
aos projetos e matérias de interesse 
do Sistema Tribunais de Contas, em 
tramitação no Congresso Nacional, 
outra razão motivou a escolha do 

nome do Senador Renan Calheiros 
para receber a comenda  outorgada 
pelo TCMRJ: os laços de amizade que 
o unem ao Conselheiro José de Moraes 
Correia Neto, que sempre destacou a 
lúcida percepção de Sua Excelência ao 
reconhecer o alto padrão de qualidade 
do sistema brasileiro e das experiências 
desenvolvidas pelas nossas Cortes 
de Contas no acompanhamento da 
execução financeira e nas avaliações de 
projetos e programas governamentais. 

Sergio Cavalieri Filho, presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro, foi o oitavo homenageado. 
O Desembargador, que sustenta a 
necessidade de atuação conjunta 
entre as instituições e trabalha no 
sentido de promover a aproximação 
entre órgãos e Poderes, tem sido 
um importante aliado do Sistema 
Tribunais de Contas, prestigiando-o e 
contribuindo para o exercício de sua 
missão constitucional.

Incansável membro do Sistema 
Tribunais de Contas, o Conselheiro 
Victor Faccioni ,  presidente da 
Atricon, foi o nono agraciado. Com 
larga experiência em vários mandatos 
parlamentares, Victor Faccioni vem 
desenvolvendo relevantes ações nas 
esferas administrativas e judiciais 
perante a União, Estado e Município, 
em defesa de questões de interesse 
dos integrantes das Cortes de Contas 
do país.

 Encerrando a lista dos homenageados 
de 2006, recebeu o Colar o Ministro 
Walton Alencar Rodrigues, atual vice-
presidente e  ministro-corregedor do 
Tribunal de Contas da União. Paradigma 
a ser seguido por todos os conselheiros 
dos Tribunais do Brasil, o Ministro 
Walton Alencar revela imensa dedicação 
aos estudos jurídicos.

Senador Renan Calheiros, 
representante dos homenageados

Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto, 
Senador Antonio Carlos Magalhães,  Conselheiro 
José de Moraes e Senador Renan Calheiros

Conselheiro Jair Lins Netto em 
confraternização com o Ministro Célio Borja

Jornalista Paulo Marinho; Conselheiros Sérgio 
Cabral e Nestor Rocha, e Sérgio Costa e Silva

Juiz Otávio Chagas e Desembargadores 
Antonio Siqueira  e  Miguel Pachá

Ministro Valmir Campelo, do TCU; 
Conselheiro Carlos Pinna, do TCE/ SE e 
Ministro Luciano Brandão 

Thiers Montebello; Vereador Sami Jorge 
e Desembargador Paulo Ventura

Conselheira Ridalva Corrêa Figueiredo, do TCE/
BA; Thiers Montebello e Gilma; Desembargador 
Nelson Thomas, do TRT/ RJ  e Conselheiro 
Raymundo Moreira, do TCM/BA
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Conselheiros Henrique Naigeboren, do TCE/PR; Eduardo Carone, 
do TCE/MG; Antonio Carlos Flores de Moraes, do TCMRJ; 
Francisco de Souza Andrade Netto e Sérgio Tadeu Sampaio Lopes.

Marianna e Flávio 
Willeman

Sérgio Costa e Silva e Inês; Flávia e Conselheiro José 
Graciosa, do TCE/RJ

Carlos Serpa, do Cesgranrio e Ministro Valmir 
Campelo

Ministro Walton Alencar Rodrigues, do 
TCU; Liliana Rodrigues e Nestor Rocha e 
Carlos Pinna

Thiers Montebello; Conselheiro Julio 
Lambertson, do TCE/RJ; Jair Lins Netto e Maria 
Lucia de Paula Lins

Sérgio Aranha, Chefe de Gabinete da Presidência do TCMRJ; Didi; 
Delegado Antonio Carlos Rocha; Ana Maria Salim; Delegado Eduardo 
Baptista; Adalzira Baptista; Thiers Montebello e José Carlos Salim, da CBF

O encerramento

“Receber uma honraria que 
homenageia Victor Nunes Leal é uma 
razão adicional de engrandecimento. 
Ele ofereceu notável contribuição 
ao jornalismo, à vida acadêmica e à 
magistratura do Brasil”, disse o Senador 
Renan Calheiros, presidente do Congresso 
Nacional ao agradecer a Comenda, 
representando os homenageados.

Dizendo-se orgulhoso por estar 
recebendo a Comenda ao lado de 
personalidades tão queridas quanto 
respeitadas, o Senador Renan Calheiros 
iniciou seu discurso lembrando que  “É 
hora de deixarmos o clima da campanha 
eleitoral para trás e tocarmos o futuro”.

O Senador mencionou, como 
prioridades, a aprovação da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento 
de 2007 e a Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas:

- Aliviar a carga tributária e reduzir 
as exigências democráticas para um setor 
tão importante, como o dos pequenos 
negócios, é impulsionar um segmento 
chave de nossa economia, responsável 
por mais de 56% das carteiras assinadas 
no Brasil e 20% do PIB nacional.

Entre outros assuntos, destacou 
o Senador, a Súmula Vinculante e a 
Repercussão Geral, além de outros 
pontos da reforma infraconstitucional, 
são propostas da maior relevância, que 
irão aliviar o trabalho dos Tribunais 
em cerca de 80%, segundo a própria 
ministra Ellen Gracie.

No tocante a reforma tributária e 
política, Renan Calheiros considerou 
que “sem reduzir a carga elevada 
de impostos, que diminui o poder 
de compra dos trabalhadores, e a 
capacidade de investimentos das 
empresas, não há como retomar o 
rumo do desenvolvimento econômico. 
E sem uma revisão profunda no nosso 

sistema político-partidário, é impossível 
resgatar a representatividade de nosso 
Parlamento e vislumbrar um Brasil 
mais ético e transparente, como todos 
desejamos”.

Para que isto tudo aconteça, concluiu, 
“é essencial que cada um faça sua parte. 
E os Tribunais de Contas têm papel 
decisivo no bom desempenho das Casas 
legislativas”. 

Chegando ao fim da Sessão Solene 
de Outorga do Colar do Mérito Ministro 
Victor Nunes Leal de 2006, o presidente 
convidou todos os presentes para, 
após ouvir o Hino da Cidade do Rio de 
Janeiro, tocado pelo grupo Amadeus, um 
coquetel que  foi servido no auditório.

A escolha do Grupo Amadeus 
expressa o apoio e a admiração do 
TCMRJ pelo trabalho desenvolvido pela 
Casa de Cultura do Rio de Janeiro, que 
promove a inclusão cultural, oferecendo 
oportunidades aos jovens de comunidades 
carentes de nossa Cidade. 

Marcia Eloy; Gilma Montebello e 
Sérgio Tadeu Sampaio Lopes, Assessor 
Especial da Presidência do TCMRJ
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endo como tema central o 
Aquecimento Global, o “3º Ciclo 
de Palestras - O Tribunal de 

Contas e o Meio Ambiente” acolheu cerca 
de 270 participantes que, no dia 14 de 
setembro de 2006, lotaram o Auditório e 
o Plenário do TCMRJ. 

Na abertura, o presidente Thiers 
Montebello acentuou a importância da 
realização do evento: 

- É o 3º Ciclo que realizamos, o que 
mostra que o envolvimento com o tema 
encontra-se na pauta do TCMRJ há algum 
tempo. Quando em 2003 pensamos 
em iniciar um trabalho sobre Auditoria 
Ambiental, nosso foco era não deixar para 
a sociedade do Rio de Janeiro um legado 
de omissões e, pessoalmente, acho que 
começamos muito tarde. Vendo aqui a 
presença de Conselheiros de Tribunais 
de Contas do Amazonas, Acre, Espírito 
Santo, verifico a importância que o 
tema vem adquirindo entre as Cortes de 
Contas que têm o dever legal de atuar 
no sentido de corrigir o rumo das ações 
que possam impactar ainda mais o meio 
ambiente. Este ano trouxemos um gigante 
no conhecimento da matéria, com uma 
vasta história de vida pública na defesa 
das causas ambientais, o advogado e 
consultor ambiental Fábio Feldmann para 
nos dizer porque devemos nos preocupar 
com o aquecimento global”.

Feldmann iniciou seu pronunciamento 
dizendo-se surpreso e, ao mesmo tempo, 
muito satisfeito com a iniciativa dos 
Tribunais de Contas em relação ao meio 
ambiente, a qual considera fundamental 
porque um dos maiores desafios da 
humanidade é a perspectiva de médio 
e longo prazo no processo decisório 
político. “A questão ambiental, desde 
sempre, enfrentou esse desafio de pensar 
nas futuras gerações e de colocar o tema 
na agenda dos tomadores de decisões 
públicas numa perspectiva de longo 
prazo”, falou.

- Há dois anos o aquecimento 
global era visto com certo ceticismo 
pela comunidade científica e, em dois 
anos, houve uma mudança radical. 
Hoje os cientistas estão completamente 
convencidos do fenômeno.

Segundo  Fáb io  Fe ldmann, 
ambientalistas eram tidos como alarmistas 
e a constatação do que está acontecendo 
no mundo de hoje é muito mais alarmante 
do que se supunha há dois anos. “O 
degelo das calotas polares e parte da 
Antártida é um fato, não há mais dúvidas 
sobre isso. O aquecimento global possui 
dimensão planetária e com conseqüências 
dramáticas”.

Fábio explicou o que vem a ser o 
efeito estufa e como, principalmente 
pela queima de combustíveis fósseis, a 
temperatura da Terra vem aumentando. 
“Ações do cotidiano têm impacto no 
planeta – o Brasil é o 4º país no mundo 
que mais emite gases do efeito estufa em 
função do desmatamento (queimadas) 
na Amazônia. Há 20 anos a taxa de 
desmatamento anual vem se mantendo 
entre 18 a 25.000 km2. Quando analisados 
por nossos filhos e netos, nossa geração 
será considerada como a geração da 
barbárie do ponto de vista ambiental”, 
pontificou Feldmann.

- Toda vez que cortamos uma árvore 
na Amazônia, toda vez que um norte-
americano usa seu carro movido à 
gasolina, está sendo afetado o planeta 
e para isso precisamos de uma solução 
global.

Feldmann mostrou que, entre 2001 e 
2006, à medida que os cientistas avançam 
em suas pesquisas sobre o Aquecimento 

Global, verifica-se que os efeitos previstos 
para dentro de 50 anos já estão ocorrendo 
agora. 

“Os indicadores”, apontou o 
palestrante, “são evidentes: as grandes 
geleiras do Ártico e Antártida estão 
derretendo e com isso o nível dos mares 
pode ser elevado em até 1.5m. Furacões 
acontecendo em locais nunca antes 
registrados, como foi o caso do Catarina, 
no estado de Santa Catarina, este ano. 
Primeiro caso ocorrido no Brasil. Há 
previsões de precipitação pluviométrica 
descontrolada. Pode chover em um 
único dia o que normalmente choveria 
em 60 dias. É com esta gravidade e 
urgência que o problema tem que ser 
colocado para a sociedade brasileira e 
verificar, concretamente, quais são as 
vulnerabilidades do Brasil face a esse 
fenômeno e aos cenários previstos no 
planeta, para que haja uma preparação 
para a ocorrência destes eventos”.

3º Ciclo de Palestras do Meio Ambiente

T

Mesa de abertura: professor Bianor Scelza Cavalcanti, da FGV-RJ; vereador Rubens 
Andrade, Lino Martins da Silva, Controlador Geral CGM; Fabio Feldmann; José Gomes 
Graciosa, Presidente do TCE/RJ; Francisco Carlos Ribeiro de Almeida, Secretário de 
Controle Externo do TCU/RJ

Fábio Feldmann
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O palestrante encerrou afirmando que 
a situação é dramática e exige mudanças 
radicais de todos, no presente, a fim de 
que a geração atual não deixe para as 
próximas gerações um planeta e uma 
sociedade em condições muito mais 
graves do que as atuais.

No painel seguinte, a coordenadora do 
evento, Maria Bethania Villela, ressaltou 
a importância e a urgência no tratamento 
da questão do aquecimento global e a 
responsabilidade de todos, órgãos públicos 
e sociedade. “O TCMRJ vem contribuindo 
com a sua parcela enquanto órgão público 
e, em ocasiões como essa, reúne grandes 
especialistas, como os professores que 
farão as próximas exposições, trazendo a 
todos mais informações e oportunidades 
de aprendizado”, disse.

O professor Haroldo de Mattos 
Lemos, da UFRJ, presidente do Instituto 
Brasil PNUMA, falou sobre “Mudanças 
Climáticas e o Protocolo de Quioto”, 
explicou, tecnicamente, o efeito estufa, 
mostrando que a manutenção da 
temperatura da Terra, em torno de 15ºC, 
é conseqüência desse fenômeno. “Sem 
os gases do efeito estufa, a Terra seria um 
imenso deserto gelado. A grande questão 
é que, a partir da industrialização, a 
atividade humana começou a alterar 
profundamente a composição dos gases 
na atmosfera. As altas emissões de dióxido 
de carbono e metano, entre outros, 
foram responsáveis pelo aumento da 
temperatura na atmosfera do planeta”.

Haroldo disse que, entre 1751 e 1990, 
230 milhões de toneladas de carbono que 
estavam enterradas abaixo do solo foram 
para a atmosfera terrestre, sob a forma de 
CO2, através da queima de combustíveis 
fósseis. “A nossa biosfera não está sendo 
capaz de absorver essa quantidade e tudo 
que não é absorvido vai se concentrando 
na atmosfera. Além da atmosfera, foi 

observado um aumento da temperatura 
dos oceanos: 0,31ºC nos primeiros 300m 
de profundidade e 0,06ºC nos primeiros 
3.000metros”, explicou Lemos.

- Importante observar em todas essas 
mudanças é que os fatores climáticos não 
agem linearmente e, de repente, a biosfera 
pode sair de seu equilíbrio natural e a 
ocorrência de um grande desastre é certa. 
Pode acontecer na próxima semana, em 
dez anos ou em 100 anos. Não é possível 
prever.  

Haroldo informou que isso já 
aconteceu antes: “A corrente do Golfo, 
que existe há mais de 10 mil anos levando 
água quente do Golfo do México para o 
norte da Europa, estava funcionando e, de 
repente, parou e o norte da Europa gelou 
completamente. O gelo chegou até onde 
se localiza Londres, nos dias de hoje. Isso 
ocorreu há 11 mil anos”.

Com o derretimento das geleiras 
da Groeenlândia em mais de 15%, 
está havendo um resfriamento dessa 
corrente e os cientistas já verificaram uma 
diminuição de 20% em sua velocidade 
natural o que pode, a qualquer momento, 
paralisar a corrente novamente.

O professor mostrou que as 
conseqüências do aquecimento global, 
previstas para daqui há 100 anos, já 
começaram a ocorrer, surpreendendo 
inclusive aos cientistas.

Na seqüência, o professor da FGV, 
Virgílio Gibbon, abordou o tema ”Mercado 
de Créditos de Carbono”, fazendo uma 
explanação sobre o surgimento desse 
mercado a partir do Protocolo de Quioto 
que, na realidade, imputou um custo aos 
países ricos, uma vez que, por enquanto, 
somente estes têm que reduzir suas 
emissões de gases do efeito estufa. Daí a 
criação dos mecanismos de flexibilização 
previstos no Protocolo e que têm o 
propósito de oferecer um custo suportável 

aos países desenvolvidos e, além disso, 
prevê a promoção do desenvolvimento 
sustentável através do MDL-Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo. 

- O MDL permite aos países 
desenvolvidos adquirir reduções 
certificadas de emissão de gases poluentes 
oriundos de projetos sediados nos países 
em desenvolvimento, gerando, assim, 
um crédito a seu favor. Além disso, 
esse mecanismo permite que as nações 
desenvolvidas possam investir nos países 
em desenvolvimento, aportando tecnologia 
e capital para que novos projetos sejam 
criados e passem a gerar mais redução a 
favor de seu investidor. Esse instrumento, 
além de mitigar os custos no combate ao 
efeito estufa, também é um instrumento 
de desenvolvimento sustentável, na 
medida em que os projetos têm que 
respeitar os princípios de sustentabilidade 
econômica, social e ambiental.

Segundo Gibbon, após a ratificação do 
protocolo de Quioto, em 2005, o mercado 
de créditos de carbono começou a aquecer 
de modo informal no mundo todo. 
Compradores de países ricos localizavam 
projetos nos países em desenvolvimento 
e surgiam negociações diretas, entre 
as partes. Observou-se, no entanto, 
que não estava ocorrendo um fluxo de 
investimento dos países do hemisfério 
norte nos países do sul para gerar novos 
projetos. A maioria dos projetos que 
estavam gerando créditos comercializados 
no mercado de carbono eram originários 
dos próprios países que os vendia.

O professor esclareceu, então, 
que nessa época, o Ministério do 
Desenvolvimento convocou a FGV para 

Professor Virgílio 
Gibbon, Maria 
Bethania Villela; 
Haroldo de 
Mattos Lemos 

Conselheiro Jair Lins e Virgilio Gibbon
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de aumentar a oferta de novos projetos e 
que também atraísse mais investimento 
para o Brasil.

- A FGV desenvolveu, então, um 
modelo que foi apresentado à Bolsa de 
Mercadorias e Futuros do Rio de Janeiro 
que vem implementando, paulatinamente, 
esse mercado. O modelo criou um Banco 
de Projetos, já disponibilizado pela BM&F, 
via Internet, onde as empresas que têm um 
projeto ou idéia de projeto que gere um 
potencial de redução de emissão de gases 
do efeito estufa, pode registrar esse projeto 
e, automaticamente, as informações 
são disponibilizadas para consulta em 
todo o mundo. A segunda etapa foi criar 
um sistema de negociação dos créditos 
gerados por esses projetos e que fossem 
mais simples do que a negociação direta 
entre as partes, explicou.

Segundo Virgílio Gibbon, a BM&F 
está começando a negociar estes créditos 
e haverá, em breve, um primeiro leilão de 
créditos de carbono do qual participarão 
compradores do mundo todo, com total 
transparência no processo de formação 
de preços. “Esse é o início desse tipo 
de negociação que é, ainda, muito 
complexo, mas que será cada vez mais 
simplificado com a experiência e volume 
de negociações que certamente virá, 
trazendo um novo campo de atuação para 
o Tribunal de Contas”.

Ainda no dia 14 de setembro, 
Patrícia Grazinoli, Coordenadora da 
A3P, da Secretaria de Políticas para o 
Desenvolvimento Sustentável, falou 
sobre Gestão Ambiental na Administração 
Pública. 

Grazinoli fez uma síntese da Agenda 
Ambiental Pública-A3P, apontando 
seus objetivos gerais e específicos, as 
fases de implantação e os benefícios 
esperados. Mostrou que a Administração 
Pública, enquanto consumidora e usuária 
de Recursos Naturais, possui papel 
estratégico na promoção e indicação de 
novos padrões de consumo. “A atividade 
pública não deve gerar impactos negativos 
e sim buscar uma atuação que aponte 
no sentido da redução dos impactos 
socioambientais”, disse a palestrante.

O tema de Licitações Sustentáveis 
também fez parte da apresentação da 
coordenadora da Comissão Gestora da 
A3P, que elencou várias iniciativas que 

já vêm sendo implementadas a nível 
nacional e estadual.

Os trabalhos do dia 15 de setembro, 
segundo dia do evento, foram abertos 
pelo Chefe de Gabinete da Presidência, 
Sérgio Aranha, que recebeu o palestrante, 
professor de Direito Ambiental, Rodrigo 
Tostes de Alencar Mascarenhas, 
agradecendo sua presença e disposição 
de brindar a todos com a apresentação 
sobre o conflituoso tema “Repartição 
de Competências” que, muitas vezes 
mais do que tangencia: sobrepõem-
se às competências dos três entes da 
federação.

O professor Rodrigo Mascarenhas 
disse que, “apesar do tema ser tão surrado 
e batido, ainda não é assunto resolvido. 
Em matéria de Direito Ambiental, no 
Brasil como em qualquer outro país 
do mundo com estrutura federativa, a 
competência é repartida entre os entes 
da federação. Isso ocorre em função da 
peculiaridade da matéria ambiental que 
pode ser de natureza local ou mundial”.

Mascarenhas expôs com propriedade 
e clareza sobre as duas áreas que geram 
os maiores conflitos: licenciamento 
ambiental e a competência para aplicar 
as sanções administrativas. Sobre 
licenciamento ambiental, falou da 
repartição de competência de acordo 
com o que rege a Lei de Política Nacional 
de Meio Ambiente, a Lei nº 6938.

Na seqüência fez uma análise da 
Resolução nº 237, do Conama, que dispõe 
sobre a competência dos municípios 
para licenciar em matéria ambiental. 
Mostrou que, a partir desse instrumento 
instalou-se um conflito. Rodrigo explicou 
que a competência foi concedida aos 
municípios através de uma Resolução 
de órgão colegiado que, na realidade, 
alterou a distribuição de competências 
determinada pela Lei nº 6938, criadora do 
próprio Conama. O professor acredita que 
essa matéria somente poderia ser alterada 
por força de Lei Complementar, o que leva 
a um grande embate entre aqueles que 
atuam no meio jurídico, onde há uma 
divergência sobre a constitucionalidade 
da citada Resolução.

- Somos uma federação e há que se 
levar a sério o fato de que as repartições 
de competência pertencem à Constituição 
Federal e às Leis Complementares ali 
previstas. Não se pode admitir que 

um colegiado de pessoas, não eleitas 
e sem legitimidade, possa redistribuir 
competências fixadas na Constituição, 
disse.

Na seqüência, Mascarenhas passou 
a discorrer sobre a aplicação de sanções, 
outra área de conflito de competência, 
tendo comentado, a título de ilustração, 
o famoso incidente de derramamento de 
óleo na Baía de Guanabara, em 1999 e sua 
famosa multa de 50 milhões de reais que 
foi invocada por órgãos estaduais quando 
competia somente à União, visto que a Lei 
que amparava tal valor era Lei Federal.

Rodrigo encerrou a apresentação 
dizendo que, “mesmo sabendo das 
dificuldades do dia-a-dia de quem milita 
na área ambiental, a melhor interpretação 
sobre competência, na aplicação de 
sanções ambientais administrativas, é a 
da localização do impacto. Se for local, é 
do Município. Se regional, é do Estado e, 
se nacional, a competência é da União”. 
O palestrante sabe que essa regra não 
responde por 100% dos casos de danos 
ambientais, “mas não há muita saída 
prática para tal e a regra da dimensão 
do impacto é o que se tem de mais 
concreto”.

Na parte da tarde a Inspetora Geral da 
6ª IGE, Marta Varela, falou da implantação 
do grupo de Auditoria Ambiental-GPA 
que implementou o trabalho sobre meio 
ambiente no TCMRJ em 2003. No ano 
seguinte, foi contratado com a UFRJ 
um curso de capacitação em Auditoria 
ambiental Pública para 50 técnicos e, 
naquele mesmo ano, o trabalho em 
auditoria ambiental já começou a ser 
realizado.

 Hoje o TCMRJ possui três 
grandes trabalhos com foco no meio 
ambiente: Auditoria em Programa de 
Educação Ambiental, em Unidades 
de Conservação e no Programa de 
Implantação de Coleta Seletiva do 

Patrícia Grazinoli
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Município, especificamente na coleta 
domiciliar.

Marta Varela disse que o lixo, apesar 
de não ser nunca bem recebido, é algo 
inevitável. Mostrou como, através da 
coleta seletiva e da reciclagem pode 
haver redução do volume de lixo para 
disposição final em aterro. “Além da 
redução da extração de matérias-primas  
reduz-se, também, o consumo da água que 
seria utilizada no processo de fabricação 
de novos produtos, além de ser uma 
atividade que gera empregos e renda”.

A palestrante explicou que o 
objeto da auditoria é conhecer as ações 
desenvolvidas em relação à implantação e 
execução de programa, procurando avaliar 
as dificuldades e sugerir oportunidades 
de melhoria. “Os técnicos do TCMRJ 
visitaram vários centros de separação e 
reciclagem, bem como vários pontos de 
entrega voluntária, além de entrevistas 
com a equipe técnica do Programa de 
Coleta Seletiva”, disse Marta.

Nessa oportunidade os técnicos 
verificaram que, no ano de 2004, apenas 
4% dos municípios brasileiros operavam 
programas de coleta seletiva e o trabalho 
passou, então, a averiguar, também, 
o que os demais municípios estavam 
fazendo sobre a questão da destinação 
do lixo. Foram detectadas uma série de 
irregularidades em várias das etapas do 
programa, tendo começado a identificar, 
desde logo, as oportunidades de melhoria 
para muitas das deficiências encontradas, 
disse a Inspetora da 6ª IGE.

Além dos aspectos técnicos da coleta e 
reciclagem, Marta apontou a importância 
social dos programas de coleta seletiva, 
discorrendo sobre o funcionamento 
das Cooperativas de Catadores e sua 
organização.

- Os técnicos verificaram, também, a 
falta de integração com outras áreas da 
Prefeitura, como as Secretarias Municipais 
de Assistência Social, Trabalho e Renda, 
Saúde, Educação e Meio Ambiente e o 
resultado da auditoria realizada, após 2 
anos da implantação do Programa, resultou 
em 8 recomendações, 28 oportunidades 
de melhoria e 17 indicadores e 1 algoritmo 
de um processo de monitoramento.

Encerrando, Marta informou que 
“os relatórios completos das auditorias 
operacionais encontram-se na Janela 
Verde do site do TCMRJ e podendo ser 

consultados por todos”.
A última palestra,  sobre a destinação 

do lixo nas grandes metrópoles, coube à 
professora Adriana de Schueler, da PEC/
COPPE/UFRJ.

Adriana apresentou alguns estudos 
de caso onde foi possível demonstrar 
a importância da reciclagem. “Mesmo 
quando qualquer programa de reciclagem 
não funciona perfeitamente, só o fato de 
retirar algum material do aterro sanitário e 
encaminhar para os Centro de Reciclagem, 
isso já representa um grande passo e um 
grande ganho”, disse Adriana.

Na seqüência a professora fez 
uma exposição técnica detalhando o 
funcionamento de um aterro sanitário, 
mostrando quais são as condições 
ideais de construção. “O aterro correto 
é uma obra de engenharia e carece de 
monitoração permanente”, informou a 
especialista mostrando várias fotos do 
Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos 
de Nova Iguaçu, como exemplo de uma 
obra ideal onde foi possível verificar que, 
mesmo em plena atividade, não havia a 
presença de qualquer resíduo. Tudo estava 
corretamente coberto e tratado.

Adriana disse que, “infelizmente 
nem todo resíduo é disposto em aterros 
sanitários, existem os chamados Aterros 
Controlados, uma terminologia aceita pela 
ABNT mas, na verdade, estas modalidades 
não são aterros sanitários”. Além disso, 
mostrou a palestrante que existem os 
Lixões que, em sua grande maioria, 
estão próximos a áreas urbanas e cursos 
d’água que apresentam altos níveis de 
contaminação.

Na ocasião, Adriana Schueler 
apresentou um estudo de caso do Lixão 
da cidade de Paracambi, no estado do Rio 
de Janeiro, o qual divide a cidade ao meio. 
Nas fotos mostradas foi possível verificar 
a grande área do lixão, exatamente no 

meio da cidade e em ambos os lados 
encontram-se aéreas de habitação e laser, 
além de um importante curso d’água. 

Na pesquisa realizada foi investigada a 
questão da saúde da população do entorno 
do lixão,  e, em um raio de 3 a 7 km do 
aterro, verificou-se a presença de doenças 
do aparelho respiratório, alergias, tosse e 
casos de pneumonia. Os casos registrados 
eram, em número, três vezes superiores a 
casos semelhantes registrados nos outros 
municípios do local.

- Esses resultados não são conclusivos 
e indicadores exatos mas, aparentemente, 
é, no mínimo, recomendável o 
aprofundamento da pesquisa visando à 
obtenção de dados mais conclusivos sobre 
os efeitos do lixo na população do entorno 
e na cidade, comentou Schueler.

Encerrando, a palestrante chamou a 
atenção para um adequado encerramento 
dos Lixões e Aterros: “essas áreas 
acabam por ser ocupadas e um bom 
monitoramento, até o fechamento de 
um aterro, pode influir na qualidade de 
vida dos habitantes após suas atividades 
estarem terminadas”.

Rodrigo Tostes Alencar Mascarenhas Adriana de Schueler

Marta Varela recebendo o  agradecimento 
de Thiers Montello
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m comemoração de décimo 
oitavo aniversário, a Escola 
da Magistratura do Estado do 

Rio de Janeiro – EMERJ reuniu, 
em 1° de dezembro, autoridades, 
juristas, operadores do Direito e 
interessados em geral, para discutir 
“O Código Civil às Vésperas de seu 
Quarto Aniversário: Aplicabilidade 
e Perspectivas”. O Diretor Geral da 
Escola, desembargador Paulo Ventura, 
deu boas-vindas aos presentes.

- Com muita alegria de estar na 
direção geral da EMERJ, tenho a honra 
de recebê-los neste dia significativo, 
comemorativo da maioridade de 
nossa Escola. A EMERJ foi fundada 
em 1988 com apenas 10 funcionários 
e 30 alunos. Cresceu ao longo do 
tempo, evoluiu e hoje a escola 
reúne 850 advogados em curso de 
formação e cerca de 750 juízes em 
curso de aperfeiçoamento. Contamos 
com um corpo docente de cerca de 
500 professores; a Escola tem sido 
reconhecida por perseguir qualidade 
de formação e especialização do 
magistrado, prestação jurisdicional 
pronta, firme e atual. 

Após a composição da mesa, o 
desembargador Carlos Santos de 
Oliveira, coordenador do evento, 
comentou “em que o novo Código 
Civil contribuiu e até onde vai 
poder contribuir para a evolução do 
Direito”. 

- O Direito, em essência, não é 
estático; acompanha as mutações da 
sociedade, os costumes sociais que 
hoje, por conta da evolução científica 
e tecnológica, variam com muita 
rapidez – observou Carlos Santos de 
Oliveira, responsável por introduzir 
os primeiros debatedores.

Em palestra inicial, o professor 
Sérgio Bermudes explicou “Os (Poucos) 
Encontros do Supremo Tribunal 
Federal de hoje com o Direito Privado: 
uma Crônica de Jurisprudência”.

- Desde a Constituição de 88, 
ao Supremo Tribunal Federal (STF) 

- corte constitucional por excelência 
- compete a guarda da Constituição. 
Cabe ao Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) manter, preservar e defender 
a interpretação positiva do Direito 
federal. É natural, então, que rareiem 
os encontros do STF com o Direito 
privado. O STF não existe para julgar 
os casos em que estiverem incluídas, a 
céu aberto, relações comuns de órgãos 
privados, regulados pelo Direito Civil 
à frente dos demais segmentos da 
política e sistema positivo de direito.

Segundo Sérgio Bermudes, o 
Superior Tribunal Federal exerce 
função pedagógica, didática; orienta 
o comportamento das pessoas, 
além de solucionar ocorrências. 
“A processual is ta  faz  do juiz 
contemporâneo, não apenas um 
j u l g a d o r,  m a s ,  t a m b é m ,  u m 
conciliador. O Superior Tribunal de 
Justiça e o Supremo Tribunal Federal 
são duas forças, com competência 
constitucionalizada, que continuarão 
j u l g a n d o :  u m a ,  a s  q u e s t õ e s 

profissionais, outra, as questões de 
Direito Federal. Não me atrevo a 
cuidar do Direito Civil Constitucional 
ou da constitucionalização do Direito 
Civil. Ainda entendo carentes de 
sistematização as construções sobre 
este tema”.

Em seguida, o advogado Guilherme 
Mathias discorreu sobre “Negócios 
Jurídicos”.

- A teoria do negócio jurídico é tão 
complexa que significativas alterações 
foram incluídas no novo Código Civil. 
Modernamente, o negócio jurídico 
é a veia estrutural que se conceitua 
como uma manifestação de vontades 
pendentes a gerar efeitos no mundo 
jurídico. Uma teoria estrutural que se 
deu, não por sua origem – a vontade –, 
nem por seus anseios.

Para Guilherme Mathias, o novo 
Código Civil propôs mudanças 
relevantes nas questões de declaração 
de invalidade do erro, proibição 
do simulador, nulidade do negócio 
jurídico e,  principalmente, na 

EMERJ completa maioridade
E

Mesa de abertura do evento
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declaração de prescrição da nulidade. 
“Hoje, o novo Código Civil deixa 
muito claro que os atos nulos não são 
passíveis de ratificação, confirmação; 
enfim, de salvamento”, apontou.

Terceira palestrante, a ministra 
do Supremo Tribunal Federal, 
Cármen Lúcia Antunes Rocha, 
debateu “Aplicação dos Princípios 
Constitucionais ao Código Civil”. 
Cármen Rocha afirmou que “a 
Constituição deixou de tratar o ser 
humano como algo abstrato e, a partir 
daí, o Direito Constitucional passou a 
lidar com a idéia de solidariedade, de 
dignidade da espécie humana”. 

- Até a década de 70, a Constituição 
era a Lei do Povo. Agora, o compromisso 
e a responsabilidade são de cada um 
de nós. Passamos a ser cidadãos, 
como consta da Consti tuição; 
do Constitucionalismo de regras 
mudamos para o constitucionalismo 
de princípios. E essa é a grande 
mudança da segunda metade do século 
XX. Nós tornamos possível que a 
Constituição seja uma obra em aberto. 
Há que se fazer, há que se construir 
permanentemente; ressalta-se a idéia 
de que tanto mais democrática é uma 
sociedade quanto mais em aberta 
estiver a idéia da justiça. Porque a 
justiça não se constrói: aquilo que é 
justo para cada nação e cada povo se 
reconstrói a cada dia, exatamente de 
acordo com que a sociedade pensa por 
seu valor. Os princípios serão refeitos, 
reconstruídos e aplicados a partir de 
novas interpretações. O valor se torna 
direito.

Para a ministra Cármen Rocha, 
Direito deve ser considerado “ponto de 
partida e de chegada de toda Nação”. 
E, conforme ponderou, o novo Código 
Civil pretendeu “humanizar o Direito”. 
“Eu acredito que tenha havido certa 
socialização dos valores que estão 
na base do Direito. O novo Código 
Civil marca os princípios de mais 
sociabilidade, ética e cidadania. A 
necessidade do outro é o cuidado que 
temos que ter. Falo de cátedra: cumprir 
a Constituição no Brasil não é fácil; 
nem por isso acho que seja impossível; 
menos ainda que eu possa desistir 

disso. Drumond dizia que ‘as 
leis não bastam’. É preciso 
cultivar o direito e fazer com 
que floresça o canteiro que 
nos foi dado para que haja a 
possibilidade de termos um 
Brasil muito mais jardinado”, 
concluiu.

Na seqüência, o diretor 
da Escola de Magistratura 
do Estado de Pernambuco, 
d e s e m b a r g a d o r  J o n e s 
Figueiredo Alves, endossou as 
palavras da Ministra Cármen: 

porta do coração. Porque, na realidade, 
abrir a porta de casa é um gesto de 
educação, que significa ‘intenção de 
receber alguém’. Mas quem abre a 
porta do coração quer que ninguém 
fique de fora. Nós temos defendido 
que os juízes devem perseguir os 
princípios na aplicação do Direito. 
E, dentre todos os princípios, que 
prevaleça o princípio da dignidade”, 
ponderou Paulo Ventura.

Na parte da tarde o desembargador 
Sylvio Capanema de Souza foi o 
responsável pela apresentação da 
palestra  “A Teoria Geral das obrigações 
e dos contratos no Código Civil”. O 
desembargador iniciou sua exposição 
falando sobre o redirecionamento do 
eixo filosófico do Direito brasileiro 
após a Constituição de 1988. “Com 
isso o nosso Direito deixou de se 
preocupar com o homem abstrato 
para se preocupar com o homem real. 
Houve uma repersonificação quando 
se exaltou a figura da personalidade 
humana”, falou.

- O Direito público e o privado não 
se comunicavam. Não há nenhuma 
razão para se falar em separação do 
Direito público do Direito privado. A 
Constituição de 88, - a Constituição 
cidadã - incluiu e elencou direitos de 
personalidade depois incorporados ao 
Código Civil, segundo a esteira aberta 
por esta. O Direito agora é inspirado 
em princípios que devem pairar 
soberanamente sobre o texto da lei.

O juiz não pode mais ser o mau 
aplicador da lei, mas um aplicador 
ético e econômico das obrigações 
institucionais e constitucionais. É, 

Ministra Cármen Lucia (ao fundo Desembargador 
Sylvio Capanema)

“O Direito mais eficaz torna a vida 
melhor. O trabalho da Ministra tem 
sido obra de referência para minha 
função de juiz de direito à vida digna. 
O Código Civil, instrumento afirmativo 
de Direito, deve necessariamente ser 
um Código judiciarista, pois traz 
consigo cláusulas abertas e conceitos 
indeterminados”.

Jones Alves citou os princípios da 
“adoção”, da “proteção familiar”, “da 
igualdade substancial” e do direito à 
propriedade como pontos importantes 
do novo Código Civil, ainda abertos a 
novas discussões. “Eu creio que este 
Código Civil tenha sido feito para a 
modernidade; o Direito Constitucional 
visto como sistema macro, capaz de 
fazer com que não seja tão complexo 
aplicá-lo”, especulou. 

Em acordo com as teses da Ministra 
Cármen Lúcia, o desembargador 
Jones Alves complementou: “o 
Código passou do individualismo 
para uma visão mais socializadora 
do Direito. A Constituição Federal 
não mais está apenas dando tutela à 
pessoa humana, mas a toda espécie 
humana, ressalvando os direitos a 
partir da concepção. A rigor, hoje 
temos uma jurisprudência muito mais 
aprofundada, muito mais ampla”, 
finalizou.

Para encerrar a primeira etapa do 
Simpósio, o desembargador Paulo 
Ventura avaliou princípios morais 
que devem reger as atividades dos 
magistrados. “Em todas as Escolas de 
Magistratura do país, temos procurado 
fazer com que os juízes não só abram a 
porta da casa, mas que abram também a 
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Só foi possível bancar essa mudança 
através da técnica das cláusulas abertas. 
Estas cláusulas são propositalmente 
deixadas para a construção dos juízes. 
Os juízes concluem essas cláusulas 
buscando os princípios importantes que 
influenciam o Direito Civil brasileiro:
o primeiro princípio é a função do 
discurso, a função social do contrato na 
construção de uma sociedade mais justa. 
Função social do contrato é fazer do 
contrato um mecanismo de erradicação 
da pobreza e da miséria. O contrato 
deverá ser examinado para ver se está 
cumprindo a função social do Direito. 
O dispositivo que mais claramente 
exemplifica isto é o de que nenhuma 
convenção prevalecerá constituída 
antes do Código se contrariar os 
princípios fundamentais desse Código 
e  principalmente se ocorrer após o 
advento do novo Código.

Capanema  des t acou  como 
segundo princípio a efetividade ou 
operacionalidade do Direito. O Direito 
que se manifesta no menor tempo 
possível e com o menor esforço. E 
o  último paradigma, que é a fonte 
de todas as mudanças, é o da boa fé. 
“No Código passado a boa fé era um 
princípio mais ético que jurídico, 
era quase romântico”, falou. “O novo 
Código faz da boa fé  toda a sua atuação. 
Passa a ser o primeiro critério. Em todo 
e qualquer contrato e durante toda a sua 
vida as partes são obrigadas a guardar 
a boa fé e a probidade”.

- O contrato não pode servir de 
enriquecimento exagerado de uma 
das partes em detrimento da outra. O 
que se quer agora é que esse lucro não 
ultrapasse os limites da boa fé.

A boa fé recupera a sociedade 
brasileira em seu comportamento 
ético. As partes agora têm o dever de 
agir com lealdade, tornar transparente 
a sua expressão, uma conduta que 
impere confiança. A cooperação entre 
os contratantes é um dever correlato 
da obrigação.

Um dos méritos do novo Código 
foi ter preservado grande parte do 
anterior. E sua  grandeza está no que 
ele não diz. Está nos paradigmas. Veio 

para mudar a sociedade brasileira. 
É preciso uma geração ou duas para 
que seus valores sejam incorporados, 
esclareceu Capanema.

Citando a figura romântica e 
incompreendida de Dom Quixote e 
sua luta contra os moinhos de vento, 
o desembargador falou sobre a utopia 
e a visão das pessoas que consideram 
que, “se é inatingível, porque sacrificar 
o meu esforço? ”  E conclamou os 
presentes:

- Precisamos nos unir para resgatar 
esse país. Seremos incensados como 
heróis do Brasil novo se  não nos 
acovardarmos e sonharmos com uma 
nova sociedade; se conservarmos a 
maravilhosa capacidade de sonhar, que  
é a arma dos advogados.

Mas sonhar só não constrói. É 
preciso lutar pela consecução de 

Desembargador Sergio Cavalieri e Ministra 
Cármen Lucia
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Desembargadores  Paulo Ventura e Murta 
Ribeiro

Cida Ventura, Paulo Ventura, Luiz Zveiter e Senhora

nossos sonhos. Duas diretrizes temos 
que ter: “sonhar é lutar” e  “viver é 
lutar”. Se nos acomodarmos todos nos 
condenarão.

Nós iremos construir o novo Direito 
e  o novo tempo, finalizou.

Dizendo-se embevecido com o 
que ouviu, o desembargador Carlos 
Santos de Oliveira, debatedor, disse 
reduzir sua exposição tendo em vista 
que o palestrante fez um passeio pelo 
Código Civil. Não deixou de comentar 
um ponto que fosse dos inovadores 
do Código.

Encerrando, o desembargador 
Paulo Ventura convidou os presentes 
para um recesso, e posterior realização 
da cerimônia de entrega de Medalha 
Emerj aos agraciados, seguida da 
apresentação da harpista Cristina Braga 
e jantar.
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TCMRJ premia vencedores do 
Concurso de Monografias 

s  t r ê s  v e n c e do r e s  do 
Concurso de Monografias 
“Prêmio Maurício Caldeira 

de Alvarenga” do TCMRJ foram 
conhecidos em solenidade  realizada 
no Auditório Luiz Alberto Bahia, 
dia 21 de novembro. Instituído 
em abril de 2002, o Concurso de 
2006 avaliou monografias sobre “O 
Município na Federação: Perspectivas 
do Fortalecimento do Poder Local 
– Questões Político-Administrativas e 
Tributárias”.

 Primeiro colocado e também 
vencedor em 2004, Heitor Delgado 
Correa, do Rio de Janeiro, recebeu 
R$ 6 mil. Ricardo Ferrari Nogueira e 
Tiago Rossi, procuradores da PGM de 
São Paulo, receberam, por trabalho em 
parceria, R$ 4 mil, prêmio da segunda 
colocação. E, em terceiro lugar, a 
auditora fiscal da Prefeitura de Belo 
Horizonte, Maria Eulália Alvarenga de 
Azevedo Meire, recebeu R$ 3 mil. 

Em companhia do conselheiro 
Jair Lins Netto e de Maria Bethânia 
Villela, respectivamente presidente 
e secretária executiva da Comissão 
Julgadora, o presidente do TCMRJ, 
Thiers Montebello, deu início à 
solenidade agradecendo a contribuição 
de todos os concorrentes: “O Brasil que 
concorre participa desse processo de 
crescimento, de dedicação à pesquisa, 
que para os Tribunais de Contas é 
de extrema importância. Há muitas 
monografias de alto padrão, mas 
só três são vencedoras. E a esses 
vencedores, os parabéns do Tribunal 
de Contas. Estou muito orgulhoso de 
poder recebê-los aqui, dar boas-vindas 
a vocês e agradecer o empenho dos 
demais participantes”.

Na ocasião, Thiers Montebello 
apresentou o livro “Prêmio Maurício 
Caldeira de Alvarenga”, editado pelo 
TCMRJ. “Nós consolidamos neste 
livro as monografias vencedoras 

dos Concursos de 2002 a 2005. A 
publicação é a difusão das experiências 
trazidas por aqueles que participaram 
desses concursos; e, não tenho dúvida, 
será objeto de pesquisa para todos os 
Tribunais do Brasil”.

O Procurador Leo Bosco Griggi, 
da Procuradoria Geral do Município, 
e Antonio Cesar Lins Cavalcanti, 
Assessor Especial da Controladoria 
Geral do Município do Rio de Janeiro, 
ambos integrantes da Comissão 
Julgadora,  estiveram presentes à 
premiação.

Vencedores do Concurso de 
Monografias dos anos anteriores 
também prestigiaram a solenidade: 
Lúcia Helena da Mata Fernandes 
e Isabel Cristina  Nunes Alves, 
respectivamente  primeira e segunda 
colocadas em 2002; Wanda Claudia 
Galluzzi Nunes, vencedora de 2003 e 
segundo lugar em 2004 e  Luis Wagner 
Mazzaro Almeida Santos, 2º colocado 
em 2003, 3º em 2004 e 1º em 2005; 
Patrícia Alvim Figueiredo, 2º lugar 
em 2005; e  Paulo Enrique Mainier de 
Oliveira, 3º em 2005.

O

 Heitor Delgado Correa, Tiago Rossi, Conselheiro Jair  Lins Neto, Maria Eulália 
Alvarenga de Azevedo Meire, Ricardo Ferrari Nogueira e Thiers Montebello

Patrícia Alvim Figueiredo, Isabel Cristina Nunes Alves, Conselheiro Jair Lins Neto, 
Wanda Claudia Galluzzi Nunes, Heitor Delgado, Thiers Montebello, Ricardo Ferrari 
Nogueira, Tiago Rossi, Maria Eulália Alvarenga de Azevedo Meire
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ob a coordenação da Vereadora 
Andréa Gouvêa Vieira, a Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro 

reuniu autoridades, especialistas e 
interessados em geral para discutir 
“Orçamento Público e o Estado 
Democrático de Direito”, na Escola de 
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 
– EMERJ, em 2 de outubro último.

Participaram da abertura do 
encontro o Desembargador Antonio 
Carlos Esteves Torres, da EMERJ,  
o Subprocurador Geral da Câmara 
Municipal, Flávio Andrade de Carvalho 
Britto, representante do presidente 
da Casa, Ivan Moreira, e a vereadora 
Andréa Gouvêa Vieira que destacou 
a importância da “transparência 
orçamentária” e das ações do TCMRJ, na 
pessoa do presidente Thiers Montebello, 
aliado dos projetos em “formação de 
mentalidade orçamentária do cidadão”. 
O procurador do Estado Luiz Roberto 
Barroso, a advogada Ana Paula Barcellos, 
e o procurador da Câmara Municipal, 
Sérgio Antonio Ferrari Filho debateram 

“Princípios e Regras Constitucionais 
do Orçamento Público”. A fiscal de 
Tributos Estaduais Ester Inês Scheffer 
defendeu “A Transparência Fiscal no 
Orçamento Público” e, em palestra 
de encerramento, o economista do 
BNDES José Roberto Afonso, tratou da 
“Responsabilidade Social no Orçamento 
Público”.

Na conferência inicial, Luiz Roberto 
Barroso afirmou que “o orçamento 
é uma lei editada anualmente, cujo 
conteúdo básico é a estimativa de receita 
e a autorização para realização dos 
gastos públicos”.

- Idealmente, o processo de sua 
elaboração constitui um espaço 
democrático no qual se definem as 
políticas públicas. Mais do que a 
alocação de recursos financeiros, o 
orçamento é a escolha de valores éticos 
e sociais. 

Sem orçamento, não há visão do 
conjunto e é impossível distribuir os 
recursos disponíveis de forma racional, 
na medida das prioridades. Não é 

possível realizar despesas sem que haja 
previsão na lei orçamentária, salvo em 
situações de emergência, disse. 

Luiz Roberto estranha “a pouca 
atenção” que o orçamento público 
tem recebido da mídia e da população 
em geral. “Acompanhar a execução 
do orçamento não é tarefa fácil e, 
certamente, também não é das mais 
empolgantes, mas é importante na 
conquista de maturidade institucional. 
O interesse decorre do fato de ser, o 
orçamento, um pressuposto para as ações 
governamentais e, também, instrumento 
de controle sobre a condução dos 
negócios públicos; mas esse fórum 
tem sido negligenciado pela sociedade 
brasileira”.

Segundo Luiz Roberto, para que o 
brasileiro venha a se interessar e exercer 
o efetivo controle das finanças públicas 
é necessário que se faça, do orçamento, 
uma “instância política decisiva”, e 
explica: “Isso significa dar visibilidade à 
elaboração – com  debate público acerca 
das prioridades adotadas na alocação de 

Câmara promove palestra  
“O Orçamento Público e  
o Estado de Direito” 

S
José Roberto Afonso, Sérgio Antonio Ferrari Filho, Thiers Montebello, Andréa Gouvêa Vieira, Antonio Carlos Eduardo Esteves, Flávio 
Andrade de Carvalho Britto, Ana Paula de Barcellos e Ester Inês Scheffer



103 Revista TCMRJ    n. 34 - dezembro 2006

Câmara promove palestra  
“O Orçamento Público e  
o Estado de Direito” 

recursos – e à execução do orçamento, 
que deverá ser acompanhada por 
controles jurídicos e sociais adequados. 
Este será um rito de passagem que nos 
levará, do reino das promessas irreais, 
para o mundo das realizações possíveis 
e necessárias”. 

Dra. Ana Paula Barcellos concorda: 
“o orçamento é um conjunto de regras 
meramente contábeis que registra o 
tipo de estado se quer ter. É preciso 
fazer escolhas: que estrutura se vai 
construir”. 

Em defesa da tese de que 
as escolhas orçamentárias devem 
assegurar direitos fundamentais 
previstos na Constituição, Ana Paula 
aponta: “se a Constituição é uma 
norma jurídica e estabelece que há 
direitos subjetivos, e se a realização 
desses direitos dependem de ações 
estatais, o orçamento deverá refletir 
os recursos e opções constitucionais 
e os recursos capazes de atender 
à população em geral. Diante das 
dificuldades de relacionamento com 
áreas do legislativo e do executivo, a 
população recorre ao judiciário para 
reivindicar direitos negligenciados. 
E, se existe um problema político, 
social, existe também um problema 
jurídico”. 

Sobre controle e acompanhamento 
das despesas previstas em orçamento, 
Ana Paula indica mecanismos 
vinculados à Constituição. “Não 
se trata de invadir espaço; trata-se, 
apenas, com um século de atraso, de 
se submeter esse espaço ao estado de 
direito”.

Em acordo com as teses de 
Luiz Roberto e  Ana Paula,  o 
procurador Sérgio Antonio Ferrari 
Filho observa: “O orçamento - tão 
antigo quanto o constitucionalismo 
- prevê receitas e fixa despesas, 
e está, indissociavelmente ligado 
aos direitos fundamentais, tanto 
de natureza política quanto social. 
A previsão de receitas, que se faz 
orçamento, deveria ser, em princípio, 
uma tarefa técnica baseada em 
dados de exercícios anteriores, e, 
eminentemente, aberta à sociedade. 
Transparência é o nosso princípio”.

Sérgio Antonio acredita que a 
tecnologia poderia ser “grande aliada” 
na formação  de consciência coletiva 
da necessidade de acompanhamento 
do orçamento. “A disponibilização 
dos meios eletrônicos seria de grande 
ajuda, pois permitiria a participação 
direta da população às coisas 
públicas”. 

Para concluir, Sérgio Antonio 
sugeriu ações que julga “singelas, porém 
importantes”: divulgar  antecipadamente 
as previsões da receita permitindo, 
assim, debates a respeito da decisão por 
economistas e entidades  da sociedade 
civil; prover acesso, via internet, aos 
relatórios de decisão orçamentária; 
e ensinar fundamentos da política 
orçamentária nas escolas e incentivar 
a participação das crianças, desde 
cedo, já que compreender as regras 
do orçamento público é primordial na 
relação cidadão/ governo, essência da 
relação política.

E m  s e g u i d a ,  a o  f a l a r  d a 
“Transparência Fiscal no Orçamento 
Público”, Ester Inês Scheffer explicou 
como o orçamento pode e deve ser um 
instrumento claro e compreensível para 
qualquer indivíduo. “Se o orçamento 
não está claro, não há transparência. E 
se não há transparência, não há controle. 
Para que haja transparência fiscal basta 
que se respeitem as constituições”.

Ester Inês citou os artigos e 
respectivos parágrafos das constituições 
federal, estadual, e da Lei Orgânica do 
Município do Rio de Janeiro que retratam, 
igualmente, o marco regulatório do 
orçamento público: “A lei que instituir o 
plano plurianual estabelecerá, de forma 
regionalizada, as diretrizes, objetivos 
e metas da administração pública. Os 
orçamentos compatibilizados com 
o plano plurianual terão, entre suas 
funções, a de reduzir desigualdades 
inter-regionais”. Ester Inês considera a 
Lei Orgânica do Município do Rio de 
Janeiro bastante avançada e de caráter 
social muito forte, e cita o art.255: 
“os projetos de lei relativos ao plano 
plurianual, às diretrizes orçamentárias, 
ao orçamento anual e aos créditos 
adicionais serão apreciados pela Câmara 
Municipal, garantida a participação 

popular na sua elaboração e no processo 
de discussão”.

Após apresentar planilhas de 
diferentes modelos orçamentários, 
Ester Inês conclui que “implementar 
os anexos da transparência fiscal 
representa: cumprir a lei, ou seja, ser 
um Estado de Direito; operacionalizar 
a responsabilidade social; prevenir a 
corrupção; viabilizar o cumprimento 
dos papéis institucionais; e avançar da 
democracia aparente para a democracia 
real”.

Em palestra de encerramento, José 
Roberto Afonso atentou que, apesar 
de a carga tributária da União figurar 
dentre as maiores do mundo, as taxas de 
investimento em benefício da população 
estão abaixo da média da América Latina. 
O palestrante pretendeu aguçar o debate 
dos principais tópicos relativos à política 
orçamentária: dimensão e distribuição 
do gasto público, especialmente nas 
áreas sociais; LRF e reflexões sobre a 
proposta de responsabilidade social; e 
modernização da gestão pública e do 
processo orçamentário.

De início, José Roberto propôs: “Como 
harmonizar ações e atender ao equilíbrio 
federativo com descentralização tão 
avançada de recursos e, sobretudo, de 
gestão? Como responsabilizar entes se 
a divisão de atribuições não é objetiva e 
são profundas as disparidades regionais, 
econômicas e administrativas? Se 
pretende apenas definição de metas 
de ações e avaliar a execução, por que 
não criar anexos específicos nas peças 
orçamentárias e contábeis através da Lei 
complementar?”

Sobre responsabilidade fiscal 
x social, José Roberto define: “O 
fundamental é distinguir, de um lado, 
a construção de instrumentos de gestão 
e, de outro, sua apreciação através da 
formulação e execução das diferentes 
políticas públicas. Em particular: nem 
a LRF deve ser reduzida ao mero ajuste 
fiscal de curto prazo, nem a nova LRS 
deve pretender solucionar desafios 
sociais sem indicar fontes ou cuidar da 
gestão. É fundamental ter transparência 
e mais que isso: mudar o processo e 
responsabilizar os gestores”, finaliza 
José Roberto.
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I Congresso Internacional 
de Direito Administrativo 
da Procuradoria Geral do 

Município do Rio de Janeiro ocorreu 
de 3 a 5 de outubro, no auditório da 
EMERJ, e contou com a participação 
de renomados professores, nacionais 
e  i n t e r n a c i o n a i s .  O  e v e n t o 
teve como temas para reflexão 
a “Subsidiariedade do Estado”, 
“Eficiência” e “Controle”.  O jurista 
e professor Diogo de Figueiredo 
Moreira Neto foi o homenageado do 
Congresso. 

A  pa les t ra  de  aber tura  do 
Congresso, “Direito Administrativo 
e justiça administrativa, dois séculos 
depois”,  foi proferida pelo professor 
Eduardo Garcia de Enterría, da 
Univers idad  Complutense  de 
Madrid. Vanice Lírio do Valle, da 
Procuradoria Geral do Município, 
falou sobre “Estado e a mediação da 

solidariedade: alguns pressupostos 
i n s t i t u c i o n a i s ” .  N a  p a r t e  d a 
tarde, entre outros temas de igual 
importância, Ricardo Lobo Torres, da 
UERJ, apresentou “Estado executor, 
financiamento e subsidiariedade”.

O Procurador Geral do Município 
do Rio de Janeiro, Julio Rebello 
Horta, fez a saudação inicial aos 
participantes do Congresso em 
nome do homenageado, o Professor 
Diogo de Figueiredo, que muito tem 
contribuído para o desenvolvimento 
das ciências jurídicas no país. 
“O professor deu uma enorme 
colaboração para a realização desse 
evento, que tenho certeza será um 
evento de grande magnitude e de 
grande importância para a nossa 
cidade”, disse Horta. “Nesse início 
de trabalho também gostaria de 
agradecer a todos os congressistas 
n a c i o n a i s  e  i n t e r n a c i o n a i s , 

magistrados, ministros que vêm 
nos trazer importantes lições e 
c o l a b o r a ç õ e s  p a r a  o  n o s s o 
trabalho, nossos estudos e nosso 
desenvolvimento profissional”.

 Agradecendo ao auditório, 
composto de pessoas de diversos 
es tados  e  c idades  do  pa ís ,  o 
procurador falou da importância 
da  t roca  de  exper iênc ias ,  de 
culturas, que é muito relevante 
para o desenvolvimento das ciências 
jurídicas nacional e, em especial, do 
desenvolvimento local das ciências 
jurídicas.

Julio falou ainda dos objetivos 
do Congresso:

- Gostaria de fazer menção a 
dois objetivos que tem pautado 
a Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, através da sua Procuradoria 
e do seu Centro de Estudos, na 
realização desse evento de Direito 

Procuradoria Geral do 
Município realiza Congresso

O
Vanice Lírio do Valle, Diogo de Figueiredo, Júlio Ribeiro Horta, Eduardo Garcia Enterria, Francisco Conte, Leila Mariano e Arlindo Daibert
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O objetivo remoto desse evento 
diz respeito, exatamente ao próprio 
Poder Público. A ciência do Direito 
Administrativo é a essência da 
atividade pública. (...) Prevalece o 
principio da legalidade, ou seja, a 
administração não pode fazer nada 
que não esteja previsto em lei. O 
Direito Administrativo está pautado 
principalmente em princípios, não 
está codificado em nosso país e 
acredito que na maior parte das 
sociedades contemporâneas também 
não. (...) É fundamental que nós 
possamos, através da semente desse 
Congresso, aparelhar as nossas 
instituições administrativas não 
só de conceitos quanto de práticas, 
bem como de regras que levem a uma 
modernização e um aperfeiçoamento 
do aparelho estatal brasileiro. 
Essa é uma mazela que é pouco 
dita publicamente, mas que nos 
aterroriza há pelo menos 150 anos. 
Esse é o objetivo que reputo como 
remoto desse Congresso e espero que 
seja plantada uma semente e que na 
cidade do Rio de Janeiro e cada 
vez mais em todo país, se promova 
uma modernização de práticas da 
Administração Pública, de modo 
que haja um desenvolvimento das 
suas estruturas institucionais ”.

No segundo dia do Congresso que 
teve “Administração e Eficiência” 

como eixo temático, Dinorah Musetti 
Grotti, da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, falou sobre 
“Redefinição do papel do Estado 
na prestação de serviços públicos: 
real ização e  regulação diante 
do princípio da eficiência e da 
universalidade” e Marcos Juruena 
Villela Souto, da Universidade 
Gama Filho, apresentou um trabalho 
sobre a “Eficiência e economicidade: 
emancipando o alcance, da ação à 
organização administrativa”. 

O presidente do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de 
Janeiro, Thiers Montebello participou 
do evento presidindo a mesa do 
Painel 10, com o desembargador 
do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro, Jessé Torres Pereira Jr., que 
apresentou o tema “O princípio da 
eficiência e a emenda de vícios do ato 
administrativo: novas perspectivas 
para o controle” e o professor Juan 
Carlos Cassagne, da Universidad 
de Buenos Aires, que falou sobre 
“O sistema judicial de controle 
da Administração e o fenômeno 
da judicialização das questões 
políticas”.

O homenageado, professor Diogo 
de Figueiredo Moreira Neto, encerrou 
o Congresso com uma conferência 
sobre “Horizontes juspolíticos do 
controle administrativo”.

Administrat ivo Internacional , 
especificamente. O primeiro é 
permitir essa saudável troca de 
experiências, essa saudável troca de 
conhecimento pessoal entre grandes 
expoentes do Direito Administrativo 
brasileiro de vários estados e de 
grandes expoentes  do Direi to 
Administrativo mundial, da Europa, 
principalmente. E essa troca é muito 
relevante para o desenvolvimento 
da cultura jurídica da nossa cidade. 
É uma missão que a Procuradoria 
Geral vem procurando desincumbir. 
Recentemente  rea l izamos  um 
congresso que me pareceu muito 
significativo para o Direito Privado. 
Estamos procurando desenvolver 
com toda a academia brasileira e 
internacional, congressos, reuniões 
e debates dessa natureza, com essa 
envergadura e com a necessidade de 
desenvolvermos e trocarmos novas 
idéias e até críticas a essas idéias. 
Isso é absolutamente fundamental 
para as ciências jurídicas e também 
para  o  se tor  públ ico ,  para  a 
cidade que acaba se valendo do 
aperfeiçoamento humano, que é 
algo absolutamente indispensável na 
sociedade moderna. Esse é o objetivo 
imediato de todos os nossos eventos, 
especificamente desse evento de 
Direito Administrativo, que é uma 
matéria tão cara ao Poder Público”.

Jessé Torres Pereira 
Júnior, Thiers 

Montebello e Juan 
Carlos Cassagne
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ma série de eventos de porte 
marcaram a inauguração das 
novas instalações da Escola de 

Contas e Gestão do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro, ocorrida 
dia 27 de novembro.

Fundada em 21 de setembro de 
2005, com o objetivo de promover o 
ensino e a pesquisa na área da gestão 
pública, a ECG funcionava no edifício-
sede do Tribunal, no Rio.

A programação teve início às 11 
horas, com a cerimônia de inauguração 
do Edifício Octávio Gouvêa de 
Bulhões, na rua da Candelária, 6.

A governadora Rosinha Garotinho 
e o futuro chefe da Casa Civil, Régis 
Fichtner, estiveram presentes, sendo 
recebidos pelos presidentes do TCE/
RJ, José Gomes Graciosa e da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), Carlos Ivan 
Simonsen Leal.

Além da Escola de Contas e 
Gestão, no prédio também serão 
desenvolvidas atividades acadêmicas 
da Fundação Getúlio Vargas, que 
mantém parcerias com o TCE/RJ.

Participaram da solenidade o vice-
presidente do TCE/RJ, conselheiro 
M a r c o  A n t o n i o  A l e n c a r ;  o s 
conselheiros José Maurício de Lima 
Nolasco, José Lopes e Julio Lambertson 
Rabello; o presidente do TCMRJ, 
Thiers Montebello; ex-ministros do 
governo federal, deputados federais 
e estaduais, além de prefeitos, 
presidentes de câmaras, conselheiros 
de outros estados, funcionários do 
tribunal e alunos da ECG.

Semana do Conhecimento

D a n d o  c o n t i n u i d a d e  à 
programação,  fo i  aberta ,  com 
palestras nas novas instalações 
e encontros no Edifício-Anexo 
Sergio Franklin Quintella, também 
r e c e n t e m e n t e  i n a u g u r a d o ,  a 

“Semana do Conhecimento: ECG, 
compromisso com a sociedade”.

D i a  2 8  d e  n o v e m b r o  f o i 
realizado o “1º Encontro sobre a 
implementação do Plano Diretor 
nos municípios fluminenses”, no 
edifício-anexo ao TCE/RJ, na Praça 
da República 54/56. As instalações 
do anexo, inaugurado dia 21 de 
novembro ,  ab r i gam,  a l ém de 
Subsecretarias e Coordenadorias, a 
Procuradoria-Geral do Tribunal, o 
Ministério Público Especial junto 
ao Tribunal e o Espaço Cultural 

TCE/RJ inaugura nova sede 
da Escola de Contas

com a Palestra “A Importância 
d a s  E s c o l a s  d e  G o v e r n o  n a 
Administração Pública”, proferida 
pela professora da FGV/SP, Regina 
Pacheco.

No mesmo dia, às 15h30m, foi 
feita a cerimônia de premiação 
dos trabalhos que concorreram ao 
Prêmio Ministro Gama Filho, criado 
em comemoração ao centenário de 
nascimento de Luiz Gama Filho, 
ministro do Tribunal de Contas.

E, no Salão Nobre do Espaço 
Cultural, às 17h30m, foram lançadas 
duas publicações da ECG: a Revista 
Síntese, que substitui a antiga 
Revista do TCE-RJ, e o livro “Direito 
e Tribunal de Contas”, do professor 
e funcionário aposentado do TCE/
RJ, Carlos Ramos de Barros.

Com palestras,  entregas de 
cer t i f icados  a  representantes 
municipais e aos coordenadores e 
docentes que atuaram na ECG em 
2006, foi encerrado o ano letivo da 
Escola de Contas e Gestão, dia 30 
de novembro. O conselheiro José 
Maurício de Lima Nolasco, que 
presidiu a mesa de encerramento da 
Semana de Conhecimento, destacou, 
em seu discurso, a admiração pelo 
trabalho desenvolvido pela Escola, 
parabenizando o Presidente José 
Graciosa, o diretor da ECG, José 
Augusto Assumpção Brito e todas 
as pessoas envolvidas. 
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Humberto Braga, que será 
usado em atividades para o 
público interno e externo.

Dia 29, às 14h30m, no 
Espaço Cultural, foi a vez 
da aula inaugural do CIPAD 
para servidores municipais, 

Thiers Montebello, Salomão Ribas Junior, 
do TCE/SC, e José Gomes Graciosa
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A Governadora Rosinha Matheus entre 
José Gomes Graciosa e Carlos Ivan 
Simonsen Leal
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tendendo recomendação do 
TCMRJ, após inspeção da 4ª 
Inspetoria Geral na Câmara 

de Vereadores, foram realizados 
serviços de  restauração nas obras de 
arte pertencentes ao acervo do Palácio 
Pedro Ernesto.

O Palácio Pedro Ernesto, sede 
da Câmara Municipal, abriga em 
suas dependências obras de arte de 
grande valor, produzidas por grandes 
nomes das artes do século XX, como 
o grande tríptico – um mural de 50m² 
- de Eliseu Visconti, exposto no hall. 
Eliseu pintou, também, o célebre pano 
de boca do Teatro Municipal, que fica 
em frente à Câmara. 

As obras padeciam com o desgaste 
do tempo e da poluição, e o nível de 
degradação era muito acentuado. 
Além do ataque de cupins que as 
molduras estavam sofrendo, problemas 
de oxidação no verniz poderiam 
comprometer a  camada pictórica, com 
perda da pintura: 

- O estado de conservação era 
bastante ruim, com a oxidação 
avançando. Tornava-se necessário 
restaurar este patrimônio que é de 
toda a cidade - diz Gilberto Able, da 
Diretoria de Engenharia e Manutenção 
da Câmara, que acompanhou toda a  
restauração. A poeira adere à pintura 
formando uma camada oleosa, 
desenvolvendo fungos e bactérias, 

que precisa ser retirada com muito 
cuidado e carinho para não machucar 
a camada pictórica das obras. Esse é 
o trabalho da equipe da restauradora 
Helena Teixeira.

A maioria das obras remete à 
história da Cidade do Rio de Janeiro, 
numa recordação de momentos de 
grande importância da cidade e do 
país. 

 No chamado Grande Hall, de 
um lado e do outro, dois importantes 
quadros, a Fundação da Cidade do 
Rio de Janeiro, de Antônio Firmino 
Monteiro, e a Primeira Emancipação 
Municipal, de Pedro José Pinto Peres, 
registram a cerimônia de assinatura 
da Lei Saraiva, que estabeleceu, 
pela primeira vez no País, eleições 
diretas para todos os cargos eletivos 
do Império. 

No plenário da Câmara, na parte 
superior da parede principal, encontra-
se um painel grandioso de Rodolpho de 
Amoedo, Fundação da Cidade do Rio de 
Janeiro no Morro do Castelo, de 1923. Na 
parede de fundos do plenário, mais um 
quadro de grande valor artístico e histórico, 
o Suplício de Tiradentes, de Francisco 
Aurélio de Figueiredo e Melo, retratando 
o mártir diante da forca.

Foram restauradas 22 (vinte e duas) 
obras de arte, serviços que, por motivo 
de segurança, foram executados nas  
próprias dependências da Câmara. 

Câmara restaura obras de arte

Os serviços de restauração foram 
contratados por dispensa de licitação, 
fundamentada no inc. XIII do art. 
24 da Lei nº 8666/93, por meio do 
instrumento nº 43/2005 (40/003/2006), 
celebrado entre a CMRJ e IPPP – 
Instituto dos Professores Públicos e 
Particulares.

Juntamente com a restauração do 
Palácio Pedro Ernesto, a recuperação 
das obras de arte da Câmara traz para 
os cariocas o acesso a um local histórico 
de grande beleza e valor inestimável,  
pensados em  retratar e homenagear a 
cidade do Rio de Janeiro.

A
Primeira Emancipação Municipal - Pedro José Pinto Peres (retrata a 
assinatura da Lei Saraiva pela Princesa Isabel)

Parte da equipe da restauradora Helena Teixeira, 
responsável pelas restaurações

Suplício de Tiradentes – Francisco 
Aurélio de Figueiredo e Melo
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Ministro Lincoln Magalhães da 
Rocha, do Tribunal de Contas 
da União, lembrou em seu 

discurso, durante a entrega do “Colar 
do Mérito da Corte de Contas Ministro 
José Maria de Alkmim”, realizada dia 11 
de setembro, pelo Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais, a importância 
histórica dos tribunais de contas e a 
necessidade de um órgão de controle, 
mesmo antes da República.

O ministro do TCU, que foi o orador 
representante dos 34 homenageados, fez 
breve análise da situação dos tribunais 
de contas e órgãos correlatos, destacan-
do a presença de um órgão superior de 
controle das finanças públicas como 
realidade em países democráticos, citan-
do, ainda, a influência do gênio de Rui 
Barbosa e Serzedello Correa na escolha 
do sistema de uma corte colegiada ao 
invés de um órgão monocrático.

O presidente do TCE/MG, Eduardo 
Carone Costa, em seu discurso, destacou 

O a importância  do “Colar do 
Mérito da Corte de Con-
tas Ministro José Maria de 
Alkmim”, que se destina a 
reconhecer o mérito de per-
sonalidades e instituições 
que prestaram relevantes 
serviços ao país e a Minas 
Gerais. Desde sua criação 
em 1995, 215 personalida-
des já foram agraciadas com  
a comenda, que homenageia 
o primeiro presidente do 
TCE/MG, Ministro José Ma-
ria de Alkmim.

Thiers Montebello,  
Thiers Montebello,  deputado Ibrahim Abi-Ackel  e Conselheiro 
Eduardo Carone Costa, do TCE/MG

Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, 
do TCU

Conselheiro José Maurício de Lima  
Nolasco, do TCE/RJ

Conselheiro João Luiz dos Santos Vargas, 
do TCE/RS

lasco, do TCE/RJ, o jornalista Aristóteles 
Luiz Menezes Vasconcellos Drummond 
e os desembargadores Carlos Olavo Pa-
checo de Medeiros, vice-presidente do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região; 
Delmival de Almeida Campos e José Ed-
gard Penna Amorim Pereira, do Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais.
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Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro comemorou 
o “Dia da Justiça”, em oito de 

dezembro, com a entrega do Colar do 
Mérito Judiciário a 40 personalidades que 
prestaram relevantes serviços à Justiça 
fluminense, entre ministros, secretários 
estaduais, desembargadores, juízes, 
militares, médicos, advogados, jornalistas 
e serventuários da Justiça.

A comenda em metal dourado, 
esmaltada em azul e branco, tem ao centro 
a insígnia do Estado do Rio de Janeiro, com a 
inscrição Tribunal de Justiça, ano de 1974. 

Colar do Mérito Judiciário

presidente do TCMRJ, esteve presente 
à solenidade, juntamente com o depu-
tado federal Ibrahim Abi-Ackel, entre 
outros.

Entre as personalidades agraciadas 
deste ano estavam os conselheiros João 
Luiz dos Santos Vargas, vice-presidente 
do TCE/RS;  José Maurício de Lima No-

O Os ministros 
Gilmar Ferreira 
Mendes e Carlos 
Ayres de Britto, do 
Supremo Tribunal 
Federal; o ministro 
Marcos Vinicios 
Vilaça, do Tribunal 
de Contas da União; 
presidente da Câmara Municipal do Rio, 
vereador Ivan Moreira; o comandante da 
Academia Militar das Agulhas Negras, 
general-de-brigada Marco Antônio de Farias; 
o presidente da Associação Comercial do 

Rio de Janeiro, Olavo Monteiro de Carvalho; 
e o presidente da Companhia Brasileira 
de Televisão, Nelson Sequeiros Rodriguez 
Tanure, foram alguns dos agraciados com 
o Colar do Mérito Judiciário.
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ministro Guilherme Palmeira tomou posse no cargo de 
presidente do Tribunal de Contas da União, dia  5 de 
setembro, em solenidade realizada no Auditório Ministro 

Pereira Lira, edifício-sede do Tribunal, em Brasília.
O ministro ocupará a presidência do TCU no restante do ano 

civil de 2006.
Participaram da cerimônia o presidente do Senado, Renan 

Calheiros, o vice-presidente da Câmara, José Thomaz Nonô, a 
ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, representando o 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Justiça, 
Márcio Thomaz Bastos, entre diversas outras autoridades.

O evento foi prestigiado por conselheiros de tribunais de contas 
de todo o país: Thiers Montebello, do TCMRJ, Carlos Pinna, do 
TCE/SE, Victor Faccioni, do TCE/RS e  Francisco Netto, do TC 
dos Municípios do Estado da Bahia, entre outros, compareceram 
ao evento.

O presidente do TCE/AL, conselheiro Edival Gaia, e o vice-
presidente, Isnaldo Bulhões Barros, conterrâneos de Palmeira, 
também estiveram presentes.

Guilherme 
Palmeira, o 
vice-presidente 
do TCU Walton 
Alencar e José 
Thomaz Nonô

Toma posse presidente do TCU
O

Conselheiros Carlos Pinna e Victor Faccioni, Ministro 
Guilherme Palmeira e Conselheiro Francisco Netto 

s ministros Walton Alencar 
Rodrigues e Guilherme Palmeira 
tomaram posse nos cargos de 

presidente e vice-presidente do Tribunal 
de Contas da União, em cerimônia 
realizada no dia 13 de dezembro, no 
Plenário do TCU, Sala Ministro Luciano 
Brandão Alves de Souza. O mandato, 
que tem a duração de um ano e pode 
ser renovado uma única vez por igual 
período, entra em vigor a partir de 1º de 
janeiro de 2007.

O vice-presidente da República, 
José Alencar, o presidente do Congresso 
Nacional, senador Renan Calheiros, o 
presidente da Câmara dos Deputados, 
Aldo Rebelo, a presidente do Supremo 
Tribunal Federal, ministra Ellen Gracie, 
o presidente do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro, 
conselheiro Thiers Montebello, entre 
outras autoridades, estiveram presentes 
à solenidade.

Em seu discurso como novo presidente 
do TCU, o ministro Walton Alencar 
Rodrigues prometeu “ser rigoroso na 

TCU empossa presidente 
e vice-presidente para 2007

Público do Distrito Federal e procurador-
geral junto ao TCU, sendo conduzido ao 
cargo de ministro em 1999.

O ministro Guilherme Palmeira é 
bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais 
pela Faculdade Nacional de Direito do 
Rio de Janeiro. Foi deputado estadual, 
secretário de Indústria e Comércio de 
Alagoas, prefeito de Maceió, governador 
de Alagoas e senador, assumindo o cargo 
de ministro do TCU em 1999.

O

aplicação da lei, sem cometer injustiças 
e ser implacável com os que desviam 
recursos públicos sem distinção de 
categoria social, caráter ideológico ou 
função que exerça”.

O ministro Walton Alencar Rodrigues 
é bacharel em Direito e fez mestrado 
em Direito Público pela Universidade 
de Brasília. Já exerceu os cargos de 
procurador da República em Brasília, 
promotor de Justiça no Ministério 
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Desembargadora Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues e ministro Walton Alencar 
Rodrigues, Thiers Montebello e ministro Luciano Brandão
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recebe elogios

O

Responsabilidade social  
e meio ambiente

oi realizada, no período de 31 de 
agosto a 02 de setembro, no Hotel 
Glória, no Rio de Janeiro,  a 53ª 

COCERJ – Convenção dos Contabilistas 
do Estado do Rio de Janeiro, cujo tema 
central deste ano foi  “A Responsabilidade 
social e o meio ambiente: novos rumos 
para a Contabilidade”. 
 O TCMRJ foi convidado para participar 
do Painel “A Responsabilidade Social do 
Profissional Contábil”, que ocorreu no dia 
1 de setembro. A palestra foi apresentada 
pela  inspetora geral da  6ª IGE, Marta 
Varela Silva.

Marta, durante o debate, ao lado da  Professora  
Aracéli Cristina de Sousa Ferreira, da UFRJ

F

 Estiveram presentes no evento a representante da  Universidade de Leon/Espanha, 
Carmen Fernandez Cuesta, a Professora Aracéli Cristina de Sousa Ferreira, da UFRJ, 
e Bernardo Marcelo Brummer, da UNESCO, entre outros.

Criada a Ouvidoria do TCMRJ 
inculada à Secretaria-Geral do Tribunal de Contas, a Ouvidoria do TCMRJ 
está funcionando  desde o dia 28 de agosto de 2006, recebendo sugestões 
de aprimoramento nos serviços do próprio Tribunal, além de denúncias e 

informações sobre a conduta negligente ou abusiva de agentes do poder público. 
A Secretaria-Geral é responsável pela triagem das comunicações referentes ao 
Tribunal e encaminhamento aos setores competentes para providências, sugerindo, 
eventualmente, medidas para o aperfeiçoamento dos serviços.
 A Ouvidoria foi criada pela Deliberação nº 165, de 22 de agosto de 2006, devido a 
necessidade de acompanhar o desempenho dos gestores públicos e seus resultados e 
considerando que o cidadão comum pode colaborar efetivamente com a fiscalização 
através de canais específicos de comunicação com o Tribunal, como afirmou o 
presidente do TCMRJ, conselheiro Thiers Montebello:
 - É muito importante que o Tribunal mantenha canais de comunicação direta 
com a sociedade e movimentos populares, principalmente no que tange à aplicação 
de recursos públicos e a eficácia administrativa.
 As denúncias e informações recebidas pela Ouvidoria referentes a indícios de 
irregularidades no uso de recursos públicos também serão usadas para auxiliar os 
trabalhos de fiscalização sob responsabilidade do TCMRJ.
 A Ouvidoria pode ser acessada pela página do TCMRJ na Internet (http://www.
tcm.rj.gov.br, opção “ouvidoria”); por e-mail (ouvidoriatcm@rio.rj.gov.br) e pela 
central de atendimento: telefone  0800-2820486 das 9 às 17 horas.

V

TCMRJ moderniza o sistema de 
consulta aos bens patrimoniais

m reunião realizada no Auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia, dia 12 
de setembro, o técnico de Informática, Murilo Moreira Ribeiro, apresentou 
aos servidores do TCMRJ o novo recurso eletrônico de consulta aos bens 

patrimoniais, que está sendo implantado no Tribunal.
 Desenvolvido pela Assessoria de Informática do TCMRJ, o software  proporciona 
localização, identificação, descrição completa, transferência, emissão e impressão 
de guias dos 4104  bens móveis cadastrados, em uso, no Tribunal.
 O programa, que pode ser acessado por qualquer funcionário registrado no sistema, é, 
segundo Murilo, “mais uma ferramenta para facilitar e agilizar o trabalho no TCMRJ”.

E

TCMRJ recebeu inúmeros elogios 
à publicação “Parecer Prévio à 
Prestação de Contas da Prefeitura 

da Cidade do Rio de Janeiro”, Exercício 
2005, editada e distribuída em setembro. 
 Dar parecer prévio sobre as contas 
que o Governo Municipal deve prestar 
anualmente à Câmara Municipal está 
entre as atribuições do Tribunal de Contas 
do Município, emanadas da Constituição 
Federal e especificadas na sua Lei Orgânica. 
Para o desempenho da tarefa de Relator das 
Contas, de responsabilidade do Prefeito, é 
designado pelo Plenário um  Conselheiro 
do órgão. Foi escolhido para relatar as 
Contas de 2005 o conselheiro Nestor 
Guimarães Martins da Rocha, que destacou 
o ganho de qualidade no exame das Contas 
de Gestão, a partir do momento que o 
TCMRJ passou a acompanhá-las durante 
a sua execução.
 Entre as pessoas que enviaram 
correspondência para o Tribunal  elogiando 
a qualidade da publicação destacamos 
o Vereador Sami  Jorge, o Subsecretário 
de Assuntos Legislativos e Parlamentares 
do Gabinete do Prefeito, Antônio Sá, o 
Ministro Guilherme Palmeira, do TCU, 
Victor Faccioni, Presidente da Atricon, e 
os Conselheiros Antonio Carlos Caruso, 
do TCM/SP, Otávio Gilson dos Santos e 
Salomão Ribas Júnior, do TCE/SC, Eduardo 
Carone Costa e Antonio Carlos Andrada, 
do TCE/MG, Júlio Campos, do TCE/MT, 
Fulvio Julião Biazzi e Eduardo Bittencourt 
de Carvalho, do TCE/SP, Sandro Dorival 
Marques Pires, do TCE/RS, Dailson Laranja 
e Elcy de Souza, do TCE/ES, Reinaldo 
Fernandes Neves Filho, do TCE/RR, Aloísio 
Chaves, do TCE/PA, Fabio Túlio Filgueiras 
Nogueira, do TCE/PB e Hildegards Azevedo 
Santos, do TCE/SE. 
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Presidente do TRE toma posse
desembargador Roberto Wider assumiu a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro-TRE-RJ, em 
solenidade ocorrida dia 15 de setembro. Na ocasião,  o presidente do TRE-RJ e o vice, Ronald dos Santos Valladares, 
enfatizaram a defesa da ética e da moralidade em seus discursos de posse. Foi empossado, também, como juiz 

eleitoral, o advogado Rodrigo Lins e Silva Candido de Oliveira. Estiveram presentes à solenidade, entre outras autoridades, 
o presidente do TCMRJ, Thiers Montebello; o presidente do Tribunal Superior Eleitoral –TSE, Marco Aurélio Mello; o 
presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Sérgio Cavalieri e o secretário estadual de Justiça, Sérgio Zveiter.

O

Murta Ribeiro recebe dupla 
homenagem na Câmara

desembargador José Carlos Schmidt Murta Ribeiro foi, no dia 14 de setembro, 
duplamente agraciado ao receber, das mãos do presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJ/RJ, a Medalha Pedro Ernesto e o 

título de Cidadão Benemérito do Município do Rio de Janeiro.
 A homenagem foi iniciativa do Vereador Luiz Antonio Guaraná e do presidente 
da Câmara Municipal, Ivan Moreira, em reconhecimento aos 34 anos de dedicação 
do desembargador à magistratura e por sua atuação no TJ/RJ.
 O presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, 
Thiers Montebello, o diretor geral da Escola de Magistratura do Estado do Rio 
de Janeiro – Emerj, desembargador Paulo Roberto Leite Ventura, o presidente da 
Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro – Amaerj, Cláudio Luis 
Braga Dell’Orto, entre outras personalidades, prestigiaram a solenidade, que ocorreu 
na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 

O
Glossário de  
Termos Técnicos 

Glossário 
de Ter-
mos Téc-

nicos, elaborado 
pelo Instituto 
Ruy Barbosa, 
p u b l i c a d o  e 
distribuído pelo 
T C M R J ,  c o m 
os termos mais 
comuns utilizados 
pelos Tribunais de Contas, foi muito 
elogiado por todos aqueles que receberam 
a publicação.
 Considerado como um expressivo 
instrumento de trabalho para o 
aperfeiçoamento das atividades de 
fiscalização e controle externo, o Glossário 
foi motivo de vasta correspondência 
dirigida ao TCMRJ. Entre os signatários 
dos agradecimentos destacamos os 
desembargadores do TRF – 2ª Região, 
Maria Helena Cisne, Benedito Gonçalves, 
Antonio Cruz Netto, Fernando Marques, 
André Fontes, Liliane do Espírito Santo 
Roriz de Almeida e Alberto Nogueira; 
do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro, Luis Felipe Salomão, 
Ricardo Rodrigues Cardozo, Roberto 
Guimarães, Antônio Carlos Nascimento 
Amado; dos deputados  estaduais Jorge 
Picciani, Luiz Paulo Corrêa da Rocha, 
Andréia Zito, José Bonifácio, Altineu 
Côrtes e Roberto Dinamite; da Secretária 
Municipal de Educação, Sonia Maria 
Corrêa Mograbi; dos vereadores Sami 
Jorge, Edson Santos, Dionísio Lins, 
Stepan Nercessian e dos presidentes da 
Fundação Planetário da Cidade do Rio de 
Janeiro, Carmem Ibarra; do Instituto de 
Previdência e Assistência do Município 
do Rio de Janeiro, Alberto Guimarães 
Junior, do CREA, Engº Reynaldo Barros, 
da Diretoria da Multirio, Regina de Assis, 
e do Presidente da Câmara de Cuentas 
da Cominidad de Madrid, Manuel Jesús 
González González, entre outros.

O

om um discurso bem humorado, o presidente 
do TCMRJ, Thiers Montebello, entregou uma 
placa por bons serviços prestados ao servidor 

Waldanyr Alves Vaz, por ocasião da sua festa de despedida 
do TCMRJ, dia 1 de setembro, já que Waldanyr, mais 
conhecido por “Sepetiba”, completou 70 anos de idade e sai 
na aposentadoria compulsória. 
 Sepetiba estava no Tribunal desde 1985, sempre no 
Departamento Geral de Serviços – DGS, onde exerceu 
o cargo de chefe de serviços da SAG. Estiveram presentes na despedida, além dos 
colegas de departamento e amigos, o Secretário Geral, Silvio de Moraes, o Diretor da 
SAA, Dermeval Rodrigues e o Assessor Especial da Presidência, Sérgio Tadeu.

Despedida do “Sepetiba” 
C

ais  três novas cartilhas foram 
lançadas pelo TCMRJ no segundo 
semestre de 2006. Em setembro, 

os vereadores do Município do Rio de Janeiro e 
os conselheiros de todos os tribunais de contas 
tiveram a oportunidade de conhecer, através 
das cartilhas, o resultado das auditorias nos 
Programas “Conservando Escolas”,  “Hipertensão Arterial” e “Auditoria Ambiental em 
Unidades de Conservação”, objetivando sistematizar os procedimentos e metodologias 
concernentes  ao exercício de controle. Destacamos, dentre a correspondência recebida 
contendo os agradecimentos e palavras elogiosas  dirigidas às publicações,  as enviadas 
pelo  Ministro Guilherme Palmeira,  presidente do TCU, dos presidentes do TCE/ES 
Valci José Ferreira de Souza, do TCE/RO,  Rochilmer Mello da Rocha, do TCE/PR, 
Heinz Georg Herwig, do  TCE/SC, Otávio Gilson dos Santos, do TCM/SP, Antonio 
Carlos Caruso, dos conselheiros Dailson Laranja, do TCE/ES, Marcos Ubiratan Guedes 
Pereira, do TCE/PB. e do Vereador Rubens Andrade.

TCMRJ lança mais 3 cartilhas

M
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ma reflexão sobre os paradigmas 
éticos envolvendo assessores de 
imprensa e a mídia marcou o II 

Congresso Brasileiro dos Assessores de 
Comunicação da Justiça - II Conbrascom, 
ocorrido em Porto Alegre, no Rio Grande 
do Sul, de 15 a 17 de novembro. Na 
abertura, o Ministro Gilmar Mendes, vice-
presidente do Supremo Tribunal Federal, 
falou sobre o tema “A colisão dos direitos 
fundamentais: interesse público e direito 
à privacidade”. 
 Do encontro, que reuniu mais de 200 
jornalistas, também participaram assessores 
de imprensa do Sistema Tribunais de 
Contas, ocasião em que foi discutida 
uma maior integração entre a Justiça e 
os Tribunais de Contas e foi aprovada a 
inclusão dos assessores destas instituições 
no Fórum Nacional de Comunicação & 

TCMRJ presente no II Conbrascom
U

para integrar esta diretoria. São eles: 
Francisco Queiroz, do TCE-RS, e Francisco 
Raul Félix de Souza Ramos, do TCU. 
 A mesa de abertura do II Conbrascom 
(foto) foi integrada (esquerda para direita) 
do juiz Dênis Molarinho, presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho (RS); juiz 
Thiago Roberto Sarmento Leite, do pleno 
do Tribunal Regional Eleitoral (RS); 
ministro Gilmar Mendes, vice-presidente 

TCMRJ participa 
do XI SINAOP
No  p e r í o d o 

de 6 a 10 de 
novembro foi 

realizado, em Foz do 
Iguaçu, Paraná, o XI 
Simpósio Nacional de 
Auditoria de Obras 
Públicas – SINAOP, 
tendo como tema 
“A Importância do 
Controle Interno no 
Combate à Corrupção 
em Obras Públicas: A 
Visão dos Tribunais de 

do Supremo Tribunal Federal; jornalista 
Celso Gomes (no púlpito), presidente 
do Fórum Nacional de Comunicação e 
Justiça (FNCJ); o procurador-geral de 
Justiça Roberto Bandeira Pereira (RS); 
o procurador-chefe da Procuradoria 
da República do Rio Grande do Sul e 
o conselheiro Sandro Dorival Marques 
Pires, presidente do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Grande do Sul.

presidente Thiers 
Montebello, participou, 
no dia 24 de novembro, 

de almoço na Academia 
Brasileira de Letras. O encontro, 
informal, reuniu personalidades 
de diversos segmentos da 
sociedade. Entre os presentes, 
os ministros do Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres Britto e Marco 
Aurélio de Mello, o Presidente de Honra da Fifa, João Havelange, o anfitrião, 
ministro do TCU e presidente da ABL, Marcos Vilaça e D. Maria do Carmo 
Villaça e o publicitário Mauro Salles, além de empresários, jornalistas e 
diversos acadêmicos da ABL. Na foto, os ministros Marco Aurélio de Mello, 
Marcos Vilaça e Carlos Ayres Britto, o jornalista Joezil Barros e o presidente 
Thiers Montebello 

Justiça, que acontece 
todo ano. O próximo foi 
marcado para acontecer 
em Vitória, no Espírito 
Santo .  Uma nova 
diretoria foi eleita para 
o biênio 2006-2008 e 
dois representantes do 
Sistema Tribunais de 
Contas foram escolhidos 

Contas”.
 Participaram deste evento técnico a Inspetora Geral 
da 2ª IGE, Simone de Souza Azevedo, a assessora, Maria 
Claudia Lameira Garcia e a técnica de Controle Externo 
Gláucia Araújo da Rocha, autoras de trabalho selecionado 
e apresentado em um dos nove painéis compostos por três 
trabalhos cada. Foram distribuídas nesta oportunidade 
cartilhas confeccionadas por este Tribunal, contendo o 
trabalho na íntegra.
 O trabalho apresentado foi desenvolvido a partir da 
Auditoria realizada, em 2004, no Programa Conservando 
Escolas, do Município do Rio de Janeiro, cujo objetivo é a 
manutenção das unidades da rede de ensino municipal, 
executado pela Empresa Municipal de Urbanismo - Riourbe 
com recursos da Secretaria Municipal de Educação - 
SME. A relevância do trabalho deve-se à importância 
das atividades de conservação de prédios públicos, 
procedimento pouco adotado pela Administração, que 
geralmente se empenha em realizar obras, sem contudo 
preocupar-se com a sua manutenção.

O

Coral do TCMRJ de fôlego novo
C o r a l  d o 
T C M R J 
e s t á  e m 

plena atividade, com 
convites apresentações 
em diferentes espaços, 
contribuindo para a 

O
divulgação da boa música.
 No dia 26 de setembro o Coral do TCMRJ apresentou 13 músicas no 
Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (foto), dentro do Projeto Música 
no Museu, que são concertos gratuitos em museus e centros culturais, 
sendo 10 músicas do repertório do CD do Coral, lançado em 2005 e mais 
três inéditas: Can’t Buy Me Love (Beatles); Epitáfio (Sérgio Britto) e Belle Qui 
Tient Ma Vie (Pavana – 1588).
 Em outubro, duas noites muito especiais: o Coral do TCMRJ participou 
do XXIII Encontro de Corais, evento tradicional do calendário da PUC-Rio, no 
dia 26, às 20h. O objetivo desse evento é divulgar o Canto Coral e promover a 
interação entre os coristas e regentes participantes. E no dia 27, às 19h, o Coral 
esteve presente no encerramento da VI Semana Jurídica – Ética no Direito, na 
Faculdade Moraes Júnior, onde apresentou sete músicas do seu CD. 

Almoço na ABL
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Maria Claudia Lameira Garcia, 
Simone de Souza Azevedo e 
Gláucia Araújo da Rocha
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estinado a 
30 técnicos 
de Controle 

Externo o TCMRJ 
promoveu, através 
do Centro Cultural, 
entre os dias 29 de 
setembro e 08 de 
dezembro, o curso 

Auditoria de Processos para os 
técnicos de Controle Externo

D
presidente Thiers Montebello e os conselheiros receberam, 
dia 19 de dezembro, para almoço de fim de ano, nas 
dependências do TCMRJ, o prefeito Cesar Maia, o 

presidente da Câmara de Vereadores, Ivan Moreira, o vereador 
Sami Jorge entre outras autoridades da administração. A conversa, 
informal, versou sobre assuntos do município do Rio.

Almoço com o Prefeito

Auditoria Operacional foi o 
tema do III Fórum do Programa 
de Modernização do Sistema 

de Controle Externo dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios Brasileiros 
(Promoex), coordenado pelo Instituto 
Ruy Barbosa (IRB). O evento aconteceu 
nos dias 28 e 29 de novembro, em 
Recife, e contou com a participação de 
conselheiros, procuradores e técnicos 
envolvidos na fiscalização e interesse em 
Auditoria Operacional.
 O presidente Thiers Montebello 
participou do III Fórum, compondo o 
Grupo de Trabalho responsável pela 
formulação de um termo de referência 
cujo objetivo é a elaboração de projeto de 
Lei Processual dos Tribunais de Contas, 
juntamente com o ministro Benjamin 
Zymler, do TCU e os conselheiros Carlos 
Pinna, TCE/SE; Helio Saul Mileski, do 
TCE/RS e Pedro Henrique Lino de Souza, 
do TCE/BA.
 O III Fórum encaminhou ao IRB 
a Proposta do Programa Nacional de 

“Aperfeiçoamento Profissional em Auditoria de Processos”.
 O objetivo do treinamento foi estudar os conceitos, 
princípios e práticas inerentes à execução da função das áreas 
de Auditoria Interna e de Controles Internos, considerando 
uma visão atual das atribuições e análise dos riscos envolvidos 
nos processos do TCMRJ.
 O treinamento, ministrado pela INDEP-Auditores 
Independentes, tendo como instrutores os professores 
Maurício Costa, Sergio Vidal dos Santos Dias e Douglas 
Bastos Rodrigues, todos com formação em Contabilidade, 
Administração, Auditoria e Controladoria, além de longa 
passagem pelo magistério, forneceu ao Corpo Técnico mais 
ferramentas para auxiliar na constatação de possíveis perdas 
financeiras e prejuízos, além de proporcionar uma melhoria 
na qualidade dos próprios processos e a identificação das 
mudanças ou adaptações necessárias aos procedimentos 
e rotinas implantadas, visando padronização, agilidade e 
conseqüente melhor controle e eficácia.

em  pesquisa feita junto aos 33 Tribunais 
de Contas, referente às práticas adotadas 
sobre o tema. Os participantes, divididos 
em grupos, apresentaram sugestões às 
propostas iniciais, que foram discutidas 
e aprovadas pela Plenária. 
 O Programa Nacional de Capacitação 
em Auditoria Operacional tem como 
propósito criar as condições para a 
realização de auditoria operacional nos 
Tribunais de Contas brasileiros, por 
meio do treinamento dos profissionais 
que desenvolvem at ividades  de 
auditoria. O assessor da Presidência 
do TCMRJ, Marco Antonio Scovino, foi 
Representante/Interlocutor do Grupo 

de Trabalho e fala da importância do 
Programa:
 - No final da primeira fase do 
Programa (3º ano) 75% dos Tribunais 
de Contas deverão estar capacitados e 
executando Auditorias Operacionais. A 
busca dessa metodologia visa garantir 
a efetividade das políticas públicas 
bem como a transparência de seus 
resultados. 
 O Controlador Geral do Município 
do Rio de Janeiro, Lino Martins da Silva, 
participou do evento apresentando um 
trabalho sobre o tema “Indicadores 
de Desempenho na Administração 
Pública”. 

Auditoria Operacional é tema 
do III Fórum do Promoex

Procurador Carlos Henrique Amorim Costa, conselheiro Fernando 
Bueno Guimarães, secretário-chefe do Gabinete do Prefeito João 
Marcos Cavalcanti de Albuquerque, subsecretário-chefe do Gabinete 
do Prefeito Ivan Galindo, vereador Ivan Moreira, conselheiro Sergio 
Cabral, Thiers Montebello, prefeito Cesar Maia, conselheiro Jair Lins 
Netto, conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes, controlador geral 
da CGM Lino Martins da Silva, vereador Sami Jorge, vereador Paulo 
Cerri e  conselheiro Nestor Rocha

O

A C a p a c i t a ç ã o  e m 
Auditoria Opera-
cional. A proposta 
a p r e s e n t a d a  f o i 
resultado do trabalho 
desenvolvido pelos 
membros do Grupo 
Temático de Auditoria 
Operacional, baseado 
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ealizou-se no dia 13 de dezembro o I 
Seminário da Atricon/Promoex,  no 
auditório do Tribunal de Contas da 

União, em Brasília, sendo a  normatização 
processual dos Tribunais de Contas o tema 
central do evento.  
 O I Seminário foi coordenado pelo 
Grupo de Trabalho responsável pela 
formulação de termo de referência 
sobre regulamentação processual dos 
Tribunais de Contas. O Grupo de Trabalho 
é presidido pelo ministro Benjamim 
Zymler, do TCU, e integrado ainda pelos 
conselheiros Hélio Saul Mileski, do TCE/
RS; Carlos Pinna de Assis, do TCE/SE; 
Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, do 

I Seminário da Atricon/Promoex 
sobre normatização processual

os dias 2 a 5 de outubro 
de 2006, o Tribunal de 
Contas do Município de 

São Paulo realizou o Seminário 
Técnico sobre “Urbanismo e Meio 
ambiente – Estatuto da Cidade – 5 
anos”.
 A assessora da Presidência do 
TCMRJ, Maria Bethania Villela, 
foi convidada para, no dia 4 de 
outubro, participar dos debates do 
painel “Os Tribunais de Contas em 

a i s  u m 
e s p e t á c u l o 
m u s i c a l , 

promovido pelo Centro 
Cultural, lotou o auditório 
do TCMRJ, dia 9 de  
novembro, às 12 horas.
 Desta vez foi a vez 
de Denise Pinaud, com 
Show de Bossa Nova 
& MPB, no qual foram 
apresentadas pérolas do repertório da 
música popular brasileira e  até um 
sambinha. Entre as músicas cantadas 
por Denise, que iniciou sua carreira em 
2002, através do Selo Niterói Disco e 
recentemente recebeu o troféu Vinícius de 
Moraes, no Vinícius Piano Bar, estiveram 
presentes o samba Sob controle, de Durval 
Ferreira e Macau; Amor de Carnaval, de 
Luis Bonfá; Que Deus ajude, de Djavan; 
Pret-a-porter de tafetá, de João Bosco e 
Aldir Blanc; Pra que chorar, de Vinícius de 
Moraes e Baden Powell; Samba do avião, 
de Tom Jobim, entre outras. E, Chega 
de saudade, de Tom Jobim e Vinícius 
de Moraes,  que o auditório cantou  
junto, surpreendendo pela afinação.  
Acompanharam  Denise Pinaud  banda 
composta por Kuko Moura, teclado e 
arranjos;  Bruno Marques, sax, flauta e 
arranjos; Fabiano Segalotti, no trombone; 
Cordeiro, na bateria, e  Francisco Paulo, 
no baixo. 

R

TCMSP debate urbanismo 
e meio ambiente

Música, Arte & 
CulturaD
M

p r e s i d e n t e 
do  TCMRJ , 
conselheiro 

Thiers Montebello, 
esteve na solenidade 
militar em que a 
1ª  Inspetor ia  de 
C o n t a b i l i d a d e  e 
Finanças do Exército 
(ICFEX) comemorou 
seu 72º aniversário de 
criação. A cerimônia 
contou com a presença 
de colaboradores da 

Thiers Montebello e o secretário da  Secretaria de Controle 
Externo no Estado do Rio de Janeiro/TCU (SECEX/TCU), 
Francisco Carlos Ribeiro de Almeida   

Presidente do TCMRJ visita 1ª ICFEX

O

TCE/MG; Pedro Henrique Lino de Souza, 
do TCE/BA; Renato Martins Costa, do 
TCE/SP e Thiers Montebello, do TCMRJ.
 Os responsáveis pela abertura do 
encontro foram o ministro Benjamin 
Zymler, o conselheiro Victor Faccioni, 
Presidente da Atricon, o conselheiro 
Salomão Ribas Júnior, presidente do 
Instituto Ruy Barbosa e o conselheiro 
Francisco de Souza Andrade Netto, 
presidente da Abracon. 
 Foi apresentado um painel ao final 
do Seminário sobre “Normatização 
Processual nos Tribunais de Contas”, e 
logo a seguir houve um debate entre os 
participantes.

1ª Inspetoria no cumprimento de sua 
missão de Controle Interno e das filhas 
do homenageado, Major Intendente de 
Guerra, Carlos Erasmo de Cerqueira 

van Gorito Maurity, fotógrafo 
da Revista TCMRJ, foi vencedor 
do “Concurso de Fotografias do 
Cristo”, promovido em outubro pelo 

Jornal do Brasil, em parceria com a Oi, 
para comemorar os 75 anos do Cristo 
Redentor.
 Das 400 fotos enviadas pelos leitores, 
70 foram escolhidas por internautas e 
por um júri especializado, coordenado 
pelo fotógrafo Evandro Teixeira.
 Ivan foi o grande vencedor da 
categoria profissional: tanto o júri 
popular quanto o amador conferiram a 
suas fotos o primeiro lugar.
 Confira na seção “Por Dentro do 
TCMRJ” as fotos premiadas, publicadas 
no JB de  19  de novembro de 2006.

Fotógrafo da 
Revista TCMRJ 
vence concurso

apresentaram os resultados de um caso 
prático sobre aterro sanitário.
 Na foto, Maria Bethania Villela e 
o Conselheiro Antonio Carlos Caruso, 
Presidente do TCMSP.

e Silva, que, em 1934, sendo então 
Comandante da 1ª Região Militar, 
organizou s Serviço de Fundo Regional 
da 1ª Região Militar (SRF).

face dos Instrumentos de Política Urbana 
do Estatuto da Cidade”, juntamente com 
os colegas daquela Corte de Contas, 
Marcos Tadeu Barros de Oliveira e Carlos 
Alberto Martinelli que, na ocasião, 

I
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oi realizado nos dias 16 a 18 de novembro, na cidade de Coimbra, Portugal, 
o XI Congresso Internacional de Contabilidade e Auditoria – Novos Desafios 
da Contabilidade e Auditoria: Ética, Independência e Pensamento organizado 

pela ISCAS – Associação dos Institutos Superiores de Contabilidade e Administração 
de Coimbra, que reúne os Institutos Superiores de Contabilidade e Administração 
de Coimbra, Aveiro, Lisboa e Porto.
 A Inspetora Geral da 6ª IGE, Marta Varela Silva, participou do Congresso 
numa das Sessões Paralelas - Auditoria, apresentando um trabalho sobre o tema: 
“A Auditoria em defesa das áreas ambientalmente protegidas”. 
 O Controlador Geral do Município do Rio de Janeiro, Lino Martins da Silva, 
também esteve presente. Sua apresentação no dia 18 de novembro com a palestra 
“Auditoria das receitas públicas: análise crítica e contribuição”.
 Marta aproveitou a oportunidade para divulgar o trabalho (Auditoria ambiental) 
no Tribunal de Contas de Portugal, e conhecer o desenvolvimento de temas ligados 
a Auditorias Ambiental, Operacional e de Receitas no âmbito do TC de Portugal. 

Seminário sobre 
compras públicas

F

N

Coral do TCMRJ encerra 2006

o dia 27 de outubro, atendendo a 
convite da Fundação Getúlio Vargas 
de São Paulo e do ICLEI-Local 

Governments for Sustainability, Maria 
Bethania Villela, assessora da Presidência do 
TCMRJ, participou do Seminário Nacional 
sobre Compras Públicas Sustentáveis, 
apresentando um trabalho sobre o tema: “O 
papel dos Tribunais de Contas na mudança dos 
paradigmas atuais das Compras Públicas”.
 Bethania falou sobre o grande poder de 
compra dos órgãos públicos que representa 
cerca de 10% do PIB nacional, e de como 
essa capacidade pode gerar mudanças nos 
padrões atuais, passando a contribuir de 
forma essencial para a sustentabilidade 
ambiental.
 Na ocasião foi lançado o Guia de Compras 
Públicas Sustentáveis, o primeiro livro do 
gênero lançado no Brasil que disponibiliza 
dados e informações sobre a nova perspectiva 
das compras governamentais que podem ser 
uma ferramenta importante na promoção do 
desenvolvimento sustentável.

omeçou pela França e chegou a Vila 
Isabel. Assim foi a última apresentação 
com o Coral do TCMRJ,  no “Projeto Arte 

& Cultura”, dia 14 de dezembro, no Auditório 
Conselheiro Luiz Alberto Bahia. 
 Iniciando a apresentação, o Coral cantou 
Belle Qui Tienti Ma Vie – Pavana, de 1588, 
com uma pequena representação de flerte 
musical, deixando a platéia entusiasmada. 
A seguir o samba Conversa de Botequim, de 
Noel Rosa e Vadico. Em Epitáfio, de Sérgio 
Britto, a mensagem de arrependimento soou 
pensativa nas vozes do Coral. O que é, o que é, 
de Gonzaguinha encerrou a primeira parte da 
apresentação.
 Na segunda parte o Coral, com a 
colaboração de alguns integrantes do Coral 
do TCE, apresentou várias músicas natalinas: 
Adeste Fideles, tradicional natalino e Jesus 
Alegria dos Homens, de J.S.Bach, terminando 

com Happy Christmas, de John Lennon e Yoko 
Ono, trazendo a todos momentos de alegria, 
paz e esperança para o ano de 2007.
 A última apresentação de 2006 do Coral 
do TCMRJ foi em 21 de dezembro, junto com 
o Coral do TCERJ, no Museu Nacional de Belas 
Artes. Sob a coordenação de Cilene Marcante, 
do TCM e Mônica Pires e Albuquerque, do 
TCE, e direção musical de Zeca Rodrigues 
– também responsável pelos arranjos – e 
Gláucia Henriques, os dois corais interpretaram 
16 músicas, entre elas, Chega de Saudade, de 
Tom Jobim e Vinícius de Moraes; Barquinho, 
de Roberto Menescau e Ronaldo Boscoli; Calix 
Bento, do folclore mineiro; Jesus Alegria dos 
Homens, de J.S.Bach; e Happy Christmas, de 
John Lennon e Yoko Ono.
 Em ambas apresentações o Coral foi 
acompanhado por João Bittencourt ao teclado e 
Di Lutgardes na percussão.

C

TCMRJ participa de 
Congresso em Portugal

m visita ao TCMRJ, 
dia 19 de dezembro, 
o Prefeito Cesar Maia 

conheceu a sala-cofre, situada 
nas dependências da Assessoria 
de Informática, no 12º andar 
do prédio. 
 Cesar Maia, na ocasião, 
recebeu do técnico Fernando 
Rocha as explicações sobre a 
abertura e funcionamento do 
equipamento. 

Prefeito 
visita a 
sala-cofre

E
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FRANCISCO DORNELLES 
(PP / RJ)
Professor universitário e 
servidor público, eleito 
deputado federal cinco 
v e z e s   c o n s e c u t i v a s , 

sendo o primeiro mandato em 1987. 
Licenciou-se do mandato em duas 
legislaturas para exercer os cargos 
de Ministro de Estado da Indústria, 
do Comércio e do Turismo e Ministro 
de Estado do Trabalho e Emprego. 
Agora representará o Estado do Rio 
de Janeiro no Senado pelos próximos 
oito anos. 

SÉRGIO CABRAL FILHO 
PMDB / RJ
O carioca Sérgio de Oliveira 
Cabra l  San tos  Fi lho , 
conquistou seu primeiro 
mandato como deputado 

estadual, aos 27 anos, em 1990. Foi reeleito 
para o cargo mais duas vezes. Em 1995 
assumiu a presidência da Assembléia, 
cargo que ocupou até 2002, de onde saiu 
para disputar as eleições para o Senado. 
Foi eleito e cumpriu seu mandato entre 
janeiro de 2003 até dezembro de 2006, 
quando, então, elegeu-se governador do 
Estado do Rio de Janeiro.

resultado das eleições para a Câmara dos 
Deputados e para a Assembléia Legislativa 
(Alerj) provocou uma reviravolta na Câmara 

Municipal e Prefeitura do Rio. Nove vereadores se 
elegeram, abrindo vagas para os suplentes. A nova 
composição da Assembléia Legislativa do Rio começa 
com quase metade dos 70 deputados reeleitos. A 
bancada federal do Estado do Rio terá 21 deputados 
reeleitos. 

Ao lado de políticos como o deputado Miro Teixeira 
(PDT), que caminha para sua nona legislatura no 
Congresso, há estreantes, como Filipe Rio de Cara Nova, 
22 anos, que disputou a primeira eleição. 

REELEITOS

DEPUTADOS FEDERAIS

ALEXANDRE 
SANTOS 
Empresário, vai 
para o quarto 
mandato como 
deputado federal.

BERNARDO 
ARISTON 
Radialista, 
foi Secretário 
Municipal de 
Turismo, Esporte e 

Lazer do Município do Arraial 
do Cabo – RJ. Conquista o 
segundo mandato.

EDUARDO CUNHA 
Economista, 
foi presidente 
da Telerj – RJ; 
Sub-Secretário 
de Habitação do 

Governo do Rio de Janeiro; 
Presidente da CEHAB – RJ. 
Reeleito para o Congresso.

EZEQUIEL 
Professor 
universitário 
e engenheiro, 
foi prefeito do 
Município de São 

Gonçalo-RJ; presidente do Metrô 
– RJ;  Secretário de Obras e 
Programas Especiais do Estado do 
Rio. Vai para o segundo mandato.

FERNANDO LOPES 
Economista, 
licenciou-se 
do mandato 
de deputado 
federal em quatro 

legislaturas para exercer 
os cargos de Secretário de 
Planejamento; Secretário de 
Controle Geral;  Secretário 
da Fazenda e Secretário de 
Planejamento, Controle e Gestão 
do Estado do Rio de Janeiro. Vai 
para o quinto mandato.

LEONARDO 
PICCIANI 
Empresário e 
bacharel em 
Direito, foi 
presidente do 

Diretório Municipal da 
Juventude do PMDB – RJ; 
assistente da Presidência do 
Tribunal de Contas do Rio de 
Janeiro. Conquista o segundo 
mandato.

NELSON BORNIER
Advogado, foi 
secretário de 
Desenvolvimento 
da Baixada 
Fluminense e 

prefeito da cidade de Nova 
Iguaçu – RJ.Vai para o quarto 
mandato.

PT / PSB / PCdoB

CARLOS  
SANTANA 
(PT / RJ)
Metalúrgico, 
ferroviário, foi 
presidente do 

Sindicato dos Ferroviários. Vai 
para o quinto mandato.

JORGE BITTAR 
(PT / RJ)
Engenheiro 
Eletrônico, foi 
presidente do 

e engenheiro, 
licenciou-se 
do mandato 
de deputado 
federal em duas 
Legislaturas para 
exercer o cargo 

de Secretário Municipal de 
Transportes do Rio de Janeiro.
Vai para o sétimo mandato.

RODRIGO MAIA
Analista 
financeiro, 
foi Secretário 
Municipal de 
Governo no Rio 
de Janeiro; líder 

do PFL, conquista o terceiro 
mandato.  

PSC

DELEY 
Atleta profissional 
de Futebol e 
técnico de Futebol. 
Vai para o segundo 
mandato.

PDT

MIRO TEIXEIRA
Advogado e 
jornalista, 
licenciou-se 
do mandato de 
deputado federal 

em duas legislaturas para 
exercer o cargo de Ministro de 
Estado das Comunicações, vai 
para o nono mandato. 

RENATO 
COZZOLINO
Militar e professor, 
foi vice-lider do 
PSC;  exerceu 
um mandato de 

PMDB

Diretório Regional do PT – RJ, 
licenciou-se do mandato de 
deputado federal em uma 
legislatura para exercer 
o cargo de Secretário de 
Planejamento do Estado do 
Rio de Janeiro, vai para o 
terceiro mandato. 

LUIZ SÉRGIO  
(PT / RJ)
Delineador Naval, 
foi prefeito do 
Município de 
Angra dos Reis 

– RJ;  vice-líder do PT, vai para 
o terceiro mandato. 

ALEXANDRE 
CARDOSO 
(PSB / RJ)
Médico, licenciou-
se do mandato 
de deputado 
federal em duas 

legislaturas para  exercer o cargo 
de Secretário de Saneamento e 
Recursos Hídricos do Estado do 
Rio de Janeiro.Vai para o quarto 
mandato.  

PV / PPS 

FERNANDO 
GABEIRA (PV /RJ)
Jornalista, no 
final dos anos 60 
ingressou na luta 
armada contra a 

ditadura militar, ficando exilado 
por dez anos. Com a Anistia, 
voltou ao Brasil. Em 1994 elegeu-
se deputado federal, indo para o 
quarto mandato consecutivo.

PFL

AROLDE DE OLIVEIRA
Oficial do Exército, economista 

SENADOR
GOVERNADOR

Parlamentares eleitos assumem mandato

O SENADOR
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deputado estadual e vai para o 
segundo de deputado federal.  

PP

JAIR BOLSONARO 
Militar, foi 
vereador no 
Município do Rio 
de Janeiro. Vai para 
o quinto mandato 

de deputado federal.

SIMÃO SESSIM
Advogado e 
professor, foi 
prefeito de Nilópolis 
– RJ; Secretário de 
Educação;  Chefe do 
Gabinete Municipal 

de Nova Iguaçu – RJ e Procurador 
Geral de Nilópolis –RJ. Vai para o 
oitavo mandato.

PTB

SANDRO MATOS
Empresário, 
foi vereador no 
Município de São 
João de Meriti – RJ. 
Vai para o segundo 
mandato.

PSOL

CHICO ALENCAR
Professor de 
História, exerceu 
dois mandatos 
de vereador no 
Rio de Janeiro. 
Reelegeu-se para o 

Congresso.

NOVOS 
 PMDB

MARCELO 
ITAGIBA
Delegado de Polícia 
Federal, exerceu o 
cargo de Secretário 
de Estado de 
Segurança Pública 

no Rio de Janeiro. Conquista 
o primeiro mandato como 
deputado federal.

PUDIM
Eleito para o 
primeiro mandato 
na Câmara dos 
Deputados.

SOLANGE 
ALMEIDA
Veterinária, foi 
prefeita e vereadora 
por duas vezes 

consecutivas no Município de 
Rio Bonito – RJ. Eleita para 
o primeiro mandato como 
deputada federal.

PT

CIDA DIOGO 
(PT / RJ)
Médica, foi 
Vice-Prefeita 
e Secretária 
Municipal de 
Saúde de Volta 

Redonda – RJ; exerce  o 
segundo mandato como 
deputada estadual.

CHICO D’ANGELO 
(PT / RJ)
Médico, foi diretor 
do Sindicato dos 
Médicos do Rio de 
Janeiro;  Secretário 
Municipal de 

Saúde de Niterói e presidente 
da Fundação Municipal de 
Saúde. Eleito para o primeiro 
mandato.

EDMILSON 
VALENTIM 
(PC do B / RJ)
Foi vereador e 
exerceu  três 
mandatos de 

deputado estadual no Rio de 
Janeiro.

EDSON SANTOS  
(PT / RJ)
Exerce o quarto 
mandato 
consecutivo de 
vereador na cidade 

do Rio de Janeiro.Conquista 
pela primeira vez uma cadeira 
na Câmara dos Deputados.

PPS

LEANDRO 
SAMPAIO
(PPS / RJ)
Foi prefeito de 
Petrópolis –RJ, 
exerce um mandato 

como deputado estadual. 
Assume seu primeiro mandato 
na Câmara dos Deputados. 

MARINA MAGESSI 
(PPS / RJ)
Inspetora de 
Polícia Civil, 
atuou como Chefe 
de Investigação 

da Delegacia de Repressão 
a Entorpecentes no Rio de 
Janeiro. Eleita para o primeiro 
mandato como deputada. 

NEILTON MULIN
(PPS / RJ)
Exerceu o cargo 
de Secretário de 
Desenvolvimento 
Social e três 

mandatos de  vereador no 
Município de São Gonçalo – RJ.

PSDB

ANDREIA ZITO 
Exerce o segundo 
mandato 
consecutivo como 
deputada estadual. 

OTÁVIO LEITE 
Advogado, foi  vice-
prefeito; vereador 
por três mandatos 
consecutivos e um 
para  deputado 

estadual no Rio de Janeiro.

SILVIO LOPES 
Foi prefeito de 
Macaé-RJ. Eleito 
para o primeiro 
mandato como 
deputado.

PFL

ÍNDIO DA COSTA
Advogado, foi 
Secretário Municipal 
de Administração; 
exerce o terceiro 
mandato 

consecutivo de vereador na 
cidade do Rio de Janeiro.

ROGÉRIO LISBOA 
Foi Secretário de 
Obras de Nova 
Iguaçu – RJ. Eleito 
para o primeiro 
mandato como 
deputado.

SOLANGE 
AMARAL
Psicóloga, foi 
Secretária Estadual 
de Trabalho e Ação 
Social; Secretária 
Municipal de 

Habitação, onde coordenou o 
Favela Bairro, e deputada estadual 
por dois mandatos.

PSC 

FILIPE RIO DE 
CARA NOVA
Estudante de 
Ciências Atuariais, 
é o mais jovem 
deputado federal 

eleito no Rio de Janeiro.

HUGO LEAL 
Advogado, foi 
presidente do Detran 
–RJ; Deputado 
Estadual e Secretário 
de Justiça do Governo 

do Estado do Rio de Janeiro.

PDT

BRIZOLA NETO 
É vice-presidente 
nacional da juventude 
do PDT;  exerce o 
primeiro mandato 
como  vereador na 

cidade do Rio de Janeiro. Eleito para 
assumir uma cadeira  na  Câmara 
dos Deputados.   

PTB

PASTOR MANOEL 
FERREIRA 
Pastor evangélico, 
eleito para assumir 
o primeiro mandato 
na Câmara dos 
Deputados.   

PT do B

VINÍCIUS 
CARVALHO
Pastor da Igreja 
Universal , assume 
pela primeira vez 
mandato na Câmara 
dos Deputados.

PRONA
SUELY 
Foi assessora direta 
do deputado federal 
Enéas Carneiro, 
exerce o primeiro 
mandato de vereadora 
na cidade do RJ.

PHS

FELIPE BORNIER
Eleito para o 
primeiro mandato 
na Câmara dos 
Deputados.

PL

DR ADILSON 
SOARES
Bacharel em Direito, 
exerceu um mandato 
de vereador na 
cidade do RJ.

PRB

LÉO VIVAS 
Bispo da Igreja 
Universal.  Eleito 
vereador no Município 
de Nova Iguaçu - RJ e 
deputado estadual no 
Rio de Janeiro.
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PMDB

ALTINEU CORTES
Empresário, vai para o 
terceiro mandato.

APARECIDA GAMA
Pedagoga, foi 
Secretária de Estado 
de Habitação e 
Assuntos Fundiários 
do Rio de Janeiro. Vai 

para o quinto mandato consecutivo.

CHIQUINHO DA 
MANGUEIRA
Foi Superintendente 
da Suderj. Reeleito 
para o segundo 
mandato.

DICA
Foi vereador por  duas 
vezes consecutivas no 
Rio. Vai para o terceiro 
mandato.

DOMINGOS BRAZÃO 
Foi vereador no 
Município do Rio de 
Janeiro. Reeleito para 
o terceiro mandato.

EDSON ALBERTASSI
Foi vereador de 
Volta Redonda – RJ. 
Eleito para o terceiro 
mandato. 

FÁBIO SILVA 
Advogado, conquista 
o segundo mandato 
na Alerj. É um dos 
deputados mais novos 
na Casa.

GRAÇA
Deputada estadual 
por quatro mandatos 
consecutivos, é a atual 
primeira secretária da 
Alerj.

JORGE PICCIANI 
Foi Secretário 
Estadual de Esporte e 
Lazer; Presidente da 
Suderj; Presidente da 
Alerj e ocupa há 10 

anos o cargo de Secretário Geral do 
PMDB no estado. Vai para o quinto 
mandato.

NELSON 
GONÇALVES 
Conquista o quarto 
mandato consecutivo 
na Alerj.

NOEL DE 
CARVALHO
Foi prefeito duas 
vezes no Município 
de Resende –RJ.  
Vai  para o seu 

terceiro mandato.

PAULO MELO 
Reeleito para o quinto 
mandato consecutivo. 
É o atual líder do 
partido na Alerj.

ROBERTO 
DINAMITE
Foi vereador no 
Município do Rio de 
Janeiro. Vai para o seu 
terceiro mandato.

SULA
Vice-prefeita do 
Município de Belford 
Roxo – RJ. Volta à 
Assembléia para o 
segundo mandato.

PT e PSB

ALESSANDRO 
MOLON
(PT / RJ)
Bacharel em Direito e 
professor de História. 
Reeleito para o 

segundo mandato.

CARLOS MINC 
(PT / RJ)
Reeleito pela sexta 
vez. É autor de leis 
em defesa do meio 
ambiente. É um dos 

fundadores do Partido Verde (PV).

GILBERTO 
PALMARES  (PT- RJ)
Iniciou sua 
carreira política 
no movimento 
sindical; foi um dos 

fundadores da CUT; vereador no Rio 
e Secretário Estadual do Trabalho. 
Reeleito para o segundo mandato.

INÊS PANDELÓ 
(PT- RJ)
Jornalista.  Foi prefeita 
de Barra Mansa 
– RJ. Reeleita para o 
segundo mandato.

ARMANDO JOSÉ 
– PSB / RJ
Pastor da Igreja 
Universal, chega ao 
terceiro mandato na 
Alerj. Psicólogo e ex-

funcionário do Banerj.

PFL

GRAÇA PEREIRA 
Formou-se em 
arquitetura e 
especializou-se 
em engenharia de 
segurança. Reeleita 

para o nono mandato.

PSDB

GLAUCO LOPES 
Bacharel em Direito, 
foi presidente da 
Empresa Pública 
Municipal de Turismo 
de Macaé –RJ. Reeleito 

para o segundo mandato.

LUIZ PAULO
Engenheiro civil, 
foi Secretário de 
Obras e Serviços 
Públicos; Transportes; 
Urbanismo e Meio 

Ambiente do Município do Rio de 
Janeiro e Vice –Governador. Vai para 
o seu segundo mandato na Alerj.

PDT

CIDINHA CAMPOS 
Exerceu dois 
mandatos de deputada 
federal e foi reeleita 
para o terceiro 
consecutivo como 

deputada estadual.

PAULO RAMOS
Foi deputado federal 
por dois mandatos. 
Líder do partido na 
Alerj. Conquistou seu 
terceiro mandato para 

deputado estadual.

PSC
 

CORONEL JAIRO 
– PSC / RJ
Coronel da Polícia 
Militar. Foi reeleito 
para o seu  segundo 
mandato na Alerj.

MARCO FIGUEIREDO 
– PSC / RJ
Foi vereador por duas 
vezes consecutivas 
no Município de 
Duque de Caxias – RJ. 

Reeleito para o seu  terceiro mandato 
na Alerj.

PMN e PTC

ALESSANDRO 
CALAZANS
(PMN / RJ)
Advogado, eleito e 
reeleito vereador em 
Nilópolis –RJ.Vai para 

o quarto mandato como deputado 
estadual.

PPS / PV

ANDRÉ CORREA 
(PPS / RJ)
Foi Secretário 
Estadual de Meio 
Ambiente. Vai para o 
terceiro mandato.

ANDRÉ DO PV 
(PV / RJ)
Reeleito, foi líder do 
partido no mandato 
anterior. É especialista 
em Direito Ambiental.

PTB / PAN

JOSÉ NADER 
(PTB / RJ)
Economista, vai para 
o segundo mandato.

WALNEY ROCHA 
(PAN / RJ)

 Foi vereador por duas 
vezes no Município 
de Nova Iguaçu. 
Vai para  o quarto 

mandato. 

PT do B / PSL

JODENIR SOARES 
(PT do B / RJ)
Bispo da Igreja 
Universal.Vai para o 
segundo mandato.

MARCOS ABRAHÃO 
(PSL / RJ)
Foi vereador na cidade 
de Rio Bonito – RJ. 
Vai para o segundo 
mandato na Alerj.

PL

WALDETH  
DO INPS
Bacharel em Direito, 
foi vice-prefeita  de 
Três Rios e reeleita  
para  Alerj.

DEPUTADOS ESTADUAIS

REELEITOS
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PRONA

ÉDNO FONSECA 
Pastor evangélico; foi 
Secretário Municipal 
de Trabalho em São 
Gonçalo – RJ. Vai para 
o segundo mandato.

PSDC

JOÃO PEIXOTO 
Volta a ocupar 
uma cadeira 
na Assembléia 
Legislativa. 

  
NOVOS

PMDB

ALAIR CORRÊA 
Foi prefeito de Cabo 
Frio - RJ por três 
mandatos consecutivos 
e agora estréia como  
deputado estadual.

ÁLVARO LINS 
Delegado, foi Chefe de 
Polícia Civil no Rio de 
Janeiro. Eleito para o 
primeiro mandato.

PEDRO AUGUSTO 
Radialista, exerceu 
dois mandatos como 
deputado estadual.

PT/PSB

RODRIGO NEVES 
(PT / RJ)
Foi Secretário 
Municipal no 
Município de Niterói 
–RJ. Assume o primeiro 

mandato na Assembléia Legislativa.

JORGE BABU (PT- RJ)
Exerce o segundo 
mandato consecutivo 
como vereador no 
Rio. Eleito para o 
primeiro mandato na 

Assembléia Legislativa.

DR WILSON CABRAL 
(PSB-RJ)
Médico, foi Secretário 
de Saúde de Campos 
–RJ. Elegeu-se para o 
primeiro mandato na 

Assembléia Legislativa.

ROGÉRIO CABRAL 
(PSB / RJ)
Presidente da Câmara 
de Vereadores de 
Friburgo – RJ, elegeu-
se para o primeiro 

mandato na Alerj.

PFL

MARCELINHO 
D’ALMEIDA 
Cumpre seu 
segundo mandato 
como vereador  
no Município  

do Rio de Janeiro. Foi sub-
prefeito de Bangu RJ. Eleito 
para o seu primeiro mandato 
na Alerj.

DR MÁRCIO 
PANISSET 
Exercerá o primeiro 
mandato na Alerj.

NATALINO
Eleito para o primeiro 
mandato na Alerj.

PEDRO FERNANDES
Assume o seu 
primeiro mandato na 
Alerj.

RODRIGO DANTAS 
Eleito para o primeiro 
mandato na Alerj.

PSDB

GERSON BERGHERJ
Foi vereador e 
presidente da Câmara 
Municipal do Rio de 
Janeiro.

MARIO MARQUES
Foi prefeito de Nova 
Iguaçu – RJ. Eleito para 
o primeiro mandato 
na Alerj.

PEDRO PAULO 
Eleito para o primeiro 
mandato na Alerj.

ZITO 
Foi deputado 
estadual e duas 
vezes consecutivas  
prefeito do 
Município de 

Caxias – RJ.

PDT

OLNEY BOTELHO
Empresário de Nova 
Friburgo – RJ, eleito 
para o primeiro 
mandato na Alerj.

SHEILA GAMA
Eleita para o primeiro 
mandato na Alerj.

WAGNER MONTES 
Eleito para o primeiro 
mandato na Alerj.

PSC

DR ALDIR 
Vereador no 
Município de Itaboraí 
– RJ, é médico e 
exercerá o primeiro 
mandato na Alerj. 

SABINO – PSC / RJ
Foi prefeito de Rio das 
Ostras - RJ. Eleito para 
o primeiro mandato 
na Alerj.

TUCALO –PSC / RJ
Vice-prefeito de 
Marica –RJ. Assume 
o primeiro mandato 
na Alerj.

PMN e PTC

CHRISTINO ÁUREO 
– PMN / RJ
Foi Secretário Estadual 
de Agricultura. 
Conquista seu primeiro 
mandato na Alerj.

JANE DA NÚBIA 
– PTC / RJ
Foi Secretária 
de Educação do 
Município de Magé 
– RJ. Eleita para o seu  

primeiro  mandato como deputada.

PPS / PV

COMTE – PPS / RJ
Foi presidente da 
Câmara de Niterói 
– RJ; Secretário 
Municipal e atual 
vice-prefeito da 

cidade. Eleito para o primeiro 
mandato.

PTB / PAN

RENATA DO POSTO 
– PAN / RJ
Foi  vice-prefeita de 
Magé – RJ. Eleita para 
o primeiro mandato.

PP

DIONÍSIO LINS 
Elegeu -se  vereador 
pela primeira vez em 
2004  e agora vai para 
a Alerj. Foi presidente 
do Instituto de Pesos 

e Medidas.

FLÁVIO 
BOLSONARO
Em 2000 obteve o 
primeiro mandato 
como vereador no Rio. 
Agora conquista uma 

cadeira na Alerj.   

PHS

ANABAL 
Foi prefeito de 
Seropédica – RJ. 
Eleito para o primeiro 
mandato na Alerj.

MARCELO SIMÃO 
É vereador de São 
João de Meriti – RJ. 
Chega à Alerj pela 
primeira vez.

PL
DR ALCIDES ROLIM 
Médico, se elegeu 
vereador por duas 
vezes em Belford Roxo 
– RJ. Assume primeiro 
mandato na Alerj.

PC  do B

FERNANDO 
GUSMÃO 
Foi presidente da 
UNE; exerce o 
segundo mandato de 
vereador na cidade 

do Rio de Janeiro e foi eleito para o 
primeiro mandato na Alerj. 

PRB

BEATRIZ SANTOS 
Eleita para o primeiro 
mandato na Alerj.

PSOL

MARCELO FREIXO
Militante de Direitos 
Humanos, atuou como 
pesquisador na ONG Justiça 
Global e agora estréia como 
deputado estadual.
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ro Visitas ao TCMRJ

Setembro.2006

Dia 4 – Alunos da Fundação Getúlio Vargas 

Outubro.2006

Dia 3 – Thiers Montebello 
com o Coronel Antunes e o 

Coronel Amaro

Dia 4 - José Netto Leal Júnior, da AST-Rio, Thiers 
Montebello, e os técnicos da Controladoria Geral 
do Município Adriano Luiz Medina e Adelmo 
Feliciano da Silva

Dia 11 – Conselheiro José Euler 
P.P. de Mello, do TCE/RO, Thiers 

Montebello e Conselheiro Nestor 
Rocha, do TCMRJ 

Dia 19 –Desembargadores Ricardo Rodrigues Cardozo, 
Paulo Gustavo Rebello Horta, Valeria Garcia da Silva 
Maron, Ricardo Silva de Bustamante, conselheiro Jair Lins 
Netto, desembargador José Carlos Schmidt  Murta Ribeiro, 
Thiers Montebello e  desembargadores Edson de Aguiar 
Vasconcelos, Antonio José Carvalho, Marcus Quaresma 
Ferraz, Fernando Marques de Campos Cabral e Adilson 
Vieira Macabu

Dia 23 – Ângela Patrícia B. de Macedo
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Dia 23 – Conselheiro 
José de Moraes, Thiers 

Montebello e os coronéis 
Marcos Padrão e Paulo 

Israel  Pedrozo

Dia 24 – José Renato Torres, 
sub-chefe da Polícia Civil, Ivan 
Moreira, presidente da Câmara dos 
Vereadores, Thiers Montebello e 
Nestor Rocha

Dia 30 – Comissão Julgadora do 
Concurso de Monografias “Prêmio 

Maurício Caldeira de Alvarenga”

Dia 30 - Jornalista Pedro Grossi 

Novembro.2006

Dia 7 – Técnicos do Iplan-Rio 
visitam a sala-cofre

Dia 21 – Martha Godinho Marques e Adriana 
Sefrin Ferreira da Silva, representantes do Centro 
de Recursos Humanos do TCE/RS
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Dia 22 – Thiers Montebello e o 
Conselheiro Nestor Rocha recebem 
José Luiz Alquéres e Paulo Roberto 
Pinto, respectivamente, presidente 

e diretor financeiro da Light

Dia 27 – Conselheiros Yêdo Flamarion Lobão, 
do TCE/MA, Júlio Assis Corrêa Pinheiro e Lucio 
Alberto de Lima Albuquerque, do TCE/AM 

Dia 1 – Fuad Zamot, professor 
da Fundação Getúlio Vargas

Dezembro.2006

Dia 6 - Marie Anick Mercier e o jornalista 
Paulo Marinho dos Santos

Dia 21 – Suely Peçanha Murat de Sousa

Dia 14 - Helena Severo
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CONTRATO

Conselheiro-Relator: 
Antonio Carlos Flores de Moraes

Processo nº 40/006.946/2004
Sessão Plenária de 02.10.2006

O princípio da razoabilidade é 
um limite à discricionariedade ad-
ministrativa.

Aquisição, manutenção e 
suporte técnico –PGM

VOTO

Retorna o presente da diligência 
determinada pelo Plenário na 76ª 
Sessão Ordinária de 23.11.2005, sob 
voto de minha lavra, para que a Juris-
dicionada, mais precisamente o gestor 
do fundo, o Exmo. Sr. Dr. Procurador 
Geral do Município justificasse o 
porquê da utilização de Recursos da 
Unidade Orçamentária do Fundo Es-
pecial em despesas de investimento e 
custeio da PGM, fora da finalidade ini-
cialmente prevista; e o motivo da não 
restituição à Fazenda Pública do lucro 
proveniente do fundo, para que atenda 
de forma legal e incontestável ao 
interesse público e, por conseguinte, 
as prioridades e metas orçamentárias 
municipais.

O Exmo. Sr. Dr. Procurador Geral 
do Município, Dr. Julio Rebello Horta, 
atendendo à diligência, juntou às fls. 
32/42 sua manifestação, defendendo 
o dispêndio com base no princípio da 
razoabilidade, bem como que deve ser 
mantida a reversão para o fundo dos 
saldos positivos verificados ao final 
de cada exercício, até que sobrevenha 
inovação legislativa.  

A 1ª IGE apresenta consistente 
instrução acerca da matéria, enten-
dendo como satisfatórios os esclareci-
mentos prestados e, o Senhor Inspetor 
Setorial e o Senhor Diretor da Secretar-
ia de Controle Externo, concordando 
com a instrução preliminar, sugerem 
o conhecimento da matéria.

O Senhor Secretário Geral, em 
longa, bem fundamentada e eloqüente 
manifestação, discorre sobre todos os 
aspectos que abraçam a matéria em 
exame, da natureza jurídica dos fun-
dos especiais na Constituição de 1988, 
da criação do fundo da PGM, dos de-
cretos regulamentares e seus limites, 
das atividades previstas no Decreto 
nº 7282/87 de forma exemplificativa, 
da teoria dos poderes implícitos, do 
compartilhamento de instalações, da 
possibilidade de rateio e até das leis 
orçamentárias e destinação do saldo 
positivo do fundo.

Na conclusão, opina o Senhor 
Secretário Geral pelo conhecimento 
do Contrato nº 202 para fins de arqui-
vamento dos autos, sugerindo que as 
informações da Secretaria de Controle 
Externo, da Secretaria Geral bem como 
a decisão que esta Corte adotar sejam 
encaminhadas à Douta Procuradoria 
Geral do Município, recomendando 
que, não estando a despesa enquadra-
da numa das hipóteses previstas na 
redação original do Decreto nº 7282 
de 11.12.1987, deverá o gestor, por 
prudência, demonstrar claramente 
sua vinculação – atividade-fim ou 
meio – com o objetivo do Centro de 
Estudos, vale dizer, o aperfeiçoamento 
intelectual dos integrantes da carreira 
de Procurador do Município.  

A Douta Procuradoria Especial 
opina no sentido do arquivamento, 
adotando como fundamentação a 
judiciosa manifestação do Ilustre Se-
cretário-Geral, com a recomendação 
ali proposta.

É o Relatório.

A matéria foi tratada 
com competência 

tanto pela 1ª IGE, em bem lançada 
instrução elaborada pelo Técnico de 
Controle Externo George Santoro, 
quanto pela abrangente manifestação 
do Senhor Secretário-Geral. 

Cabe comentar, no que se refere 
à razoabilidade, que este princípio 
deve ser entendido como um limite 
ao poder discricionário da Admi-
nistração Pública, conforme ensina 
Diogo de Figueiredo Moreira Neto 
(Legitimidade e discricionariedade, 
Rio de Janeiro, Forense, 1989, página 
40), que entende que “o que se pre-
tende é considerar se determinada 
decisão, atribuída ao Poder Público, 
de integrar discricionariamente uma 
norma, contribuirá efetivamente para 
um satisfatório atendimento aos inte-
resses públicos”.

Conclui o citado mestre de Direito 
Público que “a razoabilidade, agindo 
como um limite à discrição na avalia-
ção dos motivos, exige que sejam eles 
adequáveis, compatíveis e proporcio-
nais, de modo a que o ato atenda a sua 
finalidade pública específica; agindo 
também como um limite à discrição 
na escolha do objeto, exige que ele 
se conforme fielmente à finalidade e 
contribua eficientemente para que ela 
seja atingida”.

Por esta razão, deve a Jurisdicio-
nada sempre tornar claro e transpa-
rente os motivos que a levaram a 
adotar determinada medida com o 
objetivo de promover despesas com 
os recursos provenientes do Fundo 
Orçamentário Especial, criado através 
da Lei Municipal nº 788, de 12 de 
dezembro de 1985.

Este é o entendimento esposado 
por Maria Sylvia Zanella Di Pietro 
(Discricionariedade Administrativa na 
Constituição de 1988, Atlas, São Paulo, 
2001, pág. 207), quando comenta ser 
“imprescindível, para avaliação da 
razoabilidade, conhecer os motivos 
que levaram a Administração a ado-
tar determinada medida (objeto do 
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s ato administrativo, para alcançar a 
finalidade que decorre implícita ou ex-
plicitamente da lei). Daí a necessidade 
de motivação. Não se exige fórmula 
sacramental para a motivação; o que 
se entende necessário é que fiquem 
documentados, de algum modo, os 

motivos, para posterior apreciação, 
seja pela própria Administração, seja 
pelos demais Poderes do Estado, nos 
limites de suas competências consti-
tucionais”.

À vista do exposto, voto no 
sentido do conhecimento do Con-

trato nº 202/2004, celebrado entre 
a Procuradoria Geral do Município 
do Rio de Janeiro e Borland Latin 
America Ltda.  e arquivamento 
deste processo, adotando a reco-
mendação do Ilustre Secretário 
Geral.

CONTRATO

Conselheiro-Relator: 
Fernando Bueno Guimarães

Processo nº 40/003.311/2006
Sessão Plenária de 30.10.2006

Locação de imóvel – 
SMG

Contrato de locação firmado entre 
pessoa jurídica de direito privado e 
ente da administração pública, ape-
sar da locatária estar ciente de sua 
submissão ao Princípio de Indispo-
nibilidade do Poder Público, deverá 
ser subordinado à Lei do Inquilinato 
cominada com a Lei nº 8.666/93.

A 1ª IGE, após análise dos autos, 
destacou que a presente contratação 
foi fundamentada no inciso X, do 
artigo 24, da Lei  n.º 8.666/93, des-
ta forma fazendo-se necessárias as 
seguintes  comprovações:

a) de que o referido imóvel é 
destinado às tarefas precípuas da 
administração;

b) da caracterização da necessidade 
de instalação e localização no imóvel 
objeto da locação, indicando os fatores 
que fundamentaram a escolha;

c) de que o preço contratado é 
compatível com o imóvel, segundo 
avaliação técnica da Superintendência 
de Patrimônio da Secretaria Municipal 
de Fazenda.

Ressaltou ainda que:
1) o Contrato não foi devidamente 

numerado;
2) não houve indicação do valor 

total a ser gasto; e, 

3) o reajuste previsto na Cláusula 
Terceira – IGPM/FGV vai de encontro 
ao IPCA-e/IBGE adotado pela Prefei-
tura.

Concluindo, sugere a Inspetoria a 
baixa dos autos em diligência para que 
a jurisdicionada preste as informações 
que se fazem necessárias  e/ou  envie 
a documentação  comprobatória,  em  
face do apontado nos itens a/c às  
f. 11, assim  como  esclareça o que foi  
destacado nos itens d/f.

A Secretaria de Controle Externo 
acompanhou este posicionamento.

Por seu turno a Assessoria do Se-
nhor Secretário-Geral, com a anuência 
de S.Sª, pronuncia-se nos seguintes  
termos:

“Com relação ao instrumento em 
comento, pedimos vênia para fazer 
algumas ponderações:

Inicialmente, com relação ao re-
gime jurídico a que esta avença está 
subordinada: trata-se de um contrato 
firmado entre pessoa jurídica de direito 
privado e um ente da administração  
pública, que compõe  o pólo passivo 
da relação, na qualidade de locatária. 
Nesta situação ensina o eminente ad-
ministrativista, Marcos Juruena Villela 
Souto, que apesar da locatária estar 
ciente de sua submissão ao  Princípio 

de  Indisponibilidade do Poder Público, 
o  contrato  deverá ser firmado pela  via  
privada subordinado à Lei nº 8.245/91 
(Lei do Inquilinato) cominada com  a 
Lei nº 8.666/93.

Sob este foco, a contratação do 
locativo por dispensa de licitação en-
contra amparo no artigo  24 inciso X 
da Lei nº 8.666/93, sendo  que  sua des-
tinação,  a nosso juízo, permeia pelo 
poder discricionário do administrador 
público; entretanto, consta  na  cláu-
sula  sexta do instrumento a garantia 
de sua utilização  por qualquer outro 
órgão da administração  Direta ou In-
direta, caso  venha a ser  desocupado 
pela Vigilância Sanitária.

Determina ainda o inciso X da 
mesma lei, que o valor da remune-
ração mensal do locador deverá ser 
compatível com o valor de mercado 
e demonstrada através de avaliação 
prévia, que poderá ser feita mediante 
diversos métodos, inclusive pela  via  
indireta – pesquisa de preço corrente 
no mercado, através da  confrontação 
de anúncios de imóveis na localidade 
do  mesmo porte, por exemplo.

Retornando à característ ica 
privada deste contrato, reportamo-nos 
às condições de pagamento, periodici-
dade e índices de reajustamento que,  
devido ao regime jurídico da relação 
obrigacional, ficam restritos à  vontade 
das partes. Sublinhamos que compete 
ao locador fixar o valor do aluguel e 
ao  locatário, à vista de suas neces-
sidades, e dos  preços praticados no 
mercado aceitar ou não as condições 
desejadas pelo titular do pólo ativo do 
negócio. Desta forma entendemos que 
o índice e a periodicidade ajustada 
pela cláusula segunda – parágrafo 
segundo, atendem às determinações 
legais.

Relativamente ao questionamento 
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acerca da falta da inclusão do valor 
total a ser gasto, este número esti-
mado está informado na cláusula 
décima (Valor e empenho). Pon-
deramos que por ser um contrato  
longo  e com  cláusula de atual-
ização monetária e  obrigação de 
pagamento de despesas acessórias, 
como  condomínio e IPTU,  o admi-
nistrador fica impedido de determi-
nar um valor total para o contrato, 
a não ser o já apontado na referida  
cláusula.”

Diante do exposto, assim finaliza 

a Secretaria-Geral:
“... considerando a peculiaridade 

do contrato em análise, caso o Exmo. 
Conselheiro Relator entenda pertinen-
tes as  ponderações aduzidas,  sugeri-
mos diligência ao presente processo, 
para que a jurisdicionada traga à co-
lação documental que demonstre que 
o valor do aluguel contratado, à vista 
de suas necessidades, está compatível 
com os preços praticados no mercado e 
recomendar a inserção de seu número 
de registro atendendo ao  comando da 
Lei n° 8.666/93.”

A douta Procuradoria Especial, 
acompanha a sugestão de diligên-
cia,  protestando por nova vista dos 
autos.

É o Relatório.

Em face de todo o 
exposto e, em especial 

a bem lançada e oportuna intervenção 
da Secretaria-Geral, voto pela baixa do 
processo em diligência nos precisos 
termos sugeridos por aquela Secretaria 
às f. 15 in fine e 16.

INSPEÇÃO ORDINÁRIA

Conselheiro-Relator: 
Jair Lins Netto

Processo nº 40/003.944/2006
Sessão Plenária de 23.10.2006

Período de 2005 / 2006 –
Riourbe

O devido planejamento do empre-
endimento torna-se imprescindível 
no cumprimento dos Princípios da 
Eficiência e da Economicidade.

Submete-se ao exame prévio  deste 
Tribunal de Contas o relatório referente 
à Inspeção Ordinária realizada 
pela 2ªIGE na Riourbe- Empresa 
Municipal de Urbanização, através 
de programação aprovada em Sessão 
Plenária de 23.01.2006, com início em 
03.04.2006 e término em 05.05.2006, 
para verificação dos procedimentos 
administrativos, especialmente  no 
que se refere às licitações de obras 
e respectivas execuções contratuais, 
abrangendo visitas “in loco”, a cargo 
dos técnicos de Controle Externo 
Gláucia Araújo da Rocha (matrícula 
40/901.245) e Renata Carneiro S. 
Ribeiro (matrícula 40/901.217) e pelo 
engenheiro Márcio Bandeira de Mello 
(matrícula 40/901.735.

Após minudente análise da 
matéria, a 2ªInspetoria Geral opina pela 
diligência do administrativo em exame  
a fim de a Jurisdicionada manifeste-se 
acerca das impropriedades citadas 
no item 09, prestando, ainda, os 
esclarecimentos necessários no que se 
refere aos questionamentos levantados 
no item 10, a saber:

“ 9 -  P R I N C I P A I S 
IRREGULARIDADES

9.1) Reconstrução da Escola 
Municipal Albert Sabin

A) Solicitação de aceitação provisória 
com a obra ainda inacabada;

B) Início das atividades escolares 
com vários serviços essenciais 
indisponíveis, entre eles, o refeitório e 
a quadra de esportes;

C) Ausência de itens de segurança 
como pára-raios e sistema de controle 
de incêndio;

D )  Incons i s t ênc ia  en t r e  o 
encontrado na planilha orçamentária 
e o efetivamente executado.

9.2 ) Reforma Geral e Construção na 
Escola Municipal Juliano Moreira

A) Houve, ao todo, quase dois anos 
de paralisação;

B) Foi elaborado Termo Aditivo após 
a solicitação de aceitação provisória;

C)Em Auditoria Interna foram 
constatados pontos de fragilidade, 
entretanto não foram descritos em 
documentação inserida no processo;

9.3)Centro Cirúrgico do Hospital 
Municipal Raphael de Paula e Souza

A) Erro material no objeto do 
contrato, visto que o orçamento não 
contempla os serviços de cozinha do 
hospital;

B) As informações constantes 
do processo administrativo não 
fundamentaram de forma clara e 
objetiva a dispensa de licitação no 
tocante após serviços da cozinha, 
incluídos no objeto do contrato;

C) Apenas 52,28% de execução, 
aparentemente por ter expirado o prazo 
contratual;

D) Autorizada a dispensa de 
licitação pela autoridade competente, 
a morosidade na celebração do termo 
contratual permitiu que grande parte 
dos serviços fosse executada sem 
respaldo contratual;

E)  Rescisão contratual  sem 
definição.

9.4) Escola  Municipal Marechal 
Trompowsky – Complementação.

A) Houve solicitação de Termo 
Aditivo em data posterior ao término 
do contrato;

B) Alguns serviços requisitados pela 
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s fiscalização, em contrato anterior, não 
estavam incluídos nesse contrato.

9.5 Reforma parcial nas creches 
Sempre Vida

A) Incongruências nas declarações 
da fiscalização acerca dos serviços 
realizados;

B) Atraso de aproximadamente 
02(dois) anos na resposta da fiscalização 
e respeito do pedido de aceitação 
provisória da contratada;

9.6) Reforma na Creche Mané  
Garrincha.

A) Longo prazo de suspensão( 490 
dias) acarretando rescisão contratual 
com fulcro no artigo 78, XIV, da Lei 
n°8.666/93;

B) Falta de celeridade para a adoção 
dos procedimentos para elaboração de 
termo aditivo.

9 . 7 )  C o m p l e m e n t a ç ã o  d a 
canalização e retirada de obstáculos 
em trecho do Rio Timbó – Lote 8A.

A) Longo período de suspensão (198 
dias) ocasionado pela falta de recursos, 
influenciando a não conclusão da 
obra.

9.7.1 )Construção da Creche Padrão 
Riourbe- Creche Fallet

A) Após quase 2 (dois) anos de 
paralisação, a contratada, alegando 
desequilíbrio econômico, solicitou 
rescisão amigável.

9.8) Obras de Construção da Escola 
Municipal Frei Gaspar

A) Apesar de ter sido doada, a área 
escolhida para a obra, por ser em terreno 
alagado, implicou a necessidade de 
Termo Aditivo no valor de R$ 769.209, 
82(Setecentos e sessenta e nove mil, 
duzentos e nove reais e oitenta e dois 
centavos) para a realização de serviços 
de aterro e reforço estrutural;

B) Após quase 2(dois) anos de 
paralisações, a contratada solicitou 
rescisão amigável.

9.9) URB Cidade Campo Grande
A) D e m o r a  e x c e s s i v a  e 

insatisfatória da fiscalização quanto 
ao solicitado no conteúdo do fax do 
dia 09.05.2006: a resposta data de 
19.06.2006, sem a cópia do Diário de 
Obras de todo o período contratual 
solicitado, que teria sido roubado junto 

com o veículo onde estava o fiscal no dia 
05.06.2006, de acordo com o Boletim de 
Ocorrência, inserido no Anexo;

B) Falta de planejamento da obra 
em diversas etapas acarretando, 
regularmente, suspensões na contagem 
de prazo do contrato, para definições e 
adequações de projetos;

C) Não apresentação à equipe 
inspecionante, conforme solicitado, em 
tempo hábil, do registro da execução, 
pelo não envio do Diário de Obras 
ou cópia, contrariando o disposto nos 
artigos 28,29 e 30 da Resolução n°169 
de 20.05.1980, segundo os quais, o Livro 
de Ocorrência deve ser mantido no local 
da obra e ao término de cada etapa 
deve ser enviada cópia, em 04(quatro) 
vias, aos destinatários do artigo 30(ver 
observação 08 do item 6.1.1).

9 .10)URB Cidade Largo da 
Pechincha

A) Falta de planejamento da obra: 
no tocante a projetos, básico e executivo 
(ocasionando suspensões de prazo do 
contrato) ou no que concerne ao aspecto 
financeiro, dado que a justificativa para 
a 2ª suspensão não ficou clara;

B) Demora excessiva e insatisfatória 
da fiscalização na resposta do 
fax do dia 09.05.2006, haja vista 
que a documentação solicitada 
somente chegou a esta Corte no dia 
19.06.2006;

C) Ausência de materiais medidos 
no local da obra, como os postes citados 
na observação 05 do item 6.1.2 e a 
planta “Bela Emília”, observação 06 
do mesmo item;

D) Ausência no canteiro de obras 
e na resposta do solicitado via fax, 
dia 09.05.2006, das notas fiscais de 
aquisição dos materiais constantes das 
medições e não verificados in loco, os 
quais, segundo a fiscalização, teriam 
sido comprados antecipadamente e 
estariam estocados.

9.11) Parque das Ruínas
A) Abandono da obra por parte 

do Poder Público competente, em 
virtude da paralisação das obras desde 
05.07.2005: restam serviços a ser 
realizados e o executado se deteriora 
por falta de manutenção; além disso, 

o casarão do Parque, que é atração 
turística, continua interditado.

9.12 U R B  C i d a d e  S e n a d o r 
Câmara

A) Itens de materiais medidos e 
não encontrados no local da obra: 
requisitadas as notas fiscais através 
de fax datado de 09.05.2006, foram 
enviadas simples propostas de cotações 
de preço para os materiais, endereçadas 
à contratada para a realização da obra, 
juntamente com cópias de requisição 
interna da empresa de materiais, sem 
assinatura;

B) Itens de serviços medidos e não 
realizados;

C) Rampas de deficiente físico não 
executadas;

D) Falta de indicação dos horários 
de início e término das jornadas de 
trabalho no Diário de Obras.

9.13) Creche Comunidade Santa 
Maria

A)  D i s to rções  na  p lan i lha 
orçamentária;

B)  Falhas no planejamento 
orçamentário, haja vista a ausência de 
dotação para a conclusão da obra.

9.14) URB Cidade Largo da 
Abolição

A)Ausência de formalização 
de suspensão com as razões que a 
justifiquem, contrariando o disposto no 
artigo 524 do RGCAF.

10-QUESTIONAMENTOS
10.1 )  Obras  Re in ic iadas  e 

Visitadas
10.1.1) Reconstrução da Escola 

Municipal Albert Sabin 
Questionamentos:
1- Esclarecer os critérios utilizados 

quando da solicitação de aceitação 
provisória, visto que vários serviços, 
como  demons t rado  em fo tos , 
encontravam-se inacabados;

2- De que forma será viabilizada 
a obtenção de licenciamento junto ao 
Corpo de Bombeiros, em virtude da 
inexistência de determinados itens 
fundamentais como pára-raios e sistema 
de controle de incêndio;

3- Justifique a presença do item 
instalação de ponto de telefone que 
na planilha orçamentária consta um 
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quantitativo de 88 unidades e que não 
foi utilizado na obra;

4- Informar como será medido o 
item AP001198 (Bebedouro Elétrico 
tipo pressão...), fornecido e instalado 
na obra, visto que o referido item foi 
removido da planilha orçamentária.

10.2) Obras Reiniciadas e Não 
Visitadas

10.2.1) Reforma Geral e Construção 
na Escola Municipal Juliano Moreira

Questionamentos
1- Justificar a necessidade de um 

período de 491(quatrocentos e noventa e 
um) dias para a realização de alterações 
no projeto e adequação da planilha 
orçamentária;

2- Justificar os motivos da 3ª 
paralisação no período de 01.01.2005 
a 10.04.2005;

3- Relacionar os serviços executados 
que não estavam contemplados na 
planilha orçamentária e que deram 
origem, em 09.11.2005 a novo Termo 
Aditivo;

4- Justificar a solicitação de 
aceitação provisória, em 13.09.2005, 
data esta anterior à elaboração de 
Termo Aditivo, visando compatibilizar a 
planilha orçamentária com os serviços 
efetivamente executados;

5- Relacionar os pontos de fragilidade 
no decurso das obras, detectados em 
Auditoria Interna, e que foram tratados 
em reunião realizada em 09.11.2005.

10.3) Obras Rescindidas Visitadas 
“In Loco”

10.3.1) Centro Cirúrgico do Hospital 
Municipal Raphael de Paula e Souza

Questionamentos
1- Se a autorização para a 

contratação por emergência data 
de 27.07.2004 (fls. 56, D.O Rio de 
13.10.2004) e os serviços tiveram início 
efetivo em agosto de 2004, pede-se 
o motivo do atraso na celebração do 
contrato (em 29.12.2004), fato que 
ocasionou a realização dos serviços sem 
respaldo contratual;

2- Por que não foi retificado o objeto 
do termo, haja vista que o orçamento 
não contemplava os itens referentes à 
readequação da cozinha;

3- Pede-se a justificativa para 

apenas 52,28% de execução contratual, 
para um período de aproximadamente 
sete meses de execução;

4- Após designação da comissão há 
aproximadamente um ano, por que os 
outros dois membros não formalizaram 
o levantamento físico-financeiro da 
obra apondo suas assinaturas no laudo 
e a justificativa para a não celebração 
de Termo de Rescisão Contratual;

5- Se há previsão de utilização do 
espaço referente à parte inacabada das 
obras, como seria sua utilização e a 
definição do prazo;

Recomendação
Maior celeridade nos procedimentos 

visando à contratação, principalmente 
por emergência, haja vista o prazo 
máximo de 180(cento e oitenta) dias 
imposto pelo artigo 24, IV, da Lei 
n°8.666/93.

10.3.2) URB Cidade Jabour
Questionamentos
1- Qual o motivo da não realização 

dos serviços conforme o memorial 
descritivo integrante do projeto 
básico?

2- Esclarecer por qual motivo 
o quantitativo do item veículo de 
passeio(item EQ013.166 ) foi aumentado, 
se o prazo da obra não modificou.

Recomendação
Manutenção dos equipamentos em 

estado mínimo de conservação 
10.3.3) Escola Municipal Marechal 

Trompowsky 
Questionamento
Esclarecer as pendências de serviços, 

considerando que foram faturados 90% 
da planilha, restando apenas os 10% de 
retenção contratual obrigatória.

10.4) Obras Rescindidas Não 
Visitadas

1 0 . 4 . 1 )  L o n a  C u l t u r a l  d e 
Jacarepaguá 

Questionamento
A justificativa para o esgotamento 

dos recursos, ocasionando a suspensão 
e conseqüente rescisão do contrato, 
haja vista a obrigação legal imposta no 
artigo 16 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal- LRF.

10.4.2)Reforma parcial nas creches 
Sempre Vida

Questionamentos
1- Em face do pedido de aceitação 

provisória feito pela contratada em 
28.05.2003, pede-se a justificativa 
para o pronunciamento da fiscalização 
somente em março de 2005, declarando 
a imperfeição dos serviços e opinando 
pela não aceitação dos mesmos;

2- Haja vista os problemas 
encontrados pela fiscalização (fls. 
316/317 do Processo nº 06/501.782/2002), 
onde a mesma afasta a possibilidade 
de aceitação dos serviços face à sua 
imperfeição e não conclusão de parte 
destes, pede-se a justificativa para o 
posicionamento favorável do órgão 
fiscalizador , em 15.03.2004, à vistoria 
dos serviços para fins de aceitação 
(Processo nº 06/501.621/03- fls. 07), 
permitindo inclusive que fosse publicada 
a designação dos membros da comissão 
em março de 2004. 

10.4.3)Reforma na Creche Mané 
Garrincha

Questionamentos
1- Qual o fundamento legal para a 

rescisão contratual?
2- Considerando que a partir 

da suspensão, em 09.02.2004, até 
o encaminhamento da proposta de 
celebração de aditivo à Secretaria 
Municipal de Educação, em 06.12.2004, 
passaram-se quase 10(dez) meses, 
qual o motivo determinante para a 
intempestividade deste prazo, haja vista 
que após 4(quatro) meses o contrato 
pode ser rescindido?

Recomendação
Maior celeridade nos procedimentos 

técnicos e administrativos evitando que 
haja suspensões com excesso de prazo 
e conseqüentes rescisões.

10.4.4)Construção da Creche Padrão 
Riourbe- Creche Fallet 

Questionamentos
1- Em virtude dos motivos alegados 

pela fiscalização, de indefinição de 
projetos, quando da primeira solicitação 
de suspensão de contagem de prazo, 
descrever os procedimentos adotados 
por esta jurisdicionada quando da 
elaboração do edital e posterior 
contratação, informando se houve 
visita prévia ao local da obra pelos 
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s participantes do certame;
2- Informar o porquê da necessidade 

de mais de um ano (367 dias) para 
realizar alterações no projeto;

3- Informar se o orçamento elaborado 
com base nos preços de dezembro de 
2001 seria exeqüível em janeiro de 2005 
e se um provável prejuízo financeiro da 
contratada não poderia acarretar, além 
da falência da mesma, uma redução da 
qualidade da obra.

10.4.5)Construção da Creche 
Padrão Riourbe- Creche Fallet –
Complementação 

Questionamento
1- Esclarecer os motivos que levaram 

a contratada a não iniciar a obra, e se 
foi realizada vistoria prévia ao local 
antes da contratação.

10.4.6)Obras de construção da 
Escola Municipal Frei Gaspar

Questionamentos
1- Informar as vantagens de 

se construir a referida escola no 
local definido, e se o investimento 
necessário de aproximadamente 
R$2.000.000,00(Dois milhões de reais), 
apenas em preparação do solo, não 
justificaria a escolha de outro local na 
região;

2- Informar qual será o custo final 
da obra por metro quadrado e traçar 
um comparativo com outras obras 
similares.

10.4.7) Obras de construção 
da Escola Municipal Frei Gaspar- 
Complementação 

Questionamento
1- Justificar o incremento no valor 

orçamentário de R$ 1.698.887,85(Hum 
milhão, seiscentos e noventa e oito mil, 
oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta 
e cinco centavos) em relação ao primeiro 
contrato, enumerando os principais 
itens do orçamento responsáveis por 
este acréscimo.

10.5) Obras Suspensas Visitadas
10.5.1) URB Cidade Campo 

Grande
Questionamentos
1- Por que não foram definidos 

os projetos da escada rolante e do 
rebaixamento da rede da Light por 
ocasião dos projetos básico e executivo, 

no planejamento da obra;
2 -  Exp l i car  a  jus t i f i ca t iva 

apresentada para a 2ªsuspensão: quais 
os estudos de sondagem realizados, 
o que foi remanejado, quais foram as 
exigências para o fechamento da Rua 
Campo Grande?

3- Qual o impedimento para a 
retirada dos postes da Rua Geanerini 
e Aracaju, “fundamental para o 
fechamento da Rua Campo Grande, 
motivo da atual suspensão do 
contrato”.

4- Justificar o desaparecimento 
do Diário de Obras que estaria no 
automóvel roubado, de acordo com o 
Boletim de Ocorrências (anexo), quando 
este deve ser mantido no local da obra 
e a intempestividade da resposta de 
19.06.2006, para o que foi solicitado 
em 09.05.2006.

Diligência
Providenciar os registros do 

executado na obra, haja vista as 
disposições dos artigos 28,29 e 30 da 
Resolução n°169 de 20.05.1980.

10.5.2) URB Cidade Largo da 
Pechincha

Questionamentos
1- Por que não foram definidos os 

projetos básico e executivo da obra, de 
forma a evitar que o contrato sofresse 
paralisações;

2- Justificar período tão extenso 
para a definição dos projetos Cet-Rio/
Light,que ocasionaram a 1ªsuspensão;

3- O que significa a adaptação 
dos projetos citados acima, motivo da 
2ªsuspensão;

4- Quanto aos itens IP 05.10.0703  
e IP 05.10.0850(ver observação 05 do 
item 6.1.2) medidos e não verificados 
em sua totalidade “in loco”, justificar a 
ausência das notas fiscais de aquisição 
na resposta do fax de 09.05.2006, onde 
foram solicitadas.

Recomendações
Quando da ausência do material 

medido, no local da obra, é necessário 
que fique à disposição dos órgãos de 
controle, no Diário de Obras e/ou no 
processo administrativo:

a) A justificativa da compra 
antecipada (se for o caso), por escrito;

b) A referência e a justificativa da 
estocagem do material, em lugar de 
fácil acesso, se ainda não agregados 
à obra;

c) A documentação atestando que 
a contratada (ou a empresa que detém 
a sua guarda) é fiel depositária do 
material estocado;

d) A documentação do dano, roubo, 
furto ou outro fato que tenha motivado 
a ausência, através de fotos ou outros 
documentos comprobatórios ;

e) As notas fiscais de aquisição 
disponibilizadas no Canteiro de 
Obras;

10.5.3)Parque das Ruínas
Questionamentos:
1) Se há previsão de celebração do 

Termo Aditivo para a retomada das 
obras;

2) Quais os serviços necessários, 
ainda não realizados e o seu montante 
para que a obra seja concluída?;

3) A justificativa para os materiais 
citados na observação 07 do item 
6.1.3, os quais não foram verificados 
“in loco”. 

Recomendação
Reiteramos as recomendações do 

item 10.5.2 acima.
10.5.4)URB Cidade Senador 

Camará 
Questionamentos
1) Qual a previsão para o reinício 

do contrato?;
2) Esclarecer se existe previsão de 

acréscimo de valor.Em caso positivo, o 
seu montante e se solicitado, se já houve 
a autorização;

3) Justificar o envio de simples 
propostas de cotações de preço, no 
lugar das notas fiscais de aquisição, 
solicitadas em 09.05.2006, referentes 
aos materiais medidos e não verificados 
“in loco” (ver observação 07 do item 
6.1.4)

Recomendação
Verificar a viabilidade do projeto 

básico  nos casos em que a Riourbe for 
a titular da obra, ser analisado pelo 
setor responsável pela execução, com o 
intuito de minimizar as  modificações e, 
conseqüentemente, as paralisações.

Diligência
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Providenciar notas fiscais da 
relação de materiais citados no item 
6.1.4(medidos e não verificados “in 
loco” e documento que ateste que a 
contratada é fiel depositária em relação 
à Riourbe. 

10.6) Obras Suspensas Não 
Visitadas

10.6.1) Reparo e Pintura em 
Conjunto Habitacional

Questionamento
Qual a previsão para o reinício dos 

serviços?
10.6.2) Creche Comunidade Santa 

Maria
Questionamentos
1) Considerando que foi orçado 

01(hum) ponto de luz e 01(hum) 
disjuntor unipolar para a creche a ser 
construída, esclarecer o critério utilizado 
na elaboração do orçamento.

2) Esclarecer ainda:
2.1)  A intempestividade na 

elaboração do aditivo e a ocorrência 
de sua celebração;

2.2) O escopo da obra inserido 
no instrumento contratual n°289/02 
e a existência de um contrato de 
complementação, de acordo com 
informações da fiscalização (observação 
06 do item 6.2.2).

10.6.3) URB Cidade Largo da 
Abolição 

Questionamentos
1) Qual a situação atual do contrato? 

Caso esteja suspenso, qual o motivo da 
suspensão?

2) Por que não foi formalizada a 
suspensão com as devidas justificativas 
no processo administrativo ou em 
processo em apenso?

3) Quais as providências com 
relação à obra, se vai ser retomada e 
qual a previsão de reinício.”

Concluindo seu encorpado 
relatório, a 2ªIGE constatou que a 
falta de recursos é o principal motivo, 
tanto para as rescisões contratuais,  
como para as suspensões da contagem 
de prazo dos termos, e também que 
as suspensões com prazo inferior a 
120 (cento e vinte) dias constituem 
a segunda maior incidência entre 
os motivos para as rescisões e que 
pendências e interferências com as 
concessionárias de serviços públicos 
(Ceg, Cedae, Light, Telemar) constituem 
a segunda maior motivação para as 
suspensões.

Assim sendo, deduz-se que as 
premissas básicas e essenciais para 
a realização de qualquer obra de 
engenharia estão sendo relegadas a 
plano inferior, quais sejam, os recursos 
disponíveis e necessários para seu 
planejamento e execução. Em se tratando 

de obra pública, a disponibilidade e 
suficiência dos recursos não são meros 
cuidados e deveres do administrador, 
e sim, mandamentos legais, sendo 
cristalino que o devido planejamento 
do  empreendimento  to rna - se 
imprescindível no cumprimento 
dos Princípios da Eficiência e da 
Economicidade.

Ora,  a  conseqüência de tal 
postura traz evidentes prejuízos à 
Administração Pública Municipal, 
na forma de obras abandonadas, 
desperdício de tempo e recursos 
humanos, deterioração de materiais 
e de serviços já realizados, má 
utilização dos espaços físicos, 
acarre tando,  fu turamente ,  na 
celebração de novos aditivos ou na 
celebração de novos instrumentos, 
com preços majorados.

O Senhor Secretário-Geral e a douta 
Procuradoria Especial coadunam com a 
instrução do Corpo Instrutivo.

 É o Relatório.

Pela diligência, na 
forma dos pareceres 

exarados, concedido o prazo de 30 
(trinta) dias para o saneamento das 
questões levantadas no presente 
relatório.

VOTO

Visam às auditorias contribuir 
para a permanente busca do aprimo-
ramento do desempenho da Jurisdi-
cionada na utilização dos recursos 
financeiros públicos com a máxima 
efetividade, na busca dos melhores 
resultados, ao menor custo possível.

RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL 

Programa “Sinalização Rio”–
Cet-Rio
Setembro a dezembro de 2005
Conselheiro- Relator: 
José de Moraes Correia Netto

Processo nº 40/001.101/2006.
Sessão Plenária de 25.09.2006

Trata-se de Relatório de audito-
ria operacional feita pela 6ª IGE em 
Inspeção Ordinária na Companhia 
de Engenharia de Tráfego - Cet-Rio, 
de 1º de setembro a 22 de dezembro 
de 2005, visando à investigação das 
ações desenvolvidas  na execução do 

Programa “Sinalização Rio”.
A Equipe Inspecionante, integrada 

pelos técnicos da 6ª IGE Alexandre 
Tenório de Albuquerque (matrícula 
nº 40/901.237), Marcos Henrique 
Coutinho (matrícula nº 40/900.364) 
e Flávio Tinoco Anache (matrícula nº 
40/901.364),  data e firma o Relatório 
em  16 de fevereiro de 2006, propondo 
o encaminhamento de cópias do 
documento à Secretaria Municipal 
de Transporte, à Companhia de En-
genharia de Tráfego e à Comissão Per-
manente de Transportes e Trânsito da 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 
para ciência das constatações  e das 
12 recomendações feitas, tanto quanto 
das 11 oportunidades de melhoria 
identificadas.

Muito embora não proponha di-
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s ligência, a Equipe relaciona, ainda, 
cinco questões carentes de esclareci-
mentos ou justificativas por parte da 
Jurisdicionada.

Manifestam-se acordes com a 
proposição da 6ª IGE os Senhores 
Diretor da Secretaria de Controle Ex-
terno e Secretário-Geral, este último, 
destacando os limites da atuação do 
Tribunal em casos assemelhados, 
diante da discricionariedade do ad-
ministrador.

A douta Procuradoria Especial 
opina por diligência, para que a 
jurisdicionada atenda, justifique ou 
preste esclarecimentos sobre os itens 
destacados no Relatório.

É o Relatório.

Não obstante a correta 
e oportuna observação 

da Secretaria-Geral a propósito dos 
limites que separam a atuação deste 
Tribunal e as opções do administrador 
no uso de seu poder discricionário, 
cumpre ponderar que as auditorias 
levadas a termo por esta Corte no 
decorrer de inspeções ordinárias 
visam:

1- por um lado, a contribuir para a 
permanente busca do aprimoramento 
do desempenho da Jurisdicionada e da 
Administração em geral;

2- por outro lado, contribuir para 
a utilização dos recursos financeiros 
públicos sempre com a máxima 
efetividade, na busca dos melhores 
resultados  e do maior alcance social 
possíveis, ao menor custo possível.

De forma que, sob tal ótica, não 
constitui qualquer desapreço pela 
autoridade executiva a evidenciação 
de inadequações ou imprevidências 
no planejamento ou na execução de 
programas ou projetos elaborados e 
adotados pelo administrador, no livre 
e pleno exercício de seu poder  dis-
cricionário. Igualmente, não constitui 
violação daquela discricionariedade 
que, uma vez feitas constatações como 
as apontadas, este Tribunal indague do 
administrador a respeito das medidas 
já tomadas ou a tomar, no seu âmbito 
de decisão e responsabilidade, para 
evitar a reincidência dos equívocos  
e, por conseguinte, buscar maximizar 
a eficácia e a efetividade do desem-
penho geral do Órgão, agregando-lhe 
um ainda maior valor social.

Portanto, em situações asseme-
lhadas à presente, nada obsta que 
esta Corte decida por diligência dos 
autos, de maneira a permitir à Juris-
dicionada o conhecimento apropriado 
das constatações feitas e a indispen-
sável oportunidade de pronunciar-se 
a propósito.

Assim sendo, acompanhando a 
opinião da douta Procuradoria Espe-
cial, e expandindo-a, voto: 

1- por diligência, para que a 
Jurisdicionada tome ciência do 
inteiro teor do Relatório e preste os 
esclarecimentos demandados nas 
questões numeradas de I a V no subi-
tem 17.3, de fls. 53-54, juntando os 
documentos que julgar necessários 
e suficientes;

2- por remessa de cópias do 
Relatório e do presente voto à Se-
cretaria Municipal de Transportes 
e à Comissão Permanente de Trans-
portes e Trânsito da augusta Câ-
mara Municipal do Rio de Janeiro, 
apenas após o atendimento ao item 
1 acima, de maneira a oferecer-lhes, 
também, a manifestação da Jurisdi-
cionada a respeito dos problemas 
detectados.

VOTO

Considerando insatisfatórias as 
informações e justificativas presta-
das, opina-se por nova diligência 
para que a jurisdicionada apresente 
novos esclarecimentos.

Conselheiro-Relator: 
Nestor Guimarães Martins da Rocha

Processo nº 40/005.906/2005
Sessão Plenária de 10.07.2006

Agosto de 2005 – Comlurb

INSPEÇÃO ORDINÁRIA

Na Sessão de 23.01.2006, o Plenário 
deste Tribunal, ao apreciar o presente 
processo, decidiu pela diligência nos 
termos propostos no relatório e voto de 

fls.33/40  dos autos.
A diligência determinada pelo 

Plenário resultou em informações e 
dados que permitiram a nova análise  
do processo.

A diligente 6ª IGE assim se pronun-
ciou na bem elaborada instrução  às 
fls. 55/60, que transcrevo a seguir, “in 
verbis”:

“Na 3ª Sessão Ordinária, ocorrida 

em 23.01.2006, o Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro de-
cidiu, nos termos do voto do Relator, 
Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
Nestor Guimarães Rocha, baixar o pre-
sente processo em diligência para que 
o órgão jurisdicionado esclarecesse o 
apontado às folhas 30/32.

A Jurisdicionada apresentou suas 
explicações através das folhas 45/54, 
em relação às quais tecemos, quando 
necessário, alguns comentários:

Item 10 – Próximas Concorrências
Vide Item 12.IV.
Item 11.I – Exigir a substituição dos 

hodômetros danificados
Vide Item 13.II.
Item 11.II – Solicitar o cumprimento 

das cláusulas de manutenção e conser-
vação dos veículos, tendo em vista as 
impropriedades apontadas no relatório

A Comlurb informou que existem 
dificuldades em se manter veículos de 
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limpeza urbana em perfeito estado o-
peracional e estético e que a manutenção 
rigorosa dos veículos locados é um dos 
itens contratuais mais exigidos pela 
Companhia, através de suas gerências 
operacionais, principalmente quando 
envolve questões de segurança, como 
pneus em mau estado, por exemplo. 
Nestes casos, foi dito que a empresa 
contratada é notificada, só devendo rea-
presentar o veículo quando os problemas 
estiverem sanados e, caso haja reincidên-
cia, há a aplicação de penalidades, como 
pode ser verificado através das cópias 
das multas encaminhadas a esta Corte 
de Contas.

Entretanto, não é isso que tem sido 
constatado nas inspeções realizadas, 
onde foram verificados vários veículos 
com pneus em mau estado de conser-
vação. 

Item 11.III - Exigir maior zelo quanto 
às anotações dos BDOs, para que o tra-
balho de digitação de dados não fique 
comprometido

A Comlurb confirmou o problema, 
alegando que a baixa escolaridade dos 
motoristas é o principal motivo para 
o ocorrido. Informou que, para cor-
rigir esta imperfeição, desenvolveu um 
sistema de controle de frota com a menor 
interferência humana possível.

Item 11.IV – Atender às solicitações 
das equipes do TCMRJ através de docu-
mentação atualizada

A Comlurb reconheceu o erro, mas 
disse que, se soubesse dos reais objetivos 
das solicitações, teria verificado de forma 
mais cuidadosa as informações passadas 
aos técnicos do TCM.

Entendemos que, independente-
mente dos objetivos das solicitações, 
as informações repassadas ao TCMRJ 
devem representar a realidade da forma 
mais fiel possível.

Item 12.I – Administrar a criação e 
execução do sistema de informações

A Comlurb informou que atualmente 
possui um sistema em operação que está 
sendo progressivamente desativado e 
substituído por um novo modelo. 

Item 12.II – Centralizar a digitação 
de BDO´s

A Comlurb informou que o novo 

sistema inverterá o fluxo de aprovação 
dos BDO´s: eles serão gerados on-line, 
preenchidos com todas as informações 
captadas automaticamente pelos equi-
pamentos embarcados e balanças, sendo 
que qualquer alteração nos dados serão 
feitas também on-line, em cada gerência 
onde foram prestados os serviços.

Item 12.III – Negociar redução nos 
contratos em função da diminuição nos 
custos do adicional noturno

Vide Item 13.VI.
Item 12.IV - Estimar com maior exa-

tidão as quilometragens necessárias às 
coletas e os horários de realização dos 
serviços, visando aumentar a competi- 
tividade nos futuros processos licitatórios

A Comlurb informou que pelo menos 
dois itens apresentados pela Companhia 
em seus editais anteriores (quilometra-
gem média dos veículos e horários de 
apresentação) necessitam de ajustes face 
ao que foi constatado na execução dos 
contratos e se compromete a incorporar 
estas retificações nos próximos editais. 
A jurisdicionada esclarece ainda que as 
empresas que forem vencedores em um 
futuro processo licitatório não terão que 
participar com os custos de desenvolvi-
mento do sistema de controle de frota.

Item 13.I e 13.VIII – Explicar as di-
vergência entre os BDOs das gerências 
indicadas e o Relatório Consolidado que 
serviu de base para os pagamentos, e es-
clarecer o baixo índice de apresentações 
quando comparadas à escala de coleta.

Segundo a Comlurb, a equipe ins-
pecionante visitou várias gerências ad-
juntas, que não têm o controle global da 
frota que deve se apresentar à gerência de 
departamento a qual ela pertence. Esta 
gerência de departamento, em função 
da dinâmica dos serviços, reordena com 
freqüência os veículos entre as diversas 
gerências adjuntas. Daí não terem sido 
encontrados, pela equipe, todos os BDOs 
referentes às apresentações previstas em 
contrato. Para confirmar este fato, a Com-
lurb apresentou, em anexo ao processo, 
cópia de todos os BDOs, emitidos no mês 
de julho de 2005, por todas as gerências 
inspecionadas.

Das 18 unidades onde foram re-
alizados os trabalhos de verificação 
de apresentações, apenas cinco eram 
adjuntas. A Tabela 1 demonstra que 
o percentual de faltas constatado nas 
13 gerências principais foi de 32% e, 
portanto, a justificativa da Comlurb não 
se sustenta.

Tabela 1 - Verificação das apresentações em 18.10.05 e 16.12.05

8
7
6
6
5
5
5
7
8
4
2

15
6

84

Gerências Principais
Bangu 
Operações especiais  
Ilha 
Penha 
Realengo
Tijuca 
Vila Isabel
Barra 
Leblon
Botafogo
Parque do Flamengo
Méier 
Recreio
Subtotal

FALTAS

3
7
6
6
5
5
5
7
8
4
2

15
6

84

PERCENTUAL DE FALTAS

38%
-   

67%
17%

100%
60%
20%

-   
50%
25%
50%
13%
33%
32%

APRESENTAÇÕES PREVISTAS

Gerências Adjuntas
Bonsucesso
Piedade
Catete
Siqueira Campos
Joá
Subtotal

Total Geral

6
6
3
2
3

20

104

3
3
2
 -   
1
9

36

50%
50%
67%

-   
33%
45%

35%
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Além disso, quando a equipe requisitou 

a escala de apresentações, foi clara ao 
solicitar todos os locais de onde saíam 
os caminhões, sejam estes gerências, sub 
gerências, gerências adjuntas ou qualquer 
outra unidade.

Poucos dias antes da inspeção, a 
Comlurb enviou ao TCM uma listagem 
atualizada, contendo a programação de 
apresentações dos veículos em todas as 
gerências. A jurisdicionada confirmou à 
equipe inspecionante que esta listagem 
retratava rigorosamente a realidade das 
apresentações, nada informando sobre 
possíveis alterações nos itinerários dos 
veículos. Ademais, o fato de a Comlurb 
enviar os BDOs a este Tribunal não 
prova que os veículos foram realmente 
apresentados às gerências na data da 
inspeção.

Item 13.II - Esclarecer o motivo da não-
substituição de hodômetros danificados.

A Comlurb salienta que o procedimento 
por ela adotado, quando da quebra do 
hodômetro, é o registro da avaria no BDO, 
para que seja programada a sua substituição 
durante a realização dos serviços de 
manutenção corretiva. Ademais, as 
empresas contratadas vêm sendo instadas 
para considerar o hodômetro um item 
indispensável ao veículo. Apesar disso, 
a sua quebra continua sendo constatada, 
freqüentemente, por meio das inspeções 
realizadas. 

Entendemos que, apesar de não 
interferir no faturamento, a falta de 
informações precisas atua de forma negativa 
na tomada de decisão dos gestores, em 
relação à mudança de roteiro, de horário, 
ou até mesmo no corte de apresentações, 
que aí sim traria ganhos financeiros para 
a Comlurb.

13.III - Explicar o baixo percentual de 
quilometragem rodada quando comparada 
à estimada.

A Comlurb alegou que os técnicos 
do TCM verificaram somente alguns 
tipos de veículos, de certos contratos, em 
determinado mês. Para ela, a verificação 
deveria ser feita de forma global, uma 
vez que, por necessidades operacionais, a 
Comlurb utiliza veículos vinculados a um 
determinado contrato em outras regiões da 
cidade, modificando, assim, os percursos 
e, conseqüentemente, as quilometragens 
estimadas para a licitação.

Entendemos que o argumento da 
Comlurb não procede. A verificação foi 
feita de forma correta, envolvendo uma 
amostra bastante significativa, aleatória 
e diversificada dos veículos utilizados. 
Se a explicação da jurisdicionada 
estivesse correta, na amostra analisada 
encontraríamos alguns casos em que as 
quilometragens rodadas seriam maiores 
que as estimadas. Entretanto, não foi o 
que ocorreu. Em todos os casos, foram 
encontradas quilometragens rodadas 
inferiores às previstas nos editais de 
licitação, conforme pode ser observado na 
tabela apresentada no relatório.

Item 13.IV - Informar se houve 
redução das apresentações, uma vez que 
os documentos fornecidos pela Comlurb 
com a escala de coleta indicavam o mesmo 
número de apresentações previstas nos 
editais.

A Comlurb informou que as únicas 
reduções havidas nas apresentações em 
relação aos editais ocorreram por força da 
otimização de alguns roteiros e serviços, 
que tiveram, como decorrência, a redução 
do faturamento naqueles contratos. 

Segundo os documentos fornecidos 
pela própria Comlurb, e, contrariando o que 
esta afirmou, não houve redução alguma 
nas apresentações previstas nos editais.

Item 13.V - Esclarecer as divergências 
entre o consolidado dos BDOs da Gerência 
Bangu e o respectivo pagamento, e enviar 
cópia de documentação comprobatória das 
divergências, caso seja necessário.

Segundo a Comlurb, a Diretoria 
de Serviços Oeste procedeu a um 
levantamento de todas as apresentações 
efetivamente realizadas na Gerência 
de Bangu no mês de julho de 2005, 
chegando a conclusão de que estão todas 
absolutamente corretas. A Comlurb 
anexou uma listagem acompanhada dos 
respectivos BDOs, comprovando este 
fato.

A verificação realizada pela equipe 
inspecionante diverge do que está sendo 
afirmado pela Comlurb, como demonstra 
a tabela do item 6 do relatório. Os BDOs 
enviados a este Tribunal não estavam 
na Gerência no dia da inspeção, e, a 
apresentação destes documentos, agora, 
não comprova a efetiva apresentação dos 
veículos. No momento não se pode emitir 
uma opinião definitiva sobre o assunto 

que está sendo acompanhado através de 
visitas aleatórias às diversas Gerências nos 
horários de operação dos caminhões.

13.VI - Explicar as razões da alteração 
dos horários no segundo turno de coleta e 
o motivo pelo qual não houve redução dos 
valores contratados.

A Comlurb reconheceu as alterações 
dos horários e informou que elas foram 
necessárias por força de situações de 
absoluta insegurança para a realização 
dos trabalhos regulares de limpeza urbana 
naquelas áreas da cidade, colocando em 
risco a integridade dos garis e o patrimônio 
das empresas contratadas. A Comlurb 
afirmou que os ônus destas alterações 
foram mais sentidos pelas empresas 
contratadas, que passaram a ter que se 
estruturar para prestar a manutenção dos 
veículos e equipamentos não mais no 
intervalo entre os turnos, durante o dia, 
mas sim à noite, após o término do segundo 
turno. Os veículos, desta forma, ficam em 
operação contínua por mais de 14 horas, 
e este regime excepcional, sem intervalos 
para manutenção e lubrificação, redunda 
em quebras anormais e exaustão rápida 
dos equipamentos. Passaram então, as 
empresas, a ter que montar em suas diversas 
garagens, e em horário noturno, uma nova 
estrutura, com mecânicos, operadores 
de tráfego, lavadores, lubrificadores, e 
almoxarifes, o que também traz grandes 
riscos às instalações e ao pessoal que lá 
trabalha. Segundo a jurisdicionada, os 
ônus e os bônus decorrentes das alterações 
feitas ao longo do contrato devem ser 
assumidos pelas partes, a não ser que 
resultem em desequilíbrio econômico. Por 
isso, a Comlurb não negociou redução de 
preços com as empresas contratadas pela 
mudança dos horários de apresentação.

Entendemos que a contratada tem 
tido mais bônus do que ônus, em função 
de alterações de horários, otimização de 
quilometragens e reajustes contratuais, não 
havendo nenhum impedimento legal para 
redução de valores, bastando para isso o 
livre consentimento das partes.

13.VII - Esclarecer as diferenças nos 
custos por quilometragem estimada, nos 
diversos contratos.

A Comlurb informou que as diferenças 
são explicadas pelos seguintes motivos: 
em primeiro lugar, cada região da cidade 
tem suas peculiaridades, que demandam 
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percursos diferenciados para cada veículo. 
Em segundo lugar, a verificação feita pelo 
TCM não levou em conta algumas alterações 
nas terminologias que identificam os tipos 
de veículos. Por exemplo, o veículo P2, 
no Contrato 043/2001, refere-se a um 
veículo para fiscalização tipo sedan e, nos 
Contratos 130/2002, 375/2003 e 376/2003, a 
um minibus. A Comlurb também ressaltou 
que a parte variável da composição dos 
valores relativos a uma apresentação 
corresponde a apenas 20%, em média, 
do seu valor total. Portanto, a variação da 
quilometragem rodada pelo veículo influi 
relativamente pouco no preço total da 
apresentação. Segundo a jurisdicionada, 
como o contrato é por preço global, seria 
mais correto a equipe inspecionante 
comparar os valores totais de apresentação 
de cada veículo, nos diversos contratos, 
reajustados pelo IPCA-E, quando então se 
verificam resultados mais consistentes e 
homogêneos. A Comlurb não considera 
o índice R$/Km adequado para se avaliar, 
do ponto de vista econômico, os contratos 
de locação.

Conclusão
As informações apresentadas nos 

itens 13.I e 13.VIII evidenciam que há 
falhas no controle interno da Comlurb e 
demonstram claramente que o alto índice 
de faltas (35%) não se aplica apenas às 
Gerências Adjuntas, sendo, portanto, um 
problema geral constatado em todas as 
unidades inspecionadas. No momento não 
se pode emitir uma opinião definitiva sobre 
o assunto, que está sendo acompanhado 
através de visitas aleatórias às diversas 
Gerências nos horários de operação dos 
caminhões.

Quanto ao item 13.II, ressaltamos a 
importância do correto funcionamento dos 
hodômetros para informação e ratificação 
das distâncias percorridas. A não-
substituição destes aparelhos danificados 
implica a imposição das penalidades 
previstas em Contrato.

Opinamos pela diligência deste 
processo para que a Jurisdicionada 
apresente novos esclarecimentos para o 
item 13.III, assim como, encaminhe a esta 
Corte de Contas, uma planilha contendo, 
por tipo de veículo e contrato, a média 
da quilometragem mensal efetivamente 
constatada ao longo da execução contratual. 
Solicitamos também uma outra planilha 
que demonstre os custos excedentes que as 
empresas contratadas passaram a ter com 
a mudança dos horários de apresentação, 
conforme mencionado no item 13.VI.

Por meio do parecer de fls. 61 e 62, o 
Senhor Diretor da Secretaria de Controle 
Externo, após resumir as questões tratadas 
na instrução, posiciona-se de acordo com 
a conclusão da 6ª IGE e entende oportuno 
destacar que:

“Com o objetivo de ser dada maior 
consistência nos testes referentes ao controle 
dos contratos de prestação de serviço 
de limpeza  urbana, a 6ª IGE procedeu 
a novas visitas às diversas Gerências, de 
forma aleatória nos horários de operação 
dos caminhões. Estas informações estão 
consolidadas no processo nº 40/2231/2006, 
referente à Inspeção Ordinária realizada no 
corrente ano.

Em complemento  às duas Inspeções 
Ordinárias, foi elaborado estudo estatístico, 
inserido às folhas 63/68, do processo 
nº 40/2231/2006 e que concluiu no 
sentido de que “nos dias em destaque, o 

comportamento da experiência aleatória 
‘apresentação de caminhões’ teve variação 
relevante em termos probabilísticos. Logo, 
sugere-se que a jurisdicionada esclareça 
se algum fator externo influiu para que 
quantidade significativa de caminhões não 
se apresentasse para coleta”.

O Senhor Secretário Geral manifestou-
se de acordo com a proposta formulada 
pela 6ª IGE, ressaltando quanto à sugestão 
da tramitação conjunta com o Processo nº 
40/002231/2006, em virtude da conexão 
de matérias.

 A douta Procuradoria Especial 
manifestou-se em conformidade com a 
proposição efetuada pela 6ª IGE.

É o Relatório

D i a n t e  d i s s o , 
c o m p a r t i l h o  d o 

entendimento esboçado pelo Corpo 
Instrutivo e a douta Procuradoria Especial 
e Voto pela diligência para que, no prazo 
de 30 dias, a jurisdicionada preste maiores 
esclarecimentos acerca do abordado às fls. 
60 dos autos.

Cabe alertar também à  jurisdicionada 
que as diligências deverão ser cumpridas 
dentro do prazo previsto no art. 125 do 
Regimento Interno deste Tribunal a fim de 
evitar as sanções pecuniárias previstas na 
Lei nº 3.714, de 17.12.2003. 

Também registro importante razão para 
acolher a proposta de encaminhamento 
dos autos em conjunto com o Processo 
nº 40/002231/2006, com a finalidade 
de se obter os comentários pertinentes 
às questões no tocante aos problemas 
detectados  no respectivo processo 
também. 

VOTO

Conselheiro Relator: 
Sérgio Cabral

Processo nº 40/002.455/2006
Sessão Plenária de 28.08.2006

REQUERIMENTO

Contratação de escritório
de advocacia - Comlurb 

A busca do administrador em estabele-
cer critérios para a seleção dos credenciá-
veis não pode propiciar o dirigismo.

Tratam os autos de requerimento 
do escritório Ribeiro Alves Sarmento 
Advogados, solicitando que, em 
relação ao Edital de Credenciamento 
nº 01/03, a Comlurb seja orientada 
quanto ao real e verdadeiro sentido 
da decisão proferida no Processo nº 
40/003.144/2003 para que se examine 
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s a hipótese de ser adotado nesta Corte 
o entendimento do TCU.

O Tribunal apreciou o aludido 
Edital de Credenciamento para a 
prestação de serviços necessários ao 
patrocínio de defesa de causas judici-
ais de interesse da jurisdicionada, 
concomitantemente com duas Re-
presentações ofertadas.

A decisão final desta Casa, após 
quatro diligências, reconheceu a 
validade das normas editalícias.

Novo requerimento apresentado 
pela sociedade  de  advogados sus-
tenta:

1 - que o Tribunal teria determi-
nado a adoção da modalidade Con-
curso para contratação em tela;

2 – que seja aplicada a Decisão 
nº 307/00 do TCU, autorizando a 
manutenção dos contratos já ce-
lebrados enquanto perdurarem as 
causas.

O Corpo Instrutivo e a Procura-
doria Especial entendem que os ar-
gumentos do requerente não podem 
prosperar pelo que se segue:

Quanto à primeira questão, o 
Conselheiro-Relator considerou a 
proposta válida e recomendou o 
estudo a respeito da adoção do Con-
curso como uma opção para o Admi-
nistrador, não havendo na decisão 
qualquer natureza impositiva.

Quanto à questão da aplicabili-
dade do entendimento do TCU, não 
há como se admitir a possibilidade 
jurídica do Tribunal de Contas, no 
exercício de suas atribuições, subs-
tituir o Administrador diante das 
opções que se lhe apresentam face 
ao seu poder discricionário.

Pelo exposto, opinam pelo inde-
ferimento do primeiro pedido, uma 
vez que não restou comprovado o 
descumprimento da decisão desta 
Corte ou qualquer ilegalidade no 
procedimento da empresa munici-
pal e, em relação ao segundo, pelo 
seu não conhecimento em virtude 
de não estarem preenchidos os 
pressupostos de admissibilidade 
(tempestividade no caso do recurso 
e legitimidade em se tratando de 

consulta), sugerindo o arquiva-
mento dos autos sem prejuízo do 
encaminhamento da decisão ao 
acionante.

  
É o Relatório.

Preliminarmente cabe 
lembrar que o tema 

credenciamento para a contratação de 
serviços de escritórios de advocacia 
foi exaustivamente debatido, sendo 
o presente processo objeto de quatro 
diligências, resultando na Decisão 
prolatada por este Tribunal em sessão 
de 03.04.2006.

Todos os aspectos abrigados 
pelo requerente foram com muita 
propriedade enfrentados pelo Sr. 
Secretário Geral em seu impecável 
pronunciamento.

Considerando os trabalhos de 
elevado nível técnico, acato inte-
gralmente os pareceres referidos.

Todavia, ao reexaminar a maté-
ria, nos deparamos com um item 
que nos remete à nova avaliação, 
em que pese não ter sido objeto do 
requerimento.

Trata-se do procedimento ado-
tado para a avaliação técnica no 
tocante à seguinte exigência (fls. 09 
do Processo nº 40/003.144/2003):

“4.  Ter  em sua composição 
societária e/ou em seu quadro de 
empregados profissionais altamente 
qualificados (*) e com experiência 
comprovada que assegurem o cum-
primento do objeto da licitação”.

“(*) observação: Consideram-se 
altamente qualificados os profis-
sionais que apresentam os seguintes 
requisitos, isolados ou cumulativos:   
(1) Trabalhos jurídicos publicados 
(livros, teses, dissertações, artigos 
publicados em periódicos ou em 
revista especializada; (2) Certifi-
cado de conclusão  de  curso  de  
Pós-Graduação,  Mestrado  ou  Dou-
torado  em  Direito  do  Traba-lho  
Civil; (3) Participação como membro 
de banca examinadora de concurso 
público para a magistratura e (4) 
Exercício em docência em Direito do 
Trabalho ou Direito Processual do 

Trabalho e Direito Civil ou Direito 
Processual Civil.”

A nosso sentir, tal dispositivo 
é restritivo, ferindo o princípio da 
isonomia e da Lei nº 8666/93.

“§ 1º - É vedado aos agentes 
públicos:

I – admitir, prever, incluir ou 
tolerar, nos autos de convocação, 
cláusulas ou condições que compro-
metam, restrinjam ou frustrem o seu 
caráter competitivo e estabeleçam 
preferências ou distinções em razão 
da naturalidade, da sede ou domicí-
lio dos licitantes ou de qualquer 
outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto 
do contrato.”

Como bem já analisado pela Pro-
curadoria do Município, a notória 
especialização do profissional deve 
também ser aferida em cada caso 
concreto, dependendo do serviço 
a ser realizado.  Não implica em 
dizer que o profissional registrado 
em seu conselho de classe já tenha 
“notória especialização”.  Pode ter 
especialização, a qual será notória, 
dependendo de sua atividade pro-
fissional.

Depreende-se que a experiência 
profissional é um indicativo de 
notória especialização que não se 
confunde com títulos de doutorado, 
mestrado, participação em banca 
examinadora.

Logo, não se exige popularidade, 
muito embora o profissional ou 
empresa não goze de fama tal que 
sejam identificados como especial-
istas em qualquer círculo, é possível 
que, ao menos naquele complexo 
de empresas ou profissionais que 
atuam no setor, o mesmo possa ser 
identificado como detentor de es-
pecialidade na área de interesse da 
Administração.

A busca do administrador em 
estabelecer critérios para a seleção 
dos credenciáveis não pode propi-
ciar o dirigismo.

Desta forma, voto pela suspensão 
do prazo do credenciamento, até 
que sejam revisadas as questões 
abordadas.

VOTO
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osic iona-se  a  Chef ia  de 
Gabinete da Presidência, na 
estrutura do Tribunal de Contas 

do Município do Rio de Janeiro, 
como o órgão de assessoramento 
imediato da Presidência, no que 
tange à formalização de suas decisões, 
processualmente consideradas.

Esse conceito, embora ainda 
normativamente assentado, evoluiu, 
na esteira da modernização dos 
p r i n c í p i o s  d e  a d m i n i s t r a ç ã o 
pública, alavancando as unidades 
da espécie Chefia de Gabinete de 
Presidência para um posicionamento 
não só burocrático, mas, ao revés, 
revestido de caráter eminentemente 
participativo em todas as esferas de 
atuação da Organização.  

Atualmente, a Chefia de Gabinete 
não só formaliza, materialmente, as 
decisões da Presidência, como também 
interage, em nível de discussão, 
análise, pesquisa de elementos de 
informação e formulação de parecer, 
para subsidiar planejamentos e 
decisões gerenciais.

Nessa ótica, esta Chefia de Gabinete 
articula-se permanentemente com 
dirigentes de unidades setoriais, 
em especial da Secretaria Geral, na 
pessoa de Sílvio Freire de Moraes, 
na formulação de políticas, metas e 
diretrizes para apreciação deliberativa 
por parte do Colegiado Superior, no 
caso desta Corte, o Egrégio Plenário, ou 
ainda, em sendo o caso, das decisões 
monocráticas deferidas por seu 

Regimento Interno à Presidência.
Abrangem-se nesse contexto 

as atuações do Tribunal, tanto no 
exercício da atividade de controle 
externo,  como nas de caráter 
administrativo. A posição privilegiada 
da Chefia de Gabinete junto ao topo 
da cadeia de decisão possibilita 
uma visão em dimensão macro da 
Instituição, como um todo e/ou 
fracionadamente considerada.

Como exemplo maior dessa 
interação, sobressaem as reuniões 
d e s e n v o l v i d a s  p r e v i a m e n t e 
à elaboração das propostas dos 
i n s t r u m e n t o s  o r ç a m e n t á r i o -
financeiros de interesse a este TCMRJ, 
como sejam, o Plano Plurianual 
de Investimentos (PPA), a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a 
Lei Orçamentária Anual (LOA), onde 
esta Chefia de Gabinete tem efetiva 
participação.

A r t i c u l a ç ã o  i m p o r t a n t e , 
igualmente, opera-se envolvendo a 
Chefia de Gabinete da Presidência 
e os Gabinetes dos Excelentíssimos 
Senhores Conselheiros e Procurador 
Chefe da Procuradoria Especial.

S o b  a  ó t i c a  d a  e s t r u t u r a 
organizacional desta Instituição, 
vinculam-se à Chefia de Gabinete 
diversas unidades setoriais, com 
diversificadas áreas de atuação, a 
seguir sinteticamente consignadas:

- Assessoria de Legislação, dirigida 
por Maria Cecília Drummond de 
Paula, responsável pela coleta e 

classificação de todo e qualquer 
ordenamento jurídico editado, legal 
ou regulamentar, emanados de órgãos 
federais, estaduais ou municipais;

-  D iv i s ão  de  B ib l i o t e ca  e 
D o c u m e n t a ç ã o ,  a  c o n h e c i d a 
Biblioteca, sob a responsabilidade 
de Maria de Fátima Borges Gonçalves 
de Miranda, onde se desenvolvem os 
trabalhos de pesquisa, catalogação e 
organização do acervo bibliográfico, 
que se revele de interesse às atividades 
aqui desenvolvidas;

- Secretaria das Sessões, a qual 
compete a relevante missão de 
promover o exercício das atribuições 
reservadas a mais alta esfera de decisão 
deste Tribunal - o Egrégio Plenário -, 
destacando-se a certificação formal 
das decisões proferidas. É chefiada 
por Elizabete Maria de Souza;

- Diretoria de Publicações, onde 
são elaboradas matérias de naturezas 
diversas que irão compor as edições 
periódicas dos instrumentos de 
divulgação desta Corte de Contas, 
conta com a direção de Vera Mary 
Passos;

- Assessoria Jurídica, onde são 
emitidos os judiciosos pareceres 
técnico-jurídicos para instrução 
das decisões finais das instâncias 
superiores do órgão, tem como 
assessor-chefe Luiz Antonio de 
Freitas Junior;

- Assessoria de Informática, 
dirigida por Rodolfo Luiz Pardo 
dos  San tos ,  é  in t eg rada  po r 

Gabinete da Presidência - GPA

P

por dentro do tcm
rj

Chefe de Gabinete da Presidência do 
TCMRJ, Sergio Domingues Aranha comenta 
as atividades desenvolvidas pelo GPA e 
resultados da atual gestão.
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especialistas da matéria, onde são 
desenvolvidos os diversos sistemas 
computacionais utilizados pela 
Instituição, e elaboradas as propostas 
de aquisição de equipamentos e de 
sua manutenção;

-  C e n t r o  C u l t u r a l ,  s o b  a 
responsabilidade de Maria Bethânia 
Villela, onde são planificadas e 
operacionalizadas as atividades de 
caráter cultural, sejam em âmbito 
de treinamento e especialização do 
corpo de funcionários, como também 
de natureza social.

-  Assessor ia  de  Imprensa ,  
cuida do relacionamento com a 
mídia e divulgação de matérias de 
interesse dos tribunais de contas 
tem como jornalista responsável 
Elba Boechat.

Para o exercício de suas missões, 
a Chefia de Gabinete da Presidência 
conta em sua estrutura de pessoal com 
a Assessoria Especial do Presidente, 
a Assessoria da Presidência,  e 
doze dedicados servidores que 

emprestam inesgotável empenho 
às diversificadas atividades aqui 
desenvolvidas.

Por derradeiro,  a  t í tulo de 
curiosidade e ilustração, considerando-
se a ação estritamente processual, 
assinala-se que o Sistema de Controle 
de Processos totaliza a tramitação 
neste GPA de 12.107 processos durante 
o exercício de 2005, e 9.824, até 27.11, 

no corrente exercício.
Por seu turno, foram gerados neste 

GPA os totais de 1.583 ofícios durante 
o exercício de 2005, e 1.302 em 2006, 
tendo por base a mesma data de 27.11. 
Os números de memorandos também 
emitidos pelo GPA correspondem a 
246 e 170, respectivamente, em 2005 
e 2006 até a mesma data.

po
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Vera Mary Passos, Maria 
Cecília Drummond de Paula, 
Luiz Antonio de Freitas 
Junior, Maria Bethania 
Villela, Elizabete Maria de 
Souza, Sergio Tadeu Sampaio 
Lopes, assessor especial do 
presidente, Elba Boechat, 
Maria de Fátima B. Gonçalves 
de Miranda e Rodolfo Luiz 
Pardo dos Santos

Marcelo Franca de Barros, 
Rosa Maria C. Diniz de 
Salles, Marcos Pinto da 
Silva, Maria das Graças 
S. da Silva,  Fabio de 
Souza, Silvia Lucia de 
S. Almeida, Rosane 
Christine  F. Dias, Nelson 
Bercot, Carlos Alberto 
Delgado Junior, Regina 
Lima e Silva Ceglia, 
Patricia Araujo Franco e 
Marcos Rodrigues Santos            

Maria Raimunda 
Borges Praga, Maria 
de Lourdes Oliveira 

e João Ferreira da 
Costa, da Assessoria 

do Presidente
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PRATA DA CASA

F

- Eu já tinha vencido o concurso da De 
Plá, e também participado de exposição 
na Faculdade da Cidade – onde me formei 
em Jornalismo -, mas o trabalho para a 
Telemar foi realmente especial. Eu saí de 
casa às quatro horas da manhã; só eu e Deus 
no Mirante Dona Marta, esperando o Rio 
acordar. Fotografei, registrei aquele momento 
único; me expus, mas valeu a pena. 

Ivan lembra do início de carreira, 
como repórter fotográfico, no jornal 
Tribuna da Imprensa:

- Não posso esquecer nunca das 
pessoas que ao longo da minha vida 
profissional me deram a mão, valorizaram 
meu trabalho, como por exemplo, 
Aristóteles Drumond, que, em 1977, 
me levou para Tribuna de Imprensa; 
apostou em mim e, graças a Deus, não 
o decepcionei. Mais tarde, durante a 
faculdade, tive o privilégio de conhecer o 
Professor Hugo Denizar - exímio fotógrafo 
do JB -, que me transmitiu muito de sua 
experiência na área de pb (fotografias em 
preto e branco). E hoje, aqui no Tribunal, 
recebo grande apoio da minha diretora e 
da atual administração.

Para atender às necessidades do 
Tribunal, Ivan acabou por se especializar 
em fotos aéreas. “O TCMRJ foi o pioneiro 
dos Tribunais no Brasil a realizar 
inspeções aéreas em áreas de difícil 
acesso. Tive a oportunidade, então, de me 

especializar também em fotos aéreas. É 
um trabalho difícil, num helicóptero sem 
porta, que requer prática. Num estúdio, 
o fotógrafo precisa ser especialista em 
iluminação; lá em cima, voando, é anexar 
adrenalina à manipulação da câmera, 
ângulo e panorâmica”.

Quem entrar hoje no TCMRJ verá 
fotos do Rio de Janeiro, tiradas por Ivan 
Gorito, ao lado de retratos do consagrado 
fotógrafo Aristógiton Malta.

- Para mim é motivo de muito orgulho 
dividir espaço com o Malta, de quem eu 
já era admirador desde criança. Gostaria, 
inclusive, de agradecer mais este presente 
da presidência do Tribunal. Eu peço 
sempre a Deus que contenha minha 
vaidade e que eu veja com simplicidade 
o sucesso do meu trabalho, conclui.

otografias premiadas em três 
concursos nacionais, Ivan Gorito 
Maurity trabalha no TCMRJ 

desde a fundação e hoje é o fotógrafo 
oficial da Casa. 

- Ingressei no Tribunal em 1980, na 
fase de implementação, sendo lotado 
no gabinete do Conselheiro Fernando 
Bueno. Só comecei a atuar como fotógrafo 
- e mesmo assim junto com a atividade 
do controle externo - quando foi criada 
a antiga CTCO, hoje Coordenadoria de 
Auditoria e Desenvolvimento - CAD. 
Eu fazia as capas dos relatórios mensais 
colocando fotos do Rio de Janeiro 
para quebrar um pouco o conteúdo 
especificamente técnico. Até que, em 
1999, o então Diretor da Revista TCMRJ, 
Roberto Motta, que já conhecia meus 
trabalhos fora do TCMRJ, me convidou a 
fazer parte da equipe. E aí tudo começou. 
Tento fazer o  melhor, retratando a 
realidade sob meu olhar, atrás da câmera. 
Eu amo o que faço e sempre amei, desde 
moleque.

Vencedor do recente Concurso 
Cultural “Fotografias do Cristo 
Redentor”, Ivan recebeu o Diploma 
de Reconhecimento e teve as fotos  
selecionadas publicadas no caderno 
especial do Jornal do Brasil, de 19 de 
novembro do corrente. 

- O concurso, iniciativa do JB e 
patrocínio da OI, contou com cerca de 400 
imagens e teve como objetivo comemorar 
os 75 anos do Monumento ao Cristo 
Redentor, incentivando a população a 
visitá-lo para, então, fotografá-lo. Enviei 
16 fotos de diversos ângulos que, na 
minha visão, ainda não tinham sido 
retratados, e fui feliz na escolha. Foram 
quatro fotos premiadas, duas na categoria 
amador e duas na categoria profissional, 
que são minhas, diz Ivan.

Foi em 2000 que Gorito recebeu a 
primeira prova de reconhecimento de 
seu profissionalismo, quando sua foto da 
Enseada de Botafogo foi impressa em 50 
mil cartões telefônicos da Telemar.

Sensibilidade e técnica atrás das lentes

“Eu peço sempre a Deus que 
contenha minha vaidade e que eu  
veja com simplicidade o sucesso  

do meu trabalho”
Ivan Gorito Maurity

Júri Profissional

Júri Popular
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1 A federação é conceituada como forma de estado, 
singularizada pela existência de duas espécies de ordens 
jurídicas, a federal, imanente ao poder central, e as 
federadas, inerentes aos poderes regionais e locais, reco-
bertos pelos atributos da soberania e autonomia, sujeita 
a quatro classificações diferentes (federalismo simétrico 
e federalismo assimétrico, eis que a simetria é traduzida 
pela uniformização nas relações dos Estados-Membros 
com o sistema como um todo,  com a autoridade federal 
e com outros Estados-Membros); federalismo centrífugo 
e federalismo centrípeto, já que aquele é distanciado do 
centro do governo, originado da segregação de Estado 
unitário, ao passo que este é dirigido ao centro do governo, 
oriundo da agregação em Estado composto; Federalismo 
de dois níveis e Federalismo de quatro níveis, posto que 
um é o em que a autonomia política é evidenciada, uni-
camente, na União e nos Estados, enquanto que no outro 
é o em que a autonomia política é estendida, também ao 
Distrito Federal e aos Municípios; Federalismo dualista, 
Federalismo cooperativo e Federalismo de integração, 
visto que o primeiro é delineado pela repartição de com-
petências em plano horizontal, de forma que as entidades 
federativas são estanques; o segundo é desenhado pela 
repartição de competências em plano vertical, de modo 
que as entidades federativas são coordenadas e o terceiro é 
distinguido pela predominância da União sobre as demais 
unidades da federação. In MORAES, Guilherme Peña de. 
Direito Constitucional: Teoria do Estado. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2006, p. 30.
2  In Curso de Direito Constitucional Positivo. 10 ed. São 
Paulo: Malheiros, 1995, p. 450/1

A

REGuLAçãO JuRídICA dA SAúdE 
SuPLEmEnTAR nO BRASIL

Gabriela Machado
Secretário II – Assessoria JurídicaAutor - Paulo César melo da Cunha

obra que ora se apresenta introduz 
uma visão comparativa entre a 
autonomia municipal no Brasil 
e na Alemanha. De autoria de 

ANDRÉAS JOACHIN KRELL, doutor em 
Direito pela Universidade Livre de Berlim 
e professor de Direito da UFAL e da Pós-
Graduação da UFPE, percorre os seguintes 
temas: o tradicional dualismo entre estado 
e sociedade na Alemanha e a posição dos 
municípios; a posição forte do município 
brasileiro como parte do poder estatal; a 
elevação dos municípios brasileiros para 
a “terceira esfera estatal” da Federação 
pela Constituição de 1988; as novas “Leis 
Orgânicas Municipais”; a organização mu-
nicipal uniforme da Constituição Brasileira; 
as funções diferenciadas dos municípios na 
Alemanha, dentre outros.

De acordo com o autor, em virtude da 
sua independência fática desde os tempos 
coloniais, o município brasileiro sempre 
foi considerado como parte do poder 
estatal. Ao contrário, o município alemão 
tem a sua base histórica na oposição dos 
cidadãos contra o estado absolutista. Como 
conseqüência dessa evolução, o município 
brasileiro sempre gozou de uma autonomia 
jurídico-formal extremamente forte, coro-
ada em 1988, pela elevação constitucional, 
para constituir a terceira esfera da Federa-
ção Brasileira.

Há muito se discute sobre a posição 
dos Municípios na nossa Federação1. Nesse 
aspecto, remetemos à leitura da obra de 
José Afonso da Silva2, segundo o qual a 
Constituição consagrou a tese daqueles que 
sustentavam que o Município brasileiro 
é ‘entidade de terceiro grau, integrante e 
necessária ao nosso sistema federativo’. 
Para o autor, essa é uma tese equivocada, 

que parte de premissas que não podem 
levar à conclusão pretendida. Não é 
porque uma entidade territorial tenha 
autonomia político-constitucional que 
necessariamente integre o conceito de 
federação brasileira. Não existe federação 
de Municípios. Existe federação de Estados. 
Estes é que são essenciais ao conceito de 
qualquer federação.

Entretanto, ultrapassados 18 anos des-
de a promulgação da nossa Lei Maior, out-
ras questões têm sido colocadas na ordem 
do dia, dentre as quais merece destaque a 
própria competência municipal delineada 
no texto constitucional e a capacidade que 
os Municípios têm para cumpri-las, haja 
vista o tratamento uniforme conferido pelo 
legislador constituinte, que não se coaduna 
com a realidade posta. 

É nesse ponto que destacamos a 
análise realizada pelo autor ANDRÉAS 
JOACHIN KRELL  a respeito da organiza-
ção municipal uniforme da Constituição 
Brasileira. Como muito bem observado, 
a maior parte da organização política 
dos municípios está prescrita na Carta 
Federal. Todos entes locais brasileiros 
estão sujeitos a uma organização uniforme 
sem que se considere o seu estado de de-
senvolvimento, o tamanho, a densidade 
demográfica ou as atividades econômicas 
prevalecentes.

De fato, em uma mesma região podem 
existir Municípios fortalecidos pelos 
recursos que dispõem ao lado de outros 
que sobrevivem com receitas provenientes 
de repasses dos outros entes federativos. 
Do exposto verifica-se que há espaço para 
reflexão a respeito de um tratamento 
diferenciado entre os Municípios, à luz do 
princípio da isonomia.

Pensando nessas questões é que 
o Tribunal de Contas do Município, 
pioneiramente, buscando se inserir nos 
debates referentes à reorganização fe-
derativa brasileira, vem desenvolvendo 
estudos acerca do tema “grandes Cidades 
e competências constitucionais”. Busca-se, 
com tais iniciativas, travar uma discussão 
acerca do fortalecimento da autonomia 
municipal e do tratamento uniforme con-
ferido aos municípios pela Constituição 
da República, tendo como eixos temáticos 
a matéria tributária, organização e com-
petência dos municípios, que representam 
os elementos da autonomia municipal.

Autor - Andreas Joachim Krell Sara Jane Leite de Farias
Assessora Jurídica 

O munICíPIO nO BRASIL  
E nA ALEmAnHA: direito e 
Administração Pública Comparados

A

obra que tenho a honra de co-
mentar, de autoria do amigo e 
ilustre Assessor Jurídico deste 

TCMRJ, Paulo César Melo da Cunha, 

aborda o papel do Estado sobre as pes-
soas jurídicas de direito privado dedica-
das às atividades econômicas de saúde.

Fruto de sua tese de mestrado, 

aprovado com “louvor” pela Universi-
dade Candido Mendes, esta obra se in-
sere e forma capítulo à parte na doutrina 
do direito administrativo, que hoje se 



139 Revista TCMRJ    n. 32 - abril 2006 139Revista TCMRJ     dezembro 2006 - n. 34

debruça com afinco na compreensão da 
regulação jurídica dos serviços públicos 
como mecanismo de eficiência admi-
nistrativa.

A idéia de abordar o estudo da 
saúde suplementar surge em um mo-
mento histórico em que, aplicando-se 
o conceito constitucional no sentido 
de que o Estado atuará como agente 
normativo e regulador das atividades 
econômicas, determinados segmentos 
mereceram maior atenção da Admi- 
nistração Pública, haja vista as desigual-
dades que reinavam entre seus agentes. 
Nesse sentido, em um cenário do qual 
participam operadoras de planos de 
saúde, fornecedores de serviços e con-
sumidores, ainda que tratados em um 
regime de liberdade econômica, não ha-
via uma assimetria de informações capaz 
de tornar equilibrado o mercado. Daí a 

necessidade político-administrativa de 
orientar tal atividade por meio de uma 
Agência Reguladora.

O trabalho divide-se em seis capí-
tulos, a saber: o primeiro trata da saúde 
pública de forma abrangente e genérica. 
No passo seguinte é apresentada a mol-
dura para o desenvolvimento da regula-
ção estatal sobre as atividades privadas 
no âmbito da saúde; o terceiro aborda as 
peculiaridades da estrutura estatal encar-
regada da regulação da saúde; aborda 
ainda, a defesa do sistema de saúde 
privada. O penúltimo capítulo é dedi-
cado à defesa do consumidor de saúde 
distinguindo tal categoria dos usuários 
dos serviços públicos de saúde, para, no 
sexto, cuidar-se do controle da atividade 
regulatória.

O autor trata um tema árduo e iné-
dito com maestria, com objetividade e 

argúcia, merecendo destaque o caráter 
pedagógico e didático de sua obra.

Diante deste cenário desafiador 
consegue brilhantemente alcançar seu 
objetivo maior, qual seja: evidenciar a 
estrutura e os instrumentos específi-
cos da regulação da saúde privada no 
Brasil.

Importante destacar que a obra 
em análise não pretende enfocar iso-
ladamente a defesa de consumidores 
de planos de saúde nem a regulação 
genericamente considerada, nem, tam-
pouco, fazer um trabalho de direito 
comparado.

Por fim cabe ressaltar que o autor em 
nenhum momento se exime de discutir 
e avaliar os pontos divergentes e confli-
tantes. Enfrenta, com esmero, todos os 
posicionamentos citados e ainda men-
ciona algumas obras estrangeiras.

presente obra trata de matéria 
freqüentemente temida visto 
que muitas vezes abordada de 
forma complexa e obscura. O 
autor, com vasta experiência 

no assunto, aborda o tema de maneira 
clara e didática, contudo, não menos 
completa,  apresentando-se como 
relevante instrumento de consulta 
não somente aos profissionais da área 
jurídica, mas também aos contadores, 
administradores, economistas e todos 
que atuam na administração pública 
em geral. 

A Constituição da República trata 
da matéria orçamentária na Seção II do 
Capítulo II, que dispõe sobre finanças 
públicas, que engloba os artigos 165 a 
169, estabelecendo três leis de natureza 
orçamentária, todas de iniciativa 
privativa do Chefe do Poder Executivo: 
a Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a 
Lei Orçamentária Anual (LOA).   

Em sua  o r i gem h i s tó r i ca ,  o 
orçamento era chamado de lei dos meios. 
Modernamente, esta compreensão dos 
meios evolui para a compreensão 
de programas, ou como bem trata o 
autor, programas de trabalho – PT, 
que discriminam o conjunto de ações 
necessárias à realização dos objetivos 
do Estado. É uma lei de programas, 

ORçAmEnTO PúBLICO – TEORIA 
E QuESTõES ATuAIS COmEnTAdAS
Guia prático e simplificado para quem deseja aprovação 
em concursos e para estudantes da área

Tatiana Sapha Guimarães
Assistente da Assessoria JurídicaAutor - José Carlos Oliveira de Carvalho

A
de investimentos, traduz hierarquias, 
opções de escolhas que a sociedade faz 
através de seus representantes, daí ser 
conhecido como orçamento-programa, 
visto que não existe despesa fora de 
categorias de programação – PT. 

Não se pode olvidar que a obra é 
excelente para candidatos a concurso 
público, mesmo para aqueles sem 
intimidade com a matéria, pois nos 
é apresentado texto claro, de perfeita 
diagramação (o que não torna a leitura 
cansativa), com capítulos breves e 
objetivos, ressalvando-se que ao texto 
principal de cada capítulo o autor 
apresenta uma seleção de questões de 
concursos anteriores específica sobre 
cada tema em estudo, com o respectivo 
gabarito ao final da obra, além das 
questões comentadas, em que a resposta 
correta é perfeitamente esclarecida. 
Ressalta-se, ainda, a indispensabilidade 
da leitura da apresentação da obra 
feita pelo próprio autor, onde aponta 
considerações até mesmo em relação ao 
plano de estudo em que deve se pautar 
o candidato a concurso público.

A obra é recente, inova no campo 
dos livros didáticos, por meio do 
método trazido pelo autor, cujo objetivo 
foi elaborar um material que auxiliasse 
os iniciantes no assunto de forma 
prática e objetiva, a conhecer as 

transações realizadas no âmbito da 
administração, em qualquer esfera de 
governo. 

Podemos dividir a obra em duas 
partes. A primeira, doutrinária, divide-se 
em 17 capítulos com os seguintes temas: 
Introdução, onde trata da legislação 
aplicada, Princípios Orçamentários, 
Receita Pública, Despesa Pública, 
Programas de Trabalho, Créditos 
Adicionais, Dívidas, Ciclo Orçamentário 
– também conhecido como processo 
orçamentário, a Lei Orçamentária 
Anual - LOA, Plano Plurianual -PPA, 
A Lei de Diretrizes Orçamentárias 
- LDO, Fundos Especiais, Convênios, 
Licitação, Controle Interno e Externo, 
Lei de Responsabilidade Fiscal e, por 
fim, Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal – Siafi. 

A segunda parte engloba questões 
de concursos anteriores comentadas e 
gabaritos das questões trazidas em cada 
capítulo. 

Em resumo, trata-se leitura obri-
gatória dirigida aos candidatos a 
concursos públicos e aos profissionais, 
visto que se apresenta como importante 
instrumento de pesquisa devido ao seu 
caráter eminentemente prático e atua-
lizado. É obra simples, porém completa 
e de fácil assimilação, com linguagem 
de comunicação direta com o leitor. 
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Cumprimento Vossa Excelência, agradecendo-lhe mui-
tíssimo a remessa do exemplar da Revista TCMRJ, nº33 
– Agosto/2006, tratando-se, sem dúvida, de valioso material 
de pesquisa para nossos trabalhos.

BEnEdITO GOnçALVES 
Desembargador Federal

Acusamos, e aqui estamos a externar nosso agradeci-
mento,  o derradeiro exemplar da Revista do TCMRJ, nº33, 
cuja coleção apraz-nos conservar como fonte de permanen-
te pesquisas, eis que, alatere dos jubilosos noticiários, são 
requintados de ensinamentos na área do Direito Público 
Administrativo, mormente para os Operadores do Direito.

ELLIS HERmYdIO FIGuEIRA 
Ex-Desembargador

Le agradezco el envio de la revista Tribunal de Contas do Rio 
de Janeiro nº 33, Agosto 2006. Un atento saludo.

mOnTSERRAT PÉREZ ROn 
Secretaria General

Agradeço a valiosa remessa da publicação da “Revista do 
Tribunal de contas do Município do Rio de Janeiro”, que 
me foi brindada por V.Exa.

Com os votos de pleno êxito em tão significativo traba-
lho, realizado por esse Tribunal, receba nossos sinceros 
cumprimentos.

SOuZA PRudEnTE  
Desembargador Federal TRF 1ª Região 

Ao receber a Revista TCMRJ, agradeço a gentileza, cum-
primentando Vossa Excelência e todos os conselheiros pela 
importante e responsável atuação desse Tribunal.

BETO RICHA 
Prefeito de Curitiba

Receba meu agradecimento pela gentil remessa da Re-
vista do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, nº33, agosto 
2006, Ano XXIII, e parabenizo-o pela excelência de seu 
conteúdo.

EduARdO CAROnE COSTA
Presidente do TCE/ MG

Ao amigo Thiers Montebello, mais uma vez parabéns pela 
edição (excelente) da Revista do TCM.

ARnALdO nISKIER 
Secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro

Agradeço a gentileza com que fui distinguido ao receber 
de V.Exª. o exemplar da Revista TCMRJ – Unidos por um 
Rio Melhor, publicada pelo Tribunal de Contas do Muni-
cípio do Rio de Janeiro.

Parabenizo-o pela excelência do periódico, bem como 
propósito de tematizar a recente atuação da Prefeitura 
Municipal e de apresentar aos seus eleitores relevante 
informação sobre os múltiplos empreendimentos dessa 
esfera do Poder Público.

PAuLO ROBERTO LEITE VEnTuRA 
Desembargador -  EMERJ

Muito obrigado pelo nº33 da Revista do TCMRJ, com as notí-
cias e as fotografias de Mérida. A capa da Revista é que tem um 
problema para mim: fico com mais saudades do Rio de Janeiro, 
essa cidade maravilhosa.

Parabéns pela Revista e continuo à sua espera em Lisboa.
JOSÉ F.F.TAVARES  
Director-Geral do Tribunal de Contas de Portugal

Agradeço o envio de mais uma revista do TCMRJ, nº33, 
“Unidos por um Rio Melhor”. Posso assegurar a V. Exª que 
a mesma será de vital importância no desempenho das 
minhas atividades parlamentares.

AndRÉIA ZITO
Deputada

Cumprimentando-se cordialmente, dirijo-me a V.Exª 
para, inicialmente, parabenizá-lo pelo honroso trabalho 
desenvolvimento à frente desse Egrégio Tribunal de Con-
tas Municipal, e acusar o recebimento do exemplar da 33ª 
edição da Revista TCMRJ, gentilmente fornecida a este 
Titular.

CARLOS ALBERTO dE CARVALHO 
Secretário de Estado da Defesa Civil e Comandante-Ge-

ral do CBMERJ

Acuso o recebimento do nº 33 da Revista do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro, referente ao mês de 
Agosto de 2006. Agradeço a gentileza do envio da publica-
ção e parabenizo o TCMRJ pelo oportuno tema em pauta, 
voltado para um Rio de Janeiro cada vez melhor.

SOnIA mARIA CORRÊA  mOGRABI
Secretária Municipal de Educação

Ao ensejo de acusar o recebimento e agradecer o envio 
da Revista desse Tribunal aproveito, para registrar, após a 
leitura da mesma, a eficácia e transparência que este órgão 
demonstra na execução de sua prerrogativa constitucional, 
trabalhando e acompanhando todas as ações governamen-
tais que acontecem em nosso município, numa demons-
tração de que com ética e profissionalismo, como não 
poderia deixar de ser, este órgão, competente, acompanha 
e fiscaliza a execução orçamentária de nossa cidade, além 
de encontrar espaço para promover o desenvolvimento e a 
inclusão social, através de atividades afins.

CARLO CAIAdO  
Vereador
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Com os melhores cumprimentos agradeço o amável 
envio do número de Agosto 2006 da Revista do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de Janeiro, a  que V. Exª 
mui dignamente preside.

VITOR CALdEIRA  
Membro do Tribunal de Contas Europeu

Cumprimentando-o, informo a Vossa Excelência que 
foi recebido neste Gabinete a Revista Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro, ao tempo que agradeço 
e parabenizo-o pela alta qualidade e relevância da pu-
blicação, bem como faço votos de uma profícua gestão 
no decorrer deste ano.

dEPuTAdO RIVA 
Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso

Cumprimentando-o cordialmente, venho através do pre-
sente, acusar o recebimento da Revista TCMRJ, volume nº 33, 
de agosto/2006, sob o título “Unidos por um Rio Melhor”. 

Na oportunidade, informo a V. Exª, que fazendo uma leitura 
da revista, tive o prazer de avaliar a qualidade do informativo, 
bem como o resultado de sua profícua administração.

Meus cumprimentos por esta edição contemplar a partir 
da belíssima capa, a inquestionável beleza da maravilhosa 
cidade do Rio de Janeiro, musa de poetas e seresteiros.

Parabéns pelo Editorial assinado por V. Exª e face à inicia-
tiva deste TCM-RJ na inovadora e arrojada ação voltada para 
a inclusão social, quando diz que “É dever do Poder Público 
atuar para minimizar as discrepâncias sociais e ordenar o 
caos urbano, de modo a oferecer melhores condições devida 
à população”.

JOSÉ CARLOS PACHECO 
Conselheiro do TCE/SC

Sirvo-me do presente para acusar o recebimento da 
Revista TCMRJ nº 33, intitulada Unidos por um Rio 
melhor, bem como felicitá-lo pela iniciativa de reunir 
temas tão relevantes para o município do Rio de Janeiro 
e a sociedade em geral.

JACQuELInE LImA mOnTEnEGRO
Diretora da Escola Judiciária Eleitoral/RJ

Acusamos, agradecidos, o recebimento do exemplar 
da Revista TCMRJ “Unidos por um Rio Melhor” e, na 
oportunidade, gostaríamos de parabenizar Vossa Exce-
lência, bem como todos os colaboradores empenhados 
nos trabalhos de organização deste material que enri-
quecerá o acervo desta Instituição.

VALCI JOSÉ FERREIRA dE SOuZA 
Conselheiro - Presidente do TCE/ES

Esta Presidência, em nome do Colegiado, parabeniza 
Vossa Excelência, pela excelente qualidade da publica-
ção, tanto em seu conteúdo como nas ilustrações que 
acompanham matérias cujos temas são sempre atuais, 
representando significativa contribuição às causas 
sociais no pleno exercício da cidadania. Informamos, 
ainda, que a edição foi encaminhada à nossa Biblioteca 
para conhecimento e divulgação.

AnTOnIO CARLOS CARuSO 
Presidente do TCM/SP

Agradeço a gentileza da remessa da Revista TCMRJ, en-
viando meus parabéns pela qualidade editorial e conteúdo 
relevante da mesma.

Informo que a Revista será integrada ao acervo da MUL-
TIRIO, para consultas de nossa equipe.

REGInA dE ASSIS  
Diretora - Presidente da MULTIRIO

Tenho a satisfação de acusar e agradecer o envio da pu-
blicação “Revista do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro – Nº 33 – Ano XXIII de Agosto de 2006”.

JOSÉ OVídIO ROmEIRO nETO
Diretor da Biblioteca – Instituto dos Advogados do 

Brasil

Agradezco mucho la revista Del Tribunal de Contas do Mu-
nicípio do Rio de Janeiro “Unidos por um Rio Melhor” que há 
tenido la amabilidad de enviarme.

mAnuEL núÑEZ PÉREZ
Consejero Presidente de la Sección de Fiscalización do 

Tribunal de Cuentas de Madrid

Agradeço pelo envio de exemplar da Revista TCMRJ nº 33 
– agosto de 2006, cuja edição consta de matéria relativa aos pro-
gramas e obras realizadas por esta Secretaria Municipal de Obras, 
na qual foram destacadas algumas que permitem à Cidade do Rio 
de Janeiro ser reconhecida como Capital Cultural do País.

Divulgar as ações desenvolvidas por esta Prefeitura é segu-
ramente uma forma de demonstrar todo o empenho desprendido 
em prol de nossa Cidade.

Meu cumprimento a todos pelo excelente trabalho desen-
volvido quando da elaboração da Revista

CARLOS EuGÊnIO mATHEuS GOmES AdEGAS
Subsecretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Agradeço a gentileza do envio da “Revista TCMRJ edição  
nº 33, louvando os temas abordados, todos de suma importân-
cia, especialmente a Reurbanização e Revitalização dos bairros, 
visando a conservação do patrimônio cultural de nossa cidade.

SERGIO FELTRIn CORRÊA
Desembargador Federal

Acuso o recebimento e agradeço a gentileza do envio da Revista 
nº 33 – 2006 dessa Corte de Contas, parabenizando-o pela excelente 
qualidade da apresentação, em especial desse número.

mAnOEL CASTRO
Conselheiro Corregedor – TCE/BA
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TCMRJ cria ouvidoria para manter  
canal de comunicação com a sociedade.

A partir de agora, o TCMRJ está apto 
a receber sugestões, reclamações, 
denúncias ou críticas sobre as 
atividades desenvolvidas no âmbito 
do Tribunal de Contas, no Município 
do Rio de Janeiro.

Através do telfeone 0800-2820486 
ou do site www.tcm.rj.gov.br, o 
cidadão poderá colaborar com o 
acompanhamento da gestão pública.




