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o longo de décadas, o Rio de Janeiro vem sofrendo 
uma transformação radical em sua paisagem. As 
belas imagens de outrora — e não faz tanto tempo 

assim —, que compunham os cartões postais da cidade, 
mostram hoje uma realidade  bastante diversa. O relevo 
privilegiado, que distingue a cidade como  uma das mais 
belas do mundo,  com seus contornos e encostas cobertos 
pela pujante vegetação da mata atlântica,  descendo 
ao encontro do mar, foi se transformando num cenário 
assombroso. Da antiga beleza, restou muito pouco, apenas 
o quanto a natureza resiste por si mesma.  A intervenção 
deletéria do homem, o agravamento da pobreza e a omissão 
do poder público ameaçam nossa cidade de maneira 
irreversível.

 Os governos que se sucedem no Estado e na Prefeitura  
do Rio de Janeiro lavam as mãos. Pouco ou nada fazem 
para refrear o crescimento acelerado e desordenado das 
favelas e o caos urbano, que já se tornaram objeto de CPI na 
Câmara Municipal. Há suspeitas de que agentes públicos 
estejam incitando o crescimento irregular das favelas, 
com edificações de até 11 andares, visando à especulação 
imobiliária.

Carlos Drummond de Andrade, em seu poema 
“Favelário Nacional”, publicado em 1984, já apontava a  
vaniloqüência e a passividade dos homens públicos diante 
desta realidade implacável:  

“Urbaniza-se? Remove-se?
Extingue-se a pau e fogo?
Que fazer com tanta gente
Brotando do chão, formigas 
de  formigueiro infinito?
Ensinar-lhes paciência, 
conformidade, renúncia?
Cadastrá-los e fichá-los
Para fins eleitorais?
Deixar tudo como está
Para ver como é que fica?”. 

Parece que o Poder Público optou pelos dois últimos 
versos do trecho do poema aqui transcrito. A inércia e a 
insensibilidade comprovam que os governantes pouco 
fazem para mudar o dramático destino da população de 
baixa renda que vive nas favelas, muito menos para evitar 
que se alastrem perigosamente pelas encostas dos morros 
da cidade. 

É de se notar que o rigor aplicado ao gabarito das 
construções regulares, curiosamente, é abrandado quanto 
às construções irregulares, levando a crer que há um 
estímulo ao crescimento vertical das favelas. A quem 
interessa?

As três fotografias reproduzidas nas páginas 
da Revista TCMRJ ostentam o avanço devastador 
das favelas do Vidigal e da Rocinha. São imagens 
impactantes, reais e inquestionáveis, que revelam o 
descaso, o abandono e a falta de comprometimento  
dos governantes.

Se o Rio de Janeiro ainda resiste às atrocidades 
cometidas contra a sua abençoada natureza, deve-se, 
exclusivamente, à perseverança de sua beleza e à 
resignação de sua população. Até quando?

 

V JORNADAS EUROSAI/OLACEFS
Cada vez mais, valorizam-se, em todo o mundo, as 

atividades de fiscalização e controle das finanças públicas, 
exercidas pelos Tribunais de Contas. A importância das 
funções de controle ensejou um magnífico encontro  
— do qual tive a honra de participar como Presidente 
do TCMRJ — entre representantes dos Tribunais de 
Contas de diversos países da Europa, Ásia e América 
Latina — Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 
Equador, Eslovênia, Estônia,  Finlândia, França, Hungria, 
Itália, Portugal, República Dominicana, Reino Unido  e 
Rússia.

Durante o evento V JORNADAS EUROSAI – OLACEFS, 
debateu-se amplamente o tema “Sustentabilidade Financeira, 
Prestação de Contas e Responsabilidade”, cujas intervenções 
confluíram  para  as seguintes conclusões:

— de um lado, a necessidade de redobrar o rigor na 
escolha dos investimentos e da despesa pública, para que 
os mesmos tenham impacto social positivo (na Educação, 
na Saúde, nas políticas de proteção social e na cobertura 
de riscos sociais);

— de outro, a indispensabilidade de prosseguir as 
políticas de desenvolvimento, de coesão socioeconômica 
e de concorrência, de modo a tornar mais eficiente o 
investimento público e de o traduzir em resultados palpáveis 
que contrariem a pobreza, a ignorância e o atraso.

Thiers Montebello
Presidente

A
Morro do Vidigal
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Por um Rio mais habitável

Por um controle mais eficaz

Às vésperas do Pan
A poucos dias dos Jogos Pan-americanos, relatório da 
2a IGE baseado nas últimas inspeções provoca, pelo 
estágio das obras, uma certa apreensão em todos que 
torcem pelo sucesso do grandioso evento.

Controle Externo. Uma nova alternativa: 
possibilidade de utilização do termo de ajustamento 
de conduta pelos Tribunais de Contas no exercício de 
suas funções constitucionais
Vittorio Constantino Provenza, Procurador do  
TCE/RJ junto ao Ministério Público, considera, neste 
artigo, que a ausência de previsão expressa em lei 
ou ato normativo de modo algum representa óbice 
à possibilidade de as Cortes de Contas celebrarem 
compromissos de ajustamento de conduta.

Biodiesel
A agenda de redução da emissão de gazes poluidores, os 
benefícios do biodiesel como combustível alternativo 
e o potencial do Brasil neste ramo é objeto de estudo 
das advogadas Luciana Martins e Érica Pereira.

O município na Federação
Monografia vencedora do “Prêmio Maurício Caldeira de 
Alvarenga” de 2006, de autoria do professor e técnico do 
TCE/RJ, Heitor Delgado Correa.

onvivendo com o problema da habitação, que 
promove constantes agressões ao meio ambiente; 
com a insegurança, que muitas vezes restringe 

a participação do povo na  extensa gama de atividades 
culturais que a cidade oferece, a população sente a falta de 
um controle verdadeiramente eficaz em todos os níveis, 
que assegure a aplicação correta dos recursos públicos e 
a transparência nas atividades dos governantes.

O que fazer em relação às favelas é um antigo 
questionamento que volta à tona nos artigos dos 
profissionais ligados à área de urbanismo. O Secretário 
Municipal do Habitat fala das intervenções de sua 
Secretaria e os técnicos do TCMRJ sobre a atuação do 
órgão nas políticas públicas de habitação.

24Por um Rio mais culto
Um dos maiores pólos culturais do país, senão o 
maior, a cidade do Rio de Janeiro, segundo estudo da 
Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, investe 
pouco em cultura. O Secretário Municipal fala das 
parcerias da Secretaria. A Lei de Incentivo à Cultura e as 
APACs também são avaliadas em outros artigos.

Transparência, controle interno na prevenção da fraude e 
novas rotinas para um controle eficiente são temas de alguns 
dos artigos presentes neste bloco, que tem a participação do 
Ministro Jorge Hage Sobrinho, do Procurador Marcos Juruena, 
do Secretário Municipal de Administração Wagner Siqueira, 
entre outras autpridades de igual representatividade.

O acadêmico Antonio Olinto narra, em sua crônica, o 
fascínio que o Rio de Janeiro exerceu sobre o menino 
mineiro que nunca tinha visto mo mar. E que, depois 
adulto, viajando o mundo inteiro, teve sempre “pés e 
pensamentos no Rio”, e no inesquecível por-do-sol.

O Fascínio do Rio 52

Vale a pena ler de novo
Matérias publicadas pela imprensa que, por sua 
atualidade, merecem ser relidas.

Patrícia Martins, nutricionista, explica a diferença 
entre alimentação e nutrição e a importância de uma 
dieta equilibrada como fonte de saúde e bem estar.

Alimentação X Nutrição
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inda e sedutora, a cidade do Rio de Janeiro, 
apesar das agressões sofridas pela ocupação 
descontrolada do espaço urbano e o crescimento 

desenfreado das favelas, continua maravilhosa até por 
teimosia.

O aumento do número de espaços culturais, a 
democratização da cultura e a variedade de espetáculos e 
eventos para todos os bolsos e idades – embora ameaçados 
em alguns momentos pela pouca segurança – asseguram 
à cidade a manutenção do título de “capital cultural do 
país”.

Um controle mais eficaz na aplicação dos recursos 
públicos e mais transparência nas ações deve ser o 
objetivo de todos os órgãos que, como o TCMRJ, buscam, 
pela eficiência no desempenho de suas funções, contribuir 
para um Rio melhor.

Um controle 
eficaz para um 
Rio melhor
L
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que fazer em relação às favelas? 
No Rio de Janeiro, por força da 
marcante presença das favelas 

desde o início do período republicano 
da cidade, esta questão tem sido sempre 
objeto de acirrado debate, chegando a 
configurar dois partidos, o da remoção 
e o da urbanização, visto ser a percepção 
sobre esse tema encarada como uma 
posição ideológica sobre o projeto de 
cidade e de sociedade.

Assim é que a opção pela remoção 
foi identificada com o ideal de cidade 
burguesa, na qual a diferença entre 
as classes devia se traduzir em uma 
ordenação sócio-espacial estratificada, 
que mantivesse o pobre na periferia. Tal 
concepção, hegemônica nesta cidade 
entre os anos de 1960 e 70, animou um 
vultoso esforço de remoção de favelas, 
sobretudo daquelas localizadas na Zona 
Sul da cidade, com a transplantação de 
seus moradores para grandes conjuntos 
habitacionais na Zona Oeste. Realizada, 
em boa parte, no âmbito do regime 
militar, a intervenção remocionista 
caracterizou-se por toda sorte de arbítrio 
e de violência, no que foi um dos mais 
lamentáveis capítulos da história do 
Rio, ao qual não faltou perseguição 
política e tortura a lideranças 
comunitárias contrárias à remoção, 
incêndios criminosos de habitações, 
ao mesmo tempo em que se permitam 

Por um novo pacto citadino

Marcelo Baumann Burgos
Professor do Departamento de Sociologia e Política da PUC-Rio 
e da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas da UNIG 

empreendimentos imobiliários em áreas 
não edificáveis para as classes média 
e alta.

Mas a resistência dos próprios 
moradores de favelas e de parte da 
cidade acompanhou todo o processo de 
remoção, mobilizando o associativismo 
popular, setores da Igreja Católica e das 
universidades, intelectuais e artistas, 
tornando impossível sua continuação 
quando da reabertura política do país. 
E dessa mobilização resultaria um 
sólido consenso anti-remocionista 
a partir dos anos de 1980, que será 
cristalizado em políticas públicas como 
a de saneamento e de instalação de rede 
de água potável nas favelas, realizada na 
primeira metade dos anos 80, no Plano 
Diretor da Cidade, aprovado em 1992, 
e sobretudo na formatação da maior 
política de urbanização de favelas da 
história do Rio de Janeiro, o Programa 
Favela-Bairro.

O partido da urbanização se 
impunha, então, como uma visão mais 
generosa da cidade e da sociedade, 
na qual o espaço urbano devia ser 
concebido como o lugar da integração 
e da solidariedade de classes, por 
oposição à lógica segregacionista que 
caracterizou a formação das grandes 
regiões metropolitanas.

Desde o final dos anos de 1990, 
contudo, a aposta na urbanização 

começa a ser questionada. Em um 
primeiro momento, porque os esperados 
efeitos positivos sobre a cultura cívica 
da cidade, decorrentes da maior 
integração entre as favelas e a cidade 
que a urbanização proporcionaria, 
foram parcialmente neutralizados pela 
perturbadora presença de gangues e 
de facções de traficantes no interior 
de parte significativa das favelas. De 
fato, a superposição entre a favela e 
o narcotráfico faz com que a opinião 
dominante da cidade passe a operar 
com uma representação que identifica 
a favela à violência generalizada que 
impera na cidade, abalando o consenso 
em torno da urbanização. 

Mas se esta foi e continua a ser a 
razão mais influente para reanimar o 
partido da remoção, ela talvez seja a 
menos importante. Bem mais grave, a 
médio e longo prazos, é o fato de que 
um elevado número de novas favelas 
(estima-se em mais de 200!) surgiram 
nas duas últimas décadas, e, além disso, 
o fato de que as favelas beneficiadas 
por intervenções urbanizadoras não 
pararam de crescer, abrigando a esta 
altura um mercado imobiliário informal 
que não conhece limites na legislação 
urbanística da cidade. Daí que não 
apenas os bairros estejam sentindo 
os efeitos erosivos provocados pela 
favelização, mas a própria população 

O

Favelas?
Eterno  debate: coibir e controlar as expansões de comunidades 
carentes ou organizá-las? Segundo o professor Marcelo Burgos, “bem 
mais grave que esta discussão é o fato de que um elevado número de 
novas favelas surgiu nas duas últimas décadas, e, além disso, o fato 
de que as favelas beneficiadas por intervenções urbanizadoras não 
pararam de crescer, abrigando a esta altura um mercado imobiliário 
informal que não conhece limites na legislação urbanística da cidade”.
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habitante de favelas - especialmente 
daquelas mais próximas das áreas 
em que a oferta de trabalho é maior 
- assiste, impotente, ao adensamento 
sem controle de sua vizinhança, que 
compromete fortemente sua qualidade 
de vida. A construção clandestina de um 
prédio de 11 andares em uma encosta 
da Favela Rocinha, que foi amplamente 
divulgada pela mídia, é apenas um caso 
extremo da dinâmica que caracteriza 
parcela importante das favelas da cidade. 
Pois é indiscutível que um prédio de 
11 andares, construído sem qualquer 
controle por parte do poder público, trará 
repercussões pesadas para seus vizinhos, 
afetando seu já frágil sistema de águas 
pluviais e de saneamento, colocando 
em risco a estabilidade das construções 
da vizinhança, e afetando a insolação 
local, o que deve agravar ainda mais os 
crônicos problemas respiratórios que 
aflige parcela da população da favela. 
Apesar de todo esse impacto sobre 
a vida dos moradores, o estatuto da 
cidade e o poder público municipal não 
foram mobilizados pelas associações 
locais, evidenciando que o mercado 
imobiliário tem conseguido impor seus 
interesses sobre direitos fundamentais 
dos moradores das favelas, tais como 

o direito à saúde e ao meio ambiente 
saudável.  

D i a n t e  d e s s e  q u a d r o ,  é 
compreensível que as premissas do 
partido da urbanização estejam em 
xeque, exigindo a abertura do consenso 
sobre a questão, pois a ênfase estrita na 
urbanização, desacompanhada de uma 
política habitacional e de uma efetiva 
incorporação dos moradores das favelas 
ao mundo dos direitos citadinos, que 
os capacite a atuar como parte ativa no 
controle do uso do solo da favela, tende 
a colocar, cada vez mais, os moradores 
dos bairros em posição de antagonismo 
face aos moradores das favelas, 
apontando para o pior dos mundos, o 
da disputa hostil pelo espaço, que tem 
como resultante o aprofundamento da 
segregação urbana.

Capítulo importante para o destino 
da cidade está sendo travado na Área de 
Planejamento No4, que inclui os bairros 
da Barra, Jacarepaguá e Recreio, onde 
mais cresce a população das favelas 
desde 1990, já respondendo por quase 
20% da população total das favelas da 
cidade. Por ser uma área de ocupação 
relativamente recente, essa região tem 
sido palco de novos conflitos envolvendo 
a habitação popular, levando, inclusive, 

a processos de remoção parcial ou total 
de pequenas favelas. Por isso mesmo, a 
luta pelo solo nessa região representa 
uma nova oportunidade para a cidade 
enfrentar o problema da favela sob 
registro democrático. 

Protegido pela Constituição e pelo 
Estatuto da cidade que asseguram o 
direito à habitação como um direito 
fundamental, os moradores dessas 
favelas devem se colocar e ser tratados 
como sujeitos de direitos. Por outro lado, 
a legislação urbanística e ambiental que 
regula o uso do solo na cidade deve ser 
o parâmetro inafastável da negociação 
dos conflitos. 

A afirmação do Direito como 
referência central para a negociação 
de conflitos urbanos envolvendo os 
seres populares da cidade, ao invés do 
recurso à usual à negociação baseada 
na troca de favores e de lealdades, que 
tinha por premissa o estabelecimento de 
uma relação assimétrica entre o Estado e 
os moradores das favelas, representaria 
um enorme avanço para a afirmação 
da cultura cívica e da democratização 
da cidade – cujo fortalecimento talvez 
seja o único antídoto possível contra 
a cultura da violência e do medo que 
impera na sua sociabilidade.

Rocinha - RJ
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Qual a situação atual da 
habitação no Município do Rio de 
Janeiro, as maiores dificuldades, e 
quais as possíveis soluções a médio 
e curto prazo? 

Luiz Humberto - A Prefeitura, 
através da Secretaria Municipal do 
Habitat (SMH), coordena uma política 
habitacional que considera habitação 
não apenas a casa, mas integração à 
estrutura urbana, regularização da 
propriedade, infra-estrutura sanitária, 
de transporte, de educação, de saúde e 
de lazer. Desta forma, a SMH atua na 
urbanização e regularização de favelas 
e loteamentos, ao mesmo tempo que 
promove a construção de moradias 
em áreas dotadas de infra-estrutura, 
buscando atender principalmente à 
população de baixa renda. A missão 
da Secretaria Municipal do Habitat 
é garantir o acesso à moradia legal 
e à infra-estrutura urbana como 
direito social básico, num processo 
integrado de planejamento da cidade, 
com a participação da sociedade. 
Estes são os nossos grandes desafios 
e compromissos. 

Que projetos a Secretaria Municipal 
do Habitat tem realizado, ou pretende 
realizar, para tornar o Rio mais 
habitável? 

Luiz Humberto - As intervenções 
d a  S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d o 
Habitat beneficiam não apenas as 
comunidades de baixa renda, mas 
também as áreas do entorno. O Favela-

Bairro, coordenado pela SMH, é um 
exemplo de intervenções como as de 
saneamento básico, infra-estrutura, 
reflorestamento e contenções de 
encosta que beneficiam toda a cidade. 
O Favela-Bairro é considerado o 
maior programa de inclusão social do 
mundo e já investiu US$ 600 milhões 
na integração urbana e social das 

comunidades à cidade. O programa 
alcança 557 mil pessoas em 143 áreas. 
O Programa é indicado pela ONU, no 
Relatório de Situação Mundial das 
Cidades 2006/07, como um exemplo a 
ser seguido por outros países. O Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), co-financiador do programa, 
considera-o modelo e está levando 

“A missão da Secretaria Municipal do Habitat é garantir 
o acesso à moradia legal e à infra-estrutura urbana 
como direito social básico, num processo integrado de 
planejamento da cidade”. Projetos, custos, parcerias são 
alguns dos assuntos tratados em entrevista, a seguir, com o 
Secretário Luiz Humberto Côrtes Barros.

O acesso à moradia no Rio

Jardim Moriçaba 2

4a  I
G

E



� Revista TCMRJ    n. 35 - maio 2007

para outras cidades. Nas pequenas 
e grandes comunidades temos o 
Programa Bairrinho e Favela-Bairro 
nas Grandes Favelas (500 a 2500). 
Em Rio das Pedras (Jacarepaguá), 
estamos destinando R$ 45,2 milhões, 
o maior investimento já realizado na 
urbanização de uma área carente. 
No Complexo do Alemão, com 12 
comunidades e 64 mil pessoas, estamos 
iniciando as intervenções do Plano de 
Desenvolvimento Urbanístico. 

Outra intervenção importante são 
as ações de regularização fundiária 
que viabilizam o direito à propriedade 
das famílias de baixa renda e da 
cidade que passa a ter o controle 
urbanístico e tributário destas 
localidades. A regularização permite 
que moradores tenham, entre outros 
direitos, rua com endereço oficial, 
imóvel para referências de crédito em 
instituições bancárias e comerciais, 
cadastro no IPTU, imóvel reconhecido 
administrativamente e atendido pelos 
serviços da Prefeitura. As ações de 
regularização fundiária já alcançam 
cerca de 35,1 mil famílias nos 
loteamentos regularizados pela 
Prefeitura, onde os moradores estão 
em condições de obterem a escritura 
definitiva nos registros de imóveis; 
nos conjuntos da Riourbe; e nos 
empreendimentos do Programa 
Morar Sem Risco, construídos pela 
Prefeitura para reassentamento de 
famílias transferidas de áreas de 
risco. A Quinta do Caju, urbanizada 
pelo Favela-Bairro, foi a primeira 
área em todo o Brasil, em terras 
da União, totalmente regularizada. 
Atua lmente ,  843  f amí l i a s  da 
comunidade  es tão  recebendo 
títulos reconhecidos em cartório 
e juridicamente aceitos. Outras 
17,4 mil famílias estão em áreas 
que estão sendo regularizadas. O 
trabalho está sendo executado nos 
loteamentos irregulares inscritos 
no Núcleo da Prefeitura, no Parque 
Royal (Ilha do Governador), onde 
foram executadas obras do Favela-
Bairro; e na Vila Benjamin Constant 
(Urca), urbanizada pelo Bairrinho. 

No âmbito da casa própria, a 

São projetos de urbanização, com 
implantação de infra-estrutura, 
construção de unidades habitacionais 
e creches, além da execução de 
planos de desenvolvimento urbano 
e  de  regu la r ização  fundiá r ia 
em comunidades carentes. Para 
recebimento de recursos do PAC, 
no início do ano, o Prefeito Cesar 
Maia criou o Fundo Municipal 
de Habitação de Interesse Social 
(FMHIS), com o objetivo de gerenciar 
recursos orçamentários para os 
programas habitacionais direcionados 
à população de baixa renda. A 
Presidência do Conselho Gestor do 
FMHIS será exercida pela Secretaria 
Municipal do Habitat. 

A Secretaria estabeleceu relações 
de parceria? Com que entidades? 

Luiz Humberto - A Secretaria 
Municipal do Habitat tem entre os 
seus principais parceiros o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), a União Européia, Ministério 
das Cidades e a Caixa Econômica 
Federal. 

Prefeitura em parceria com a Caixa 
Econômica Federal, é campeã em 
todo o Brasil na produção de imóveis 
do Programa de Arrendamento 
Residencial (PAR), para as famílias 
de baixa renda que ganham de R$ 900 
a R$ 1.800. Foram entregues 5.774 
imóveis para famílias que ganham 
até R$ 1.800. Atualmente estamos 
construindo outras 2.769 unidades 
do programa. 

Quanto da verba municipal a 
Secretaria tem destinado aos 
projetos? 

Luiz Humberto - Desde a criação 
da SMH, em 1994, pelo Prefeito 
Cesar Maia, a Prefeitura investiu 
1,4 bilhão na política habitacional 
do Município. Atualmente também 
estamos buscando recursos, no valor 
de R$ 392,3 milhões, do Programa 
de Aceleração do Crescimento 
(PAC) junto ao Governo Federal 
para os programas e ações que 
integram a política habitacional 
da Prefeitura, coordenados pela 
Secretaria Municipal do Habitat. 

Secretário Luiz Humberto Côrtes e o Prefeito Cesar Maia , durante a Cerimônia de 
Regularização de Loteamentos, realizada dia 16/03. 
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l Atuação do TCMRJ em políticas 
públicas de habitação para  
população de baixa renda

A ação Favela-Bairro foi instituída 
pelo Programa de Urbanização de 
Assentamentos Populares do Rio de 
Janeiro (PROAP-Rio) com o objetivo 
de dotar as favelas e os loteamentos 
i r regulares  de  infra-estrutura 
urbana e serviços sociais básicos, 
proporcionando-lhes condições para 
o desenvolvimento de atividades 
econômicas e instrumentos que 
fortaleçam o capital humano social 
destas comunidades.

Criado em 1994, pela Prefeitura 
e  o  Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), visando 
integrar as favelas à cidade, objetiva 
promover intervenções urbanísticas 
e sociais em comunidades de médio 
porte, tendo como objetivo específico 
disponibilizar serviços urbanos e 
sociais básicos em favelas de 500 
a 2.500 domicílios e loteamentos 
irregulares,  visando com isso 
regularizá-los e integrá-los à Cidade, 
proporcionar o desenvolvimento de 
suas crianças e adolescentes e gerar 
oportunidades de trabalho e renda aos 
seus habitantes.

A gestão governamental na área da habitação para população de baixa 
renda se constitui em um dos focos de atuação da 2ª Inspetoria Geral 
de Controle Externo. Na estrutura municipal, a Secretaria Municipal 
do Habitat – SMH é a responsável pelo gerenciamento das ações 
governamentais de Programas voltados para esta finalidade, dos quais o 
Favela-Bairro, o Bairrinho, os contratos de manutenção decorrentes e o 
Morar sem Risco foram objeto de auditorias realizadas pela 2ª IGE. 
Simone de Souza Azevedo, Inspetora Geral  da  2ª IGE, apresenta, a 
seguir, em resumo, as finalidades e abrangências destas ações com 
dados coletados nos relatórios das auditorias realizadas.

Favela-Bairro

Um dos critérios de seleção 
das favelas beneficiadas como já 
mencionado é a quantidade de 
domicílios que a compõe, que se 
agrega aos mencionados a seguir:

O déficit de infra-estrutura estimado 
pela percentagem de domicílios 
com serviços inadequados de água 
potável e esgotamento sanitário;
Carência socioeconômica, avaliada 
para cada favela pela média dos 
seguintes fatores: percentagem dos 
chefes de família com rendimentos 
de até 1 salário-mínimo; percentagem 
de domicílios cujos chefes são 
analfabetos, percentagem de 
domicílios chefiados por mulheres 
e a percentagem de crianças de 0 a 
4 anos;
Grau de facilidade de urbanização, 
avaliada em termos de existência  
de infra-estrutura prévia e o do 
custo e complexidade em comple-
mentá-las;
As dimensões estratégicas, que   
considera  a  existência de programas 
complementares já planejados, 
localização em relação a outras 

ações nas redondezas ou em  
outras  comunidades de Programa 
e a possibilidade de realização do 
projeto no momento previsto.
A auditoria realizada constatou a 

impossibilidade de verificar a totalidade 
das comunidades em razão do elevado 
número de localidades contempladas 
no Proap II e a dificuldade de definir 
a amostra de comunidades a serem 
vistoriadas em função dos elevados 
níveis de violência, adotando-se 
questionamentos que auxiliassem na 
consecução do trabalho:
a) As obras estão contribuindo para 

melhorar e ampliar as condições de 
saneamento, acesso viário e outros 
serviços de infra-estrutura urbana 
e condições gerais de segurança?

b) As ações de caráter social 
implementadas estão sendo 
efetivas?

c) Houve ações que possibilitassem 
um melhor ordenamento urbano?

d) As atividades de monitoramento, 
avaliação, supervisão e assistência 
técnica estão sendo desenvolvidas 
adequadamente pela empresas 
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especialmente contratadas de 
forma a garantir o aperfeiçoamento 
do programa?
Utilizando-se de entrevistas 

com moradores e presidentes das 
comunidades beneficiadas pelo 
Programa, tentou-se avaliar a percepção 
das ações desenvolvidas.

Os dados obtidos das entrevistas 
permitiram traçar o perfil sócio-
econômico da população pesquisada, 
que foi  agrupado em grau de 
escolaridade, renda per capta, 
naturalidade, idade e faixa etária 
das crianças das famílias. Abaixo são 

Problemas de transbordamento de esgoto, mesmo após as obras, em um 
dos becos da comunidade Jardim Moriçaba - Bairro de Campo Grande.

Drenagem, captação de esgoto, canalização do rio, com colocação de guar-
da-corpo, pavimentação e calçamento executados na comunidade Areal.

Drenagem, esgotamento sanitário, calçamento e pavimentação executados 
na comunidade Areal – Bairro de Campo Grande.

transcritos os resultados da pesquisa 
considerados mais relevantes:

Baixa escolaridade: 61% dos 
entrevistados não têm o 1° grau 
completo;
Alta taxa de desemprego: entre os 
adultos menores de 60 anos, 45 % 
do grupo não trabalha;
Baixa renda per capta: 52% do grupo 
pesquisado possui renda inferior a R$ 
130,00 (equivalente a meio salário 
mínimo da época das entrevistas);
População infantil: em 22% do 
grupo há crianças e adolescentes 
de até 18 anos, sendo que 67 % 

destes têm idade entre 7 e 18 anos, 
necessitando de atividade que os 
ocupem para mantê-los afastados da 
criminalidade.
A análise conjunta dos dados 

demonstrou a necessidade de 
intensificação de ações sociais por parte 
dos gestores do programa.

Quanto à execução da urbanização 
(obras) das comunidades, obtiveram-se, 
através das verificações in loco e das 
entrevistas, evidências das melhorias 
realizadas e dos problemas, que 
persistiram, mesmo após a implantação 
do programa.  

Fotos à época da auditoria

Trecho com calçamento, pavimentação em paralelepípedo e drenagem 
executados na comunidade Jardim Moriçaba - Bairro de Campo Grande.
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Com relação às grandes melhorias, 

a pavimentação dos acessos e a 
implantação do sistema de esgotamento 
sanitário foram as modificações que 
mais impressionaram as comunidades 
positivamente. Outras melhorias citadas 
foram a implantação da drenagem,  a coleta 
de lixo, facilitada pela pavimentação e a 
implantação de iluminação pública. As 
mudanças ocorridas nas comunidades 
visitadas permitiram detectar que após 
a implantação do programa houve 
incremento na qualidade de vida dos 
moradores, que mencionaram  o fim 
da lama nas vias de acesso, das valas 
negras e das enchentes após a execução 
das obras.

Com relação aos problemas, alguns 
sistemas foram citados devido à sua má 
execução em algumas comunidades, 

que desencadeou transbordamento 
de esgoto nas vias, deterioração do 
calçamento e do pavimento e problemas 
de drenagem, cabendo mencionar que 
associado à execução deficiente deve-
se somar a má utilização por parte dos 
moradores (jogavam lixo na drenagem 
e no esgoto, por exemplo).

No aspecto social a penetração das 
ações foi mais deficiente, considerando 
a pouca oferta, e o não conhecimento 
pela comunidade de realização  das 
atividades, bem como se as mesmas 
eram de iniciativa do poder público ou 
não (problemas na divulgação).

A ausência de postos de saúde, de 
ambulância comunitária, de pronto 
socorro 24 horas, a pouca oferta de 
lazer e de unidades ou vagas escolares, 
foram constatações apuradas após 

pesquisa junto às comunidades 
atendidas pelo Programa Favela-
Bairro.

Infelizmente a violência urbana 
se constitui, atualmente, em variável 
preponderante quando do planejamento 
das intervenções em cada localidade, 
pois o sucesso do Programa, que se 
reflete na qualidade das obras e dos 
serviços públicos oferecidos, pode 
ser afetado, podemos acrescentar 
que a ausência de mecanismos de 
controle do crescimento das favelas 
e dos loteamentos irregulares pode 
ser considerada como um elemento 
incentivador a estas ocupações, 
acarretando que a quantidade de 
domicílios (entre 500 e 2500), que 
podem ser atendidos pelo Favela-
Bairro seja ultrapassada.

A ação Bairrinho, que atende de 100 
a 500 residências, foi também objeto de 
auditoria operacional pela 2ª IGE, visando 
dar continuidade ao trabalho iniciado na 
avaliação do Favela – Bairro.

A finalidade desta interferência é 
a integração das áreas beneficiadas à 
cidade, que ocorre quando se implanta 
infra-estrutura urbana, de equipamentos 
sociais e de serviços públicos, através 
da abertura e pavimentação de ruas, 
construção de redes de água, esgoto 
e drenagem, implantação de creches, 
quadras poliesportivas, praças, áreas 
de lazer, criação de serviços de limpeza 
urbana, reflorestamento e remoção 
de famílias que vivem em áreas de 
risco, com reassentamento na própria 
comunidade e demarcação dos limites, 
evitando assim a expansão da área.

A auditoria, que abrangeu todas 
as comunidades beneficiadas, no 
total de 28, se iniciou a partir dos 
questionamentos a seguir:

a) As obras estão contribuindo para 
a melhoria das condições de infra-
estrutura básica?
b) Foram implementadas ações de 
caráter social?
c) Houve ações que possibilitassem 

Bairrinho

Parte alta da comunidade Vila Verde (Bairro Campo Grande) com reservatório de água construído, 
mas sem entrar em operação. (Fotos à época da auditoria)

um melhor ordenamento urbano?
Ut i l izou-se  também,  como 

no Favela-Bairro, mecanismo das 
entrevistas, visitação às comunidades 
e a discussão com os gestores das etapas 
de execução.

A ação Bairrinho é financiada na 
maioria das intervenções, com recursos 
próprios do Município.

As obras de infra-estrutura trazem 
efetivamente benefícios nestas áreas 
de baixa renda, que se caracteriza pela 
diminuição dos problemas ocasionados 
pela interferência da ocupação irregular, 
porém quanto aos aspectos sociais, 

não se verificou avanço, dada a pouca 
atuação da Secretaria Municipal do 
Habitat neste aspecto.

A baixa qualidade dos serviços 
realizados, trechos com obras 
inacabadas, funcionamento precário 
dos sistemas de abastecimento de 
água e esgoto, e mais genericamente, o 
tempo decorrido, por vezes, excessivo 
entre o término do projeto e o início 
das obras, a apresentação de projetos à 
comunidade que sofrem modificações 
quando executados, são apontados pelas 
comunidades atendidas como fatores de 
insatisfação.
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Apesar da construção de ETES 
(Estação de Tratamento de Esgoto 
Sanitário), foi constatado quanto ao 
aspecto ambiental, que os corpos 
hídricos, em algumas comunidades, 
encontravam-se com índices de 
poluição superiores àqueles observados 
nos afluentes das ETES, acarretando a 
necessidade do Município em fiscalizar 
e implementar métodos de despoluição 
de suas bacias hidrográficas, bem como 
se verificou o abandono de alguns 
desses empreendimentos.

Os sistemas de abastecimento de 
água, que apesar de implantado, não se 
encontrava em funcionamento e o de 
esgoto foram objeto de reclamação pelos 
moradores, dada a total ineficiência 
e constantes entupimentos, por 
problemas de fornecimento junto à 
concessionária ou pela incompletude 
do sistema (reservatórios de água 
construídos e não ligados e canalização 
com problemas de vazamento).

Quanto aos aspectos sociais, não 
houve incentivos nesta área, tornando-
se premente a necessidade de adoção 
pelo Programa de mecanismos visando 
o desenvolvimento de atividades 
(cursos e palestras) e priorização de 
construções de cunho social, tais como, 
áreas de lazer, campos de futebol e 
quadras poliesportivas.

Quanto ao ordenamento urbano, foi 

Os contratos de manutenção 
d a s  o b r a s  e x e c u t a d a s  n a s 
comunidades beneficiadas pelas 
ações  governamentais  Favela -
Bairro e Bairrinho foram objeto 
de auditoria, havendo a definição 
a t ravés  das  ques tões  aba ixo , 
do problema de auditoria a ser 
enfrentado a partir dos objetivos 
contratuais, realizando-se também 
entrevistas com os presidentes das 
associações:

a) O rol de atividades adotado para 
execução do contrato proporciona 
um bom atendimento?
b)  Qual  o  t ipo  de  serv iço 
executado?

c )  Q u a i s  o s  f a t o r e s  q u e 
comprometem a satisfação do 
atendimento?
O  c r i t é r i o  d e  p r i o r i z a ç ã o 

de atendimento às demandas é a 
determinação de risco ao patrimônio 
público e às pessoas, porém a 
metodologia de execução encontra 
resis tência  na di f iculdade de 
obtenção de informações, ocorrendo 
falhas procedimentais, devido a 
falta de centralização dos diversos 
meios de solicitações, que podem 
ocorrer através de e-mail, POUSOS 
(Posto de Orientação Urbanística) 
e Ouvidoria. As divergências nos 
relatórios fotográficos apresentados 

pelo órgão, bem como a inexistência 
de Ordem de Serviço e planilha 
orçamentária para cada demanda 
autorizada se constituíram em falhas 
que se adotados procedimentos 
mais eficientes, como precisão nos 
relatórios fotográficos, ordens de 
serviços acompanhadas do respectivo 
orçamento estimativo e centralização 
das demandas, acarretaria melhora na 
fiscalização das atividades contratadas, 
controle e informatização de dados e 
acompanhamento mais eficiente dos 
serviços realizados.

Foram verificadas realizações de 
obras complementares, tais como 
manutenções em prédios públicos 

Transbordamento do 
esgoto sanitário para a 
escada hidráulica da dre-
nagem – Comunidade 
Vila Verde.

Água empoçada por falhas na 
drenagem executada, com-
prometendo o capeamento 
asfáltico implantado. Comu-
nidade Vila Verde.

Fotos à época da auditoria

constatada a ausência de controle dos 
limites, em função de uma política que 
não prioriza esta contenção, acarretando 
expansão destas ocupações, fazendo 

com que sejam utilizados recursos do 
Programa em questão, em comunidades 
que não se enquadram nas especificações 
previamente estabelecidas.

Contratos de manutenção
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e particulares, reparos provenientes 
de vícios construtivos e de utilização 
i n c o r r e t a  p e l o s  m o r a d o r e s , 
execução de  remanescente  de 
obras de urbanização, devido ao 
redirecionamento dos recursos de 
manutenção para outros serviços, 
c o n t r a t a ç õ e s  i n e f i c a z e s  e  a 
ocorrência de situações de extrema 
violência nas comunidades que 

O Programa Morar sem Risco, 
objeto de auditoria pela 2ª IGE, integra 
a estrutura da Secretaria Municipal 
de Habitat, e visa a transferência 
e reassentamento em local seguro 
de famílias removidas de áreas de 
risco, podendo citar como exemplo a 
remoção das famílias que ocupavam 

impedem, por vezes, as empresas 
de concluírem ou efetuar reparos 
nos serviços executados.

Nas comunidades visitadas os 
pontos de maior insatisfação foram 
a demora, a falta de atendimento 
ou a execução parcial das obras 
de urbanização,  que com uma 
fiscalização mais eficiente nas 
obras de urbanização e adoção 

de  cont ro les  nas  so l ic i tações 
por reparo que são necessários, 
p o r  v e z e s ,  d e v i d o  a  u m  n ã o 
comprometimento dos moradores 
l o c a i s  c o m  o s  e q u i p a m e n t o s 
públicos instalados, necessitando, 
por vezes que seja implementado 
p r o g r a m a s  e d u c a t i v o s  e  d e 
conscientização visando o correto 
uso dos sistemas. 

Pavimentação das escadarias com colocação de guarda corpo na comunidade 
Barro Preto – Bairro Grajaú.

Casas populares construídas na comunidade Nossa 
Senhora da Apresentação – Bairro Irajá.

Estação de Tratamento de Esgoto fora de operação na comunidade Muzema 
– Bairro de Jacarepaguá. Abandonada sem manutenção.

Estação de Tratamento de Esgoto em operação na comunidade Nova 
Palmares – Bairro Vargem Grande. A manutenção estava sendo 
executada pela associação de moradores.

áreas irregulares próximas a Linha 
Amarela, nas margens dos Rios 
Faria e Timbó, na comunidade 
Rio das Pedras, nas  margens do 
Canal do Anil, sendo a maioria da 
população removida instalada em 
empreendimentos habitacionais 
construídos em Bonsucesso, Caju, 

Penha entre outros.
Ocorre também, através do Programa 

a distribuição de kit-construção 
àqueles que possuem condições 
de erguer sua própria moradia sob 
a supervisão de engenheiros ou 
arquitetos da Prefeitura, promove 
ainda, a indenização dos moradores 

Fotos à época da auditoria

Morar sem Risco
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cujas  casas  foram removidas, 
ressarcindo o valor da benfeitoria 
para que a família possa adquirir outro 
imóvel sob orientação dos técnicos 
do Programa. Posteriormente, foi 
instituído o auxílio-aluguel, que se 
destina a promover remoções de modo 
mais ágil, em situações emergenciais, 
tais como desabamentos, enchentes e 
incêndios.

Através de verificações locais, 
cons ta tou-se  a  ex i s tênc ia  de 
edificações inacabadas, em estado 
de abandono; a priorização da 
urbanização de áreas de baixa renda 
em detrimento à construção de novas 
moradias, visando a implementação 
do assentamento definitivo, o que 
justifica a permanência excessiva 
do auxílio-aluguel, que deveria ser 
um medida temporária, onerando 
o  custo do Programa. Constatou-se 
também, que a reocupação dos locais 
de risco decorre da ausência de 
ações conjuntas e efetivas do Poder 
Público e da comunidade na garantia 
e manutenção da desocupação destas 
áreas.

Com o intuito de contribuir para 
uma maior efetividade na execução 
do Programa, foram apresentadas 
sugestões na distribuição do kit-
construção, no sentido da  inclusão 
de recursos exclusivamente para 
este fim, deslocando o controle da 
distribuição sob a responsabilidade 
d a  r e s p e c t i v a  g e r ê n c i a ,  e  o 
incremento da composição deste kit, 
visando propiciar aos beneficiários 
condições para erguer moradias com  
melhor padrão de acabamento. 

Foi sugerido,  ainda,  que se 
f irmasse compromisso com as 
famílias que recebem as novas 
m o r a d i a s ,  u m  r e c o l h i m e n t o 
mensal e de natureza provisória, 
de uma quantia simbólica, a título 

de pagamento, com o intuito de 
estabelecer com o beneficiário o 

vínculo com o patrimônio recém-
adquirido e cedido pela SMH.

Através das auditorias realizadas, 
percebeu-se que o Poder Público 
possui mecanismos que visam a 
atender à população de baixa renda; 

buscando um aperfeiçoamento e 
amplitude nos seus efeitos finais. 
O gerenciamento eficaz destes 
Programas traz benefícios não somente 

para as comunidades atendidas, 
como também apresenta reflexos 
em toda a cidade, principalmente na 
área da segurança.

Conclusão

Unidade residencial construída com kit-construção no loteamento Tavares Bastos, no Catete.

Empreendimento habitacional composto por 8 casas, construído através do Projeto Mutirão. Reas-
sentamento promovido em 2003 para famílias de até 4 membros provenientes do auxílio-aluguel. 
Loteamento Andrômeda – Bairro Jacarepaguá.

Fotos à época da auditoria
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municipais diante do quadro de 
fragilidade e desarticulação das esferas 
federal e estadual, observou-se, na 
prática, um processo de descentralização 
e municipalização das políticas 
habitacionais voltadas, primordialmente, 
para o melhoramento de áreas já ocupadas. 
Tal política pode ser observada no 
Município do Rio de Janeiro na execução 
do Programa Favela Bairro.

Com relação à importância da 
esfera local, mesmo com a retomada do 
financiamento habitacional, ainda no 
governo Collor e, depois, no governo FHC, 
o protagonismo dos entes municipais 
foi confirmado com a necessidade de 
assunção, por parte das prefeituras, 
de determinados custos indiretos dos 
empreendimentos voltados para as faixas 
de baixa renda, tais como a orientação na 
escolha dos terrenos, a organização da 
demanda e até o financiamento do projeto 
arquitetônico e urbanístico.

A criação do Ministério das Cidades, 
no atual governo, outorgando poder e 
prestígio político ao tema, representa 
uma inflexão neste recente histórico 
de enfraquecimento do poder central, 
enquanto ente regulador e definidor da 
política para o setor, constituindo-se 
como um novo marco deste processo de 
legitimação e reconhecimento da questão 
urbana no cenário jurídico-institucional.

Recentemente vem sendo estudada 
uma proposta de incorporação dos setores 
de saneamento ambiental, habitação e 
política urbana como espelho do leque 
de demandas que emergem da base da 
sociedade, surgindo a possibilidade da 
construção da almejada integração da 
política urbana e da desejada rearticulação 
das instâncias federal, estadual e municipal, 
no que tange a melhor definição de 
atribuições que possibilitem atuações 
complementares e não concorrenciais, 
gerando, assim, um novo modelo de 
desenvolvimento urbano, menos desigual 
e mais sustentável.

Josué Vieira dos Santos
Contador da Coordenadoria de  
Auditoria e Desenvolvimento – CAD

déficit, em 1964 foi criado o Banco 
Nacional da Habitação - BNH, pelo regime 
militar, cuja atuação predominante era a 
construção de conjuntos habitacionais 
como alternativa para determinados 
segmentos da população, mediante o 
financiamento da casa própria, buscando-
se, com isso, ações de remoção das 
favelas e, conseqüentemente, a redução 
do déficit habitacional. Contudo, a 
política de financiamento utilizada 
pelo BNH esbarrava na dificuldade de 
se atingirem os estratos sociais de mais 
baixa renda. A política de construção de 
conjuntos habitacionais não impediu que 
se interrompesse a produção informal da 
moradia, transformando, essa política, 
muitas vezes, em problema, não só pela 
baixa qualidade das soluções habitacionais 
propostas, em termos construtivos e 
estéticos, mas também por ser indutora do 
processo de periferização e de favelização 
ao redor dos conjuntos habitacionais.

A partir da década de 80, seja pela 
redefinição institucional seja pelo 
protagonismo das administrações 

reliminarmente, com o intuito 
de compreender o atual 
déficit habitacional brasileiro, 

iniciaremos este artigo a partir de um 
breve histórico a respeito de alguns fatores 
que propiciaram esse déficit.

Segundo o Centro de Informações e 
Dados do Rio de Janeiro (Fundação CIDE), 
o déficit habitacional no Brasil começa a 
surgir no início do século passado, a partir 
da intensificação da industrialização 
da economia brasileira, tendo como 
ingredientes: a abolição da escravatura, 
o declínio da economia cafeeira, o qual 
resultou em uma grande migração do 
campo para a cidade e a chegada dos 
imigrantes europeus.

As conseqüências destas combinações 
de fatores foram percebidas mediante um 
“inchaço” das cidades, sem uma oferta 
habitacional planejada para a demanda 
crescente, resultando no predomínio de 
formas precárias de moradia.

Mais adiante, a partir dos anos 50, 
com a intensificação do êxodo rural, e o 
declínio do transporte ferroviário em favor 
do transporte rodoviário, produziu-se 
inicialmente o crescimento do fenômeno 
da favelização, expandindo-se, assim, o 
déficit habitacional.

Com a intenção de reduzir esse 

INTRODUÇÃO
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DÉFICIT HABITACIONAL BRASILEIRO 

O direito à moradia é um direito 
humano protegido pela Constituição 
Brasileira. A inserção no ordenamento 
jurídico do direito à moradia como um 
direito social fundamental obriga o 
Poder Público a atuar para sua plena 
concretização e não apenas reconhecê-
lo. Entretanto, muitos brasileiros não 
possuem acesso a esse direito, pois 
segundo a Fundação João Pinheiro 
o déficit habitacional brasileiro, no 
ano de 2005, era de 7,9 milhões de 
moradias, sendo que 86% desse déficit 
era constituído por pessoas com renda 
de até três salários mínimos. 

A Moradia e a Infra-estrutura 
Segundo o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), a moradia 
é um dos principais determinantes da 
qualidade de vida da população de 
um país. Todas as pessoas necessitam 
de uma habitação que lhes assegure 
um isolamento do meio natural, 
protegendo-as do frio, do vento, da 
chuva, bem como um isolamento do 
meio social, oferecendo privacidade e 
comodidade. Precárias condições de 
moradia podem levar a conseqüências 
nocivas para a qualidade de vida, como 
o comprometimento da saúde física e 
mental das pessoas e o aumento das 
tensões sociais devido ao adensamento 
excessivo, entre outras. 

Cabe ressaltar que o termo déficit 
habitacional engloba não apenas a 
unidade habitacional, mas também 
os serviços de infra-estrutura e 
saneamento, ou seja, o habitat. 

Destaca-se a importância dos 
serviços de saneamento básico como 
um dos fatores determinantes da 
qualidade da moradia. O ideal é 
que todas as pessoas residam em 
domicílios com água canalizada, em 
quantidade e qualidade apropriadas 
ao consumo e à higiene, com serviços 
de coleta e disposição final dos esgotos 
e do lixo domiciliar.

A população que tem acesso a 
esses serviços é menos vulnerável 
a doenças associadas à deficiência 

de saneamento, tais como infecções 
diarréicas (principal causa de 
mortalidade em crianças de até 5 anos) 
e parasitárias, dengue e leptospirose, 
entre outras. 

Segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) estudos demonstram 
que investimentos em projetos de 
saneamento básico geram retornos de 
US$5 a US$28 para cada dólar investido 
e provocam reduções substanciais na 
incidência de várias enfermidades e 
nos custos associados.

O saneamento básico possui, 
ainda, grande contribuição na redução 
dos índices de poluição e degradação 
ambiental.

Entre os problemas habitacionais 
brasileiros destacam-se: a escassez de 
oferta e o elevado preço da moradia; 
a segregação espacial da população de 
menor poder aquisitivo em favelas e 
outros tipos de assentamento precário; 
a proliferação de assentamentos 
informais e o déficit de serviços de 

infra-estrutura urbana (como os de 
saneamento).

A falta de moradias e de serviços 
urbanos e a favelização são questões 
estruturais da sociedade brasileira. 
As favelas e os outros tipos de 
assentamento precário, localizados 
nas áreas centrais e nas periferias 
das grandes cidades, constituem a 
expressão mais visível dos problemas 
habitacionais. 

De acordo com o Censo Demográfico 
do IBGE (2000), havia cerca de 1,7 
milhão de domicílios localizados em 
favelas e assentamentos semelhantes, 
abarcando uma população de 6,6 
milhões de pessoas, 53% das quais 
nos estados de São Paulo e Rio de 
Janeiro.

O  R io  de  J ane i ro  t ambém 
apresentava o maior percentual de 
favelados em termos relativos (9,7% da 
população), sobretudo na capital, onde 
quase 20% da população reside nesse 
tipo de assentamento precário.

Vidigal
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A informalidade e  

o adensamento habitacional
A informalidade habitacional é um 

outro problema relacionado à habitação, 
a qual significa direitos de propriedade 
mal definidos sobre a terra e a moradia, 
acarretando a insegurança da posse. É 
relativamente elevada a proporção de 
pessoas residentes em domicílios cedidos 
ou construídos irregularmente em terrenos 
de propriedade de terceiros ou ocupados 
ilegalmente. De um total de 9,8 milhões 
de pessoas residentes em domicílios com 
irregularidade fundiária, 5,7 milhões estão 
em áreas urbanas, conforme o censo de 
2000.

Nos estados de São Paulo e do Rio de 
Janeiro e no Distrito Federal mais de 90% 
das pessoas residentes em domicílios 
com irregularidade fundiária vivem 
em áreas urbanas, o que mostra que a 
informalidade da ocupação foi uma das 
formas encontradas pela população das 
grandes cidades para solucionar suas 
necessidades habitacionais. 

Segundo o IPEA, a escassez de moradia 
é um problema que também se expressa 
no grau de adensamento do domicílio. 
O adensamento é calculado, geralmente, 
relacionando o número de pessoas 
com o número total de cômodos ou de 
dormitórios da moradia. Como indicador 
de superpovoamento podemos considerar 
uma densidade superior a três pessoas por 
dormitório. 

Em 2000 havia, no Brasil, cerca de 17 
milhões de brasileiros (9,9% da população 
total) que moravam em residências 
superpovoadas. Em termos absolutos, o 
adensamento excessivo é maior nas áreas 

urbanas, que respondem por 82,7% do 
adensamento total, ao passo que, em termos 
relativos, esse problema é mais grave nos 
loteamentos periféricos, localizados em 
áreas classificadas como zonas rurais de 
extensão urbana e nas favelas localizadas 
em áreas centrais. O estado com o maior 
número absoluto de pessoas em domicílios 
excessivamente adensados é São Paulo (4,2 
milhões). 

O ônus do aluguel
Para o IPEA, outro grave problema 

brasileiro relacionado à habitação é o ônus 
que recai sobre o cidadão pelo pagamento do 

aluguel, que desvia importantes recursos do 
orçamento familiar para custear a moradia 
e compromete a capacidade das famílias de 
satisfazerem outras necessidades básicas, 
como alimentação, saúde, educação e lazer. 
A participação do aluguel na renda é um 
dos indicadores-chave para sintetizar o 
funcionamento do mercado habitacional 
e avaliar a acessibilidade econômica à 
habitação.

Uma participação muito acentuada do 
aluguel na renda pode indicar limitações 
na oferta de habitações, descompasso entre 
os preços das moradias e o nível de renda 
da maioria da população. Considera-se um 
comprometimento excessivo o desembolso 
para o pagamento do aluguel numa faixa 
superior a 30% da renda familiar. Esse 
parâmetro é usado internacionalmente para 
determinar a capacidade de pagamento 
pelos serviços da moradia.

Segundo o IBGE (2000), o ônus 
excessivo com aluguel atinge cerca de 5,7 
milhões de pessoas. Este é um problema 
tipicamente urbano, que aparece de forma 
mais aguda nas regiões metropolitanas do 
Rio de Janeiro e de São Paulo. No Rio de 
Janeiro, 34,2% das pessoas comprometem 
mais de 30% de sua renda familiar.

Por fim, para a redução do déficit 
habitacional são necessários investimentos 
na área de habitação pelo poder público, 
além da interação entre os três entes 
da Federação com a implementação 
de políticas habitacionais públicas 
complementares.

A seguir são apresentados os 
investimentos na área de habitação realizados 
por alguns municípios comparativamente 
ao Município do Rio de Janeiro.

GASTOS DOS MUNICÍPIOS COM HABITAÇÃO 

No quadro a seguir é apresentado 
o total das despesas empenhadas, na 
função habitação, executadas pelo 
Município do Rio de Janeiro no período 

Gastos com habitação por Município 

  2002 2003 2004 2005 2006
 São Paulo 240,0 187,6 129,9 111,9 195,6
 Rio de Janeiro 280,2 207,8 223,5 156,4 69,2
 Belo Horizonte 45,3 59,1 60,3 60,7 95,8

   Fonte: STN Em Milhões de Reais

 

Comparando-se os gastos dos três 
municípios pode-se verificar que, 
em valores absolutos, o Município 
do Rio de Janeiro foi o que mais 
investiu em habitação até o ano de 
2005. Contudo, pode-se perceber 
que os investimentos em habitação, 
realizados pelo Município carioca, 
nos últimos anos, estão declinando, 
pois do ano de 2002 para 2006 houve 
uma retração nas despesas, na função 
habitação, na ordem de 75%.

Para a 
redução do déficit 
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são necessários 
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área de habitação 

pelo poder 
público, além da 
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os três entes da 

Federação com a 
implementação 

de políticas 
habitacionais 

públicas 
complementares.

de 2002 até 2006, corrigidas pelo IPCA-
E, bem como os valores realizados 
pelas cidades de São Paulo e de Belo 
Horizonte no mesmo período.
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Gasto Habitação x Orçamento Municipal 

  2002 2003 2004 2005 2006

 São Paulo 1,8% 1,4% 0,9% 0,8% 1,2%

 Rio de Janeiro 3,2% 2,4% 2,7% 1,9% 0,8%

 Belo Horizonte 1,7% 2,2% 2,1% 2,0% 2,9%

Fonte: STN

Quando comparamos as despesas realizadas, na função 
habitação, em relação ao orçamento total dos municípios, 
pode-se verificar, no quadro a seguir, que o MRJ durante os 
exercícios de 2002 até 2004 foi o que mais destinou recursos 
à habitação em relação ao orçamento total. Entretanto, essa 
participação de recursos em relação ao orçamento foi sendo 
reduzida ao longo dos anos, havendo uma diminuição de 
2,4% entre os exercícios de 2002 e 2006.

Os gastos per capita com habitação, ou seja, os valores 
empenhados, na função habitação, divididos pela população 
das cidades, são apresentados no gráfico a seguir:

O PROGRAMA FAVELA BAIRRO

O Município do Rio de Janeiro, com 
o intuito de melhorar a qualidade de 
vida dos cidadãos residentes em áreas 
de favela e conseqüentemente aumentar 
o IDH (Índice de Desenvolvimento 
Humano) nesta região, vem executando, 
há alguns anos, o Programa Favela- 
Bairro em comunidades de média e 
grande densidade demográfica.

A principal característica desse 
programa, segundo a Secretaria 
Municipal de Habitação, é integrar 
a favela à cidade, dotando-a de 
infra-estrutura urbana, serviços, 
equipamentos públicos e políticas 
sociais, as quais são discutidas passo a 
passo com a comunidade, respeitando 
a história, a cultura e as peculiaridades 

Gasto Anual  
Programa Favela Bairro – R$

 2004 2005 2006
 13.471.502  16.828.836 16.307.990
Fonte: FINCON

de cada área. 
Segundo a SMH, desde o início dos 

trabalhos, em 1994, o Programa Favela 
Bairro já beneficiou cerca de 556 mil 
moradores, em 143 comunidades.

Entre os componentes urbanísticos 
do programa, podemos citar: a abertura 
e pavimentação de ruas; implantação 
de redes de água, esgoto e drenagem; 
construção de creches, praças, áreas 
de esporte e lazer; canalização de 
rios; reassentamento de famílias 
que se encontram em áreas de risco 
e contenção e reflorestamento de 
encostas.

A seguir  apresentam-se  os 
desembolsos efetuados no Programa 
Favela Bairro nos últimos três anos, 

corrigidos pelo IPCA-E.
Embora  tenha havido uma 

redução nas despesas realizadas na 
função habitação, nos últimos anos, 
conforme observado anteriormente, 
o Município do Rio de Janeiro 
manteve, praticamente constantes, 
os investimentos no Programa Favela 
Bairro, no biênio 2005/2006, Essa 
política possibilita que não haja 
prejuízos na execução do programa e 
no alcance das metas estabelecida

CONCLUSÃO

A redução do déficit habitacional 
requer o acesso a uma moradia adequada 
para todos, compatível com o tamanho, o 
nível de renda e as diferentes necessidades 
habitacionais das famílias brasileiras, 
sendo um importante desafio a ser 
enfrentado pelo Estado nos próximos anos. 
A melhoria das condições habitacionais, 
especialmente da população de baixa 
renda, requer a formulação de programas 
de habitação de interesse social e de 
políticas habitacionais implementadas 
pelas instâncias federal, estadual e 

municipal de forma complementar, que 
permitam a criação de novas formas de 
acesso à moradia, tal como o Programa 
Favela-Bairro executado no Município do 
Rio de Janeiro.

No tocante às  polí t icas de 
saneamento básico, o maior desafio é 
universalizar o atendimento, sobretudo 
no que diz respeito ao esgotamento 
sanitário. Para tanto, é necessário 
investir de modo a expandir e repor 
a infra-estrutura existente, aumentar 
a eficiência e melhorar a qualidade 

dos serviços prestados, dado que o 
déficit de saneamento básico, além de 
repercutir nas condições de moradia, 
compromete a saúde da população e o 
meio ambiente.

Conforme pode ser observado, o Município do Rio de Janeiro foi o 
que apresentou o maior gasto per capita até o ano de 2005, embora tenha 
havido uma retração de 76% entre os exercícios de 2002 e 2006.

O município, que obteve o maior aumento em seus gastos per 
capita com habitação, nos últimos anos, foi o de Belo Horizonte, 
com um crescimento de 101%.

Sites visitados em 28.03.2007
www.ibge.gov.br 
www.ipea.gov.br  
www.cide.rj.gov.br 
www.rio.rj.gov.br/habitaçao 
www.tesouro.fazenda.gov.br 
www.fjp.gov.br
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ESTATUTO DA CIDADE  -  LEI No 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001.

Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem 
pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do 
bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.

Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 
ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto 
à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes 
previstas no art. 2o desta Lei.

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e 
expansão urbana.

A

O direito à cidade e a 
segregação residencial: 
desafios do Estatuto da Cidade

O professor titular de urbanismo da UFRJ, doutor em 
planejamento urbano e coordenador do Observatório de 
Políticas Urbanas e Gestão Municipal no IPPUR-UFRJ, 
Luiz César de Queiroz Ribeiro, alerta para que o Estatuto 
da Cidade não seja “mais uma das inúmeras leis que não 
‘pegam’ no Brasil”.  

aprovação  do  Es ta tuto 
da  Cidade marca  nova 
etapa na política urbana 

brasileira, completando um ciclo 
que se iniciou em 1977. Esses 25 
anos caracterizaram-se por intensa 
discussão sobre a questão urbana 
brasileira, fazendo emergir projetos 
a l ternat ivos  de  intervenção e 
atores sociais comprometidos com 
os ideais de uma cidade justa, 
democrática e sustentável.  Foi de 
particular importância nesse debate 
a instituição do Fórum Nacional da 
Reforma Urbana, articulação que 
envolveu movimentos populares, 
ONG´s, Universidades, entidades de 
representações técnico-profissionais, 
além de outros militantes que 
transitaram, neste período, entre 
a assessoria aos movimentos de 

moradia, a função acadêmica e a 
vida política.

As Prefei turas  têm agora a 
sua disposição um conjunto de 
instrumentos legais, urbanísticos 
e fiscal-financeiros necessários à 
adoção de políticas regulatórias do 
uso do solo urbano que  aplicados 
permitem que as nossas cidades 
d e i xe m  d e  s e r  ex p r e s s ã o  ( e 
instrumento) da manutenção e 
ampliação da injustiça distributiva 
q u e  c a r a c t e r i z a  a  s o c i e d a d e 
brasileira.

Es tas  fundadas  esperanças 
não podem nos suscitar, porém, 
ilusões quanto às dificuldades a 
serem enfrentadas para impedir que 
tenhamos mais uma das inúmeras 
leis que não pegam no Brasil.  O 
longo tempo consumido para sua 

aprovação resultou dos bloqueios 
colocados pelas forças políticas 
representantes  dos  interesses 
patrimoniais constituídos em torno 
da dinâmica de organização da cidade 
desigual. Na formação das cidades 
brasileiras constitui-se um poderoso 
circuito de acumulação urbana 
cujo fundamento é a apropriação 
de diversos tipos de renda urbana 
proporcionada pelas desigualdades 
de condições de vida entre as áreas 
apropriadas pelos quem têm o 
poder de segregação e o conjunto 
da cidade formado pelas periferias, 
favelas, mocambos, enfim, por 
um habitat precário em termos de 
condições construtivas, localização 
e acessibilidade aos serviços urbanos 
essenciais à reprodução social na 
cidade. Estes circuitos constituem a 
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versão urbana da aliança estrutural 
e histórica entre a propriedade da 
terra e o capital, base econômica 
do poder do atraso, como bem 
formulou José de Souza Martins, 
responsável pela nossa lenta e 
seletiva modernização, manutenção 
das desigualdades sociais e pela 
subordinação política das camadas 
populares.  Da vigência desta aliança 
resultou um modelo de cidade no 
qual a dinâmica de crescimento é a 
permanente reprodução da escassez 
de solo urbano, fundamento da 
apropriação de várias formas de renda 
urbana e de reprodução permanente 
da irregularidade, ilegalidade e 
precariedade do habitat popular. 

É importante assinalar que longe 
de constituir-se em bloqueio para a 
industrialização e a modernização 
da sociedade brasileira, este modelo 
de cidade desigual vem cumprindo 
importante papel na expansão 
do capitalismo brasileiro, uma 
vez que permitiu a constituição 
daquilo que Carlos Lessa e Sulamis 
Dain chamaram de sagrada aliança 

entre os interesses econômicos 
internacionalizados e os interesses 
locais.  A cidade foi destinada a 
estes últimos, como campo particular 
de acumulação de várias formas de 
riqueza patrimonial, o que implicou na 
política de proteção e favorecimento 
dos setores imobiliários, de obras 
públicas, de concessão de serviços e 
aos segmentos das classes médias. Ao 
mesmo tempo, a sagrada aliança se 
expressou pelo uso da cidade como 
base de uma política social perversa, 
pela qual o Estado tolerou todas as 
formas de apropriação da terra, com 
a finalidade de integrar de maneira 
subalterna e regulada as camadas 
populares na sociedade urbana e no 
sistema político. A dinâmica urbana 
resultante destas políticas tem, desta 
forma, as mesmas características 
do processo do espaço econômico 
no território nacional. Com efeito, 
de um lado, a hiper-concentração 
territorial da riqueza nas áreas 
centrais das nossas grandes cidades 
e, por outro lado, o permanente 
deslocamento das fronteiras sobre 

as terras periféricas, incorporadas 
de maneira predatória ao espaço 
urbano.  

É  a  par t i r  des ta  d inâmica 
que podemos entender as razões 
pelas quais o desenvolvimento do 
capitalismo industrial brasileiro 
c o m b i n o u  d u a s  t e n d ê n c i a s 
aparentemente contraditórias: alta 
taxa de exploração de força de 
trabalho expressa nos baixos salários 
e na concentração da riqueza e da 
renda, ao mesmo tempo em que 
promoveu a difusão da propriedade 
privada da terra. Como proprietários 
imobiliários vamos encontrar nas 
cidades os dois segmentos polares da 
estrutura social, os segmentos de alta 
renda e as camadas populares. 

A aplicação do Estatuto da 
Cidade certamente implicará no 
enfrentamento da coal izão de 
interesses constituídos em torno do 
modelo urbano desigual e espoliativo, 
que hoje inclui não apenas os 
produtores da cidade, mas também 
as classes médias encasteladas em 
suas cidadelas e “zonas nobres”, nos 

“
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condomínios fechados e nos bairros 
controlados de maneira exclusivista 
pelos detentores do poder e da 
riqueza. Por outras palavras, as 
políticas urbanas formuladas com 
base nos princípios e objetivos do 
Estatuto da Cidade trarão para a cena 
política os conflitos distributivos 
entre as frações sociais envolvidas na 
acumulação patrimonial, para quem 
a diminuição da escassez relativa 
do solo urbano pode diminuir a 
renda urbana, e todos os segmentos 
populares para quem a reprodução 
depende estreitamente da equalização 
das condições urbanas de vida, base 
para a concretização do preceito 
constitucional da predominância 
da função social da cidade e da 
propriedade em contraposição a sua 
mercantilização. 

Serão as camadas populares a 
base para a constituição de uma 
nova força política capaz de romper 
com as amarras que bloqueiam a 
resolução do conflito distributivo 
na sociedade brasileira e, assim, 
a  concretização dos ideais  de 
justiça social, democratização e 
desenvolvimento sustentável.

A luta pela aplicação do Estatuto 
da  Cidade ,  ao  mesmo tempo, 
tocará nas novas dimensões da 
questão urbana, geradas pela nossa 
globalização liberal. Articula-se, 
com efeito, ao histórico conflito 
distributivo os efeitos excludentes 
e fragmentadores da nova ordem 
urbana em emergência com as 
transformações produzidas pela 
nossa inserção na globalização, 
atingindo mais fortemente aqueles 
segmentos populares precarizados 
no mercado de trabalho. 

A continuidade da expansão das 
fronteiras urbanas como mecanismo 
de regulação do conflito social 
distributivo está implicando no 
deslocamento de amplas parcelas 
da população para as zonas mais 
longínquas das metrópoles, onde 
o s  m o r a d o r e s  p o b r e s  p o d e m 
repetir o processo de loteamento e 
autoconstrução das casas. O resultado 
é a transformação da precarização 

em exclusão pela desconexão do 
trabalhador do acesso mercado 
de trabalho. Aqueles que podem 
buscam as antigas áreas de favelas, 
via de regra localizadas em áreas com 
maior acessibilidade, mas ao custo 
de ter que ocupar os terrenos menos 
propícios à moradia, passando a viver 
em situação de forte vulnerabilidade 
urbana. Intensifica-se a lógica 
perversa da cidade brasileira: quem 
está fora do mercado somente tem 
acesso à moradia à margem da 
cidade! 

O resultado concreto? Cerca de 
9% da população metropolitana 
mora em setores onde prevalece forte 
ou extrema precariedade em termos 
de serviços de saneamento básico. 
São 6 milhões de pessoas vivendo 
à margem dos padrões mínimos de 
acesso à água, esgoto e coleta de lixo. 
Nas cidades localizadas fora das áreas 
metropolitanas, a marginalização 
urbana atinge 21 milhões de pessoas! 
A subnormalidade habitacional 
medida  pe lo  IB GE aumentou 
cinco vezes entre 1991 e 2000. 
Levantamentos apontam assustadores 
índices de crescimento de moradias 
em favelas: na grande São Paulo, 
20% da população mora em favela, 
quando em 1970 era apenas de 
1%; na cidade do Rio de Janeiro, 
este percentual se eleva a 28%, em 
Salvador 33% e em Belém 50%. Nos 
últimos dez anos, a população das 
sete regiões metropolitanas saltou de 
37 para 42 milhões de habitantes e 
suas periferias conheceram uma taxa 
de crescimento de 30%, enquanto 
que as áreas urbanas mais centrais 
não cresceram no mesmo período 
mais de 5%. Por outro lado, o 
fato de apenas cerca de 16% das 
moradias construídas no Brasil 
corresponderem à oferta gerada 
pelo segmento formalizado, no qual 
a construção e o financiamento são 
atividades organizadas, nos permite 
avaliar a extensão da exclusão do 
mercado. 

Ao mesmo tempo, o núcleo das 
nossas metrópoles é crescentemente 
constituído por aglomerados urbanos 

cujo dinamismo econômico e social 
decorre de seus papéis nas redes 
globais de circulação mercantil e 
financeira. É a cidade alta, onde 
o capitalista é dominante, centro 
logístico dos negócios, onde chegam 
as informações, as mercadorias, os 
capitais , os créditos. Nesta parte 
quem dita as leis são os donos do 
capital e das outras formas de riqueza 
e seus habitantes se orientam por uma 
cultura cosmopolita. Nos territórios 
das periferias (social e geográfica), 
acumula-se uma massa marginal, 
relacionada com o núcleo apenas 
por frágeis relações de mercado, 
mas socialmente desconectadas 
dos espaços onde a riqueza se 
reproduz e se acumula e, por este 
motivo, crescentemente inserida 
em uma economia da sobrevivência 
fechada por si mesma. Nelas, o 
poder funda-se na privatização da 
violência e organiza-se em estruturas 
feudalizadas. Áreas onde a população 
tem que se esforçar para não sucumbir 
integralmente aos valores e às práticas 
inerentes ao capitalismo predador 
gerado pelos diversos circuitos da 
criminalidade que gravitam em torno 
do tráfico de armas e de drogas e ao 
poder fundado na sua total submissão 
aos laços de dependência pessoal 
aos chefes do neoclientelismo, velha 
prática de dominação das oligarquias 
brasileiras, agora, porém, depurada 
de qualquer ideologia populista e 
fundada na institucionalização do 
“favor” obtida pelas ações sociais 
filantrópicas. Uma ou outra forma 
de dominação – capitalismo predador 
e o neoclientelismo - estimula a 
consolidação de uma cultura muito 
pouco favorável à ação coletiva e aos 
valores igualitários indispensáveis à 
democracia. 

Temos que transformar a luta pela 
aplicação do Estatuto da Cidade na 
continuidade da Luta Pela Reforma 
Urbana, que articulada à  Luta Pela 
Reforma Agrária, desamarre os laços 
que nos ligam ao atraso e crie as bases 
da distribuição da riqueza, da renda e 
do poder, sem o que não alcançaremos 
a democracia real. 
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A nova megalópole
Estados Nacionais: legitimidade e eficácia à prova.
Estados Unitários: justificativas, teóricas e práticas, 
desestabilizadas.
Helena Severo, neste artigo, comenta transformações 
políticas, econômicas e sociais ao longo dos séculos.

ongos séculos se passaram 
até a consolidação de uma 
nova ordem política, cuja 

realização mais completa foi, sem 
dúvida, a formação dos Estados 
Nacionais. A idéia da construção dos 
estados unitários começa a ocupar 
lugar de destaque no imaginário 
intelectual a partir do século XVI. 
Mas foi somente no século XVII que 
o pensamento político concluiu e 
formulou de maneira clara uma nova 
matriz ideológica fundamentada na 
delimitação das fronteiras materiais 
e espirituais entre os estados.  
 A idéia permaneceu  hegemônica 
até meados do século XX quando 
t r a n s f o r m a ç õ e s  p o l í t i c a s , 
econômicas e sociais começam a 
solapar “por dentro e por fora” as 
bases de sustentação dos Estados 
Nacionais, colocando em dúvida 
sua legitimidade e a eficácia de suas 
políticas.
 De um lado o fundamentalismo 
(seja em sua versão religiosa ou laica) 
vem sendo a linguagem utilizada por 
diversos grupos para questionar 
“por dentro” a existência de alguns 
estados nacionais. A Iuguslávia 
transformou-se em exemplo clássico 
de ruptura de sua unidade nacional, 
cedendo terreno a identidades de 
caráter étnico-religiosas.
 Também  a existência de uma rede 
“megalopolitana” supra-nacional, 
gerada pela internacionalização 
do capital e tornada factível pelas 

tecnolog ias  de  ponta ,  es tar ia 
d i s so lvendo  as  jus t i f i ca t ivas 
teóricas e práticas da existência 
dos estados unitários.  Diluindo 
distâncias através de um sistema de 
comunicação mundial e instantâneo, 
as novas tecnologias despontam 
como as principais responsáveis por 
uma nova composição de identidades 
que ultrapassam as fronteiras 
territoriais.  E as mega cidades 
constituem a base material desta 
economia globalizada que, hoje, 
organiza mundialmente o processo 
de produção e consumo de riquezas. 
Sobrepondo-se à velha dicotomia 
entre primeiro e terceiro mundo, 
os novos sistemas econômicos 
permeiam todo o planeta, e se 
instalam   na Europa e  na América 
do Norte tanto quanto na Ásia ou na 
África. 
 No mundo globalizado as mega 
cidades são locus de produção de 
uma nova cultura que transcende as  
oposições nacional/internacional, 
regional/nacional, urbano/rural.  E 
o que caracteriza esta cultura é a 
proliferação de formas e códigos 
d í s p a r e s  e m  s u a s  m ú l t i p l a s 
linguagens: aqui a ciência de ponta 
convive com saberes milenares, 
costumes  seculares se encontram 
com novos hábitos e ati tudes, 
f reqüentemente contraditórias 
entre si, religiões se entrecruzam 
e m  u m  e s p a ç o  m u i t a s  v e z e s  
exíguo.

 Esta “nova cidade” é  palco  
d a  c o n s t r u ç ã o  d e  c ó d i g o s  e 
ordenamentos fragmentados que 
se opõem  à idéia  unificadora e 
absoluta dos Estados nacionais. 
E a cultura  ali produzida resulta 
de  um amálgama de  var iados 
elementos, fundidos e refundidos 
continuamente.
 Neste sentido, mega cidades 
como o Rio e São Paulo só se  deixam 
“apreender” fragmentariamente, 
e o olhar que ainda buscar nelas 
uma inteligibilidade totalizante  
será incapaz de perceber a trama 
complexa que ali se forma.
  Foi o encontro destas diferenças 
que ajudou a produzir, no território 
u r b a n o ,  u m  c o n t i n g e n t e  d e 
exc luídos ,  e  a  modi f icar,  por 
completo, o sentido histórico de 
cidadania. E, com certeza, somente 
a partir de “olhares  múltiplos”   
surg i rão  a l te rna t ivas  capazes 
de apontar saídas de inclusão 
social. De há muito ficaram claros 
os fracassos dos programas de 
planejamento centralizado que 
terminam por não apreender  as 
reais  demandas da sociedade. 
P l ane j a r  em pequena  e sca l a , 
observando as realidades pontuais 
de cada comunidade, parece ser a 
alternativa mais eficaz no sentido 
de dar um novo propósito a estes 
ag lomerados  caót icos  em que 
se  t ransformaram  as  c idades 
modernas.
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Rio de Janeiro já nasceu 
destinado a ser um dos 
maiores pólos culturais do 

Brasil, se não o principal. Um dos 
primeiros focos da colonização 
portuguesa, foi disputado também 
pelos franceses — que aqui instalaram 
a França Antártica por doze anos, 
a partir de 1555; e invadiram a 
cidade de novo em 1711, ocupando-a 
durante dois meses. Em 1763, o Rio 
se torna a capital absoluta do vice-
reino e vai crescer em importância 
com a chegada de D. João VI em 
1808. Torna-se capital do Império 
em 1822 com Pedro I e capital da 
República de 1889 até 1960, quando 
a sede do governo se muda para 
Brasília. Com a fusão em 1974, a 
cidade do Rio — que de Distrito 
Federal se transformara no Estado da 
Guanabara — se torna a capital do 
Estado do Rio de Janeiro, ampliando 
os seus domínios e somando suas 
forças com a de outras regiões 
também dotadas de forte vocação 
cultural, como Niterói, Petrópolis, 
Nova Friburgo, Vassouras, Paraty e 
Campos. 

Quando chegou ao Brasil com a 
corte portuguesa, D. João VI não fez 
só a Abertura dos Portos, mas abriu 
também os horizontes culturais da 
cidade, introduzindo novos estilos 
arquitetônicos e promovendo a 
expansão do traçado urbano. Depois 
da Independência, D. Pedro I e D. 
Pedro II mantiveram o Rio como o 

“O Rio de Janeiro continua lindo.
O Rio de Janeiro continua sendo,
O Rio de Janeiro fevereiro e março (...)
Alô, Rio de Janeiro, aquele abraço,
Alô, povo brasileiro, aquele abraço.”

- Aquele abraço, Gilberto Gil, 1969

Arnaldo Niskier
Membro da Academia Brasileira de Letras

grande centro artístico e literário 
do país, particularmente o segundo 
monarca que, em seu reinado de 
quase meio século, foi um grande 
patrono da cultura, revelando-
se, entre outras coisas, um sábio 
versado em várias disciplinas e um 
ardoroso defensor dos novos meios 
de comunicação, como o telefone, 
além de ter sido um dos primeiros 
fotógrafos do Brasil.

Além de edificações religiosas 
imponentes (o convento de Santo 
Antônio, o Mosteiro de São Bento, as 
igrejas de Nossa Senhora da Candelária 
e do Carmo), uma constelação 
de prédios dedicados à cultura 

enriqueceu esta região nobre da cidade 
— o Museu Histórico Nacional, o Real 
Gabinete Português de Leitura, o Paço 
Imperial e, concentrados na mesma 
área, a Biblioteca Nacional, o Museu 
Nacional de Belas Artes e o Theatro 
Municipal, inaugurado em 1909, onde 
se apresentaram algumas das maiores 
figuras da dança, da música e do 
teatro internacionais. Com a chegada 
do século 20, o Rio de Janeiro sofreu 
uma verdadeira revolução urbanística 
com a abertura de amplas avenidas no 
centro da cidade.

Foi também no cenário carioca 
que surgiram as correntes mais 
representativas da música popular 

Todos os caminhos levam ao Rio

O    Theatro Municipal



2� Revista TCMRJ    n. 35 - maio 2007

da rua Marquês de Sapucaí, projetado 
por Oscar Niemeyer. Para se ter uma 
idéia da dimensão do Carnaval carioca, 
basta dizer que, segundo estudo da 
UFRJ, ele movimentou, em 2001,  
R$ 1,5 bilhão, gerando 60 mil empregos 
ao longo do ano e o dobro nos três 
meses que antecederam a festa.

Toda esta pujança musical ganhou 
força a partir dos anos 1940 com a 
implantação da Era do Rádio no 
Brasil, tendo o Rio de Janeiro como 
centro, irradiando para todos os 
cantos do país o imaginário carioca 
através de programas de auditório, 
concursos de calouros, noticiários, 
radionovelas, seriados, programas 
humorísticos e, evidentemente, a 
transmissão de jogos de futebol — é 
bom lembrar a paixão pelos times 
cariocas que se espalhava por todo 
o país e a inauguração, em 1950, 
do “maior do mundo”, o Estádio 
do Maracanã. Todo este imaginário 
sonoro se amplificaria, a partir dos 
anos 1960, ganhando imagem, com 
a televisão. Para o país inteiro o 
Rio de Janeiro era uma espécie de 
modelo, um estilo de vida com que 
todos sonhavam. O cinema também 
contribuiu para esta difusão, na 
sua fase da produção industrial, 
principalmente através das deliciosas 
chanchadas da Atlântida (em que 
pontificavam comediantes como 
Oscarito e Grande Otelo e galãs e 
mocinhas como Anselmo Duarte e 

Eliana); e, depois, pelo cinema novo 
que, já nos anos 1950, inspirado no 
neo-realismo italiano, introduzia a 
reflexão e o social em nossos filmes, 
através de obras como Rio 40 graus 
e Rio Zona Norte, de Nélson Pereira 
dos Santos. 

O Rio tem abrigou importantes 
festivais internacionais de cinema, 
que trouxeram para cá a última 
palavra em matéria de filmes, com 
estrelas e diretores de primeira 
grandeza. Embora nenhum evento se 
tenha firmado e ganho continuidade, o 
Rio tem tudo para sediar um Festival à 
altura daqueles que são considerados 
“o Grande Slam” da Sétima Arte: 
Cannes, Veneza e Berlim.

É a partir destes parâmetros que 
tentaremos responder ao novo desafio 
de lutar pela difusão da cultura 
nestes tempos difíceis. Em primeiro 
lugar, é claro, está o conceito de 
democratização da cultura. Ela não 
deverá ser privilégio apenas da capital, 
ou dos grandes centros, mas ser levada 
para o interior e exercer o seu papel 
junto à comunidade como um todo 
e não apenas em bolsões urbanos 
privilegiados.

“Quando ouço falar em cultura 
puxo a minha sanfona — ou o meu 
tamborim.” Nesta outra paráfrase 
do nosso bordão inicial aludimos, 
evidentemente, a um dilema que 
entravou a expansão cultural nos anos 
imediatos do pós-guerra: a suposta 

dicotomia entre cultura erudita e 
cultura popular. Graças principalmente 
aos meios de comunicação de 
massa que se expandiram de modo 
impressionante (alarmante, para 
alguns de seus críticos) a partir dos 
anos 1960, este falso dilema foi 
superado. Entre nós, empreitadas 
como o Projeto Aquarius e outras que o 
seguiram, não só levaram verdadeiras 
multidões a apreciarem a beleza e as 
sutilezas da música clássica, como 
têm promovido, nas últimas décadas, 
a integração entre música erudita e 
popular, mostrando que, no fundo, são 
apenas versões diferentes da mesma 
arte, variações em torno do mesmo 
tema. 

Pessoas que nunca haviam entrado 
numa sala de teatro passaram a ter 
acesso a todo tipo de espetáculos 
cênicos, não só em espaços fechados, 
mas também ao ar livre, em meio a um 
dos cenários naturais mais belos do 
planeta. Desdobramento eletrônico do 
teatro, o cinema também tem levado a 
sua mensagem altamente emocional a 
milhões, — até há pouco sem escolha, 
forçado a consumir a produção dos 
grandes circuitos — o conhecimento 
das novas correntes estilísticas através 
de filmes rodados nas mais diversas 
partes do mundo, do Irã à China, do 
Canadá ao Vietnã. E o que vale para 
o cinema vale mil vezes mais para a 
televisão, se levarmos em conta o seu 
notável poder de penetração.

brasileira: o choro, por volta 
de 1870; o samba, nascido 
em 1917; a canção romântica 
da Era do Rádio, a canção de 
fossa das boates e a bossa 
nova, no final dos anos 
1950. O Carnaval carioca, 
considerado a maior festa 
popular do mundo, evoluiu 
a partir de manifestações 
de rua como o entrudo, o 
zé-pereira, o corso, tomou 
conta dos salões e explodiu, 
a partir dos anos 1920, na 
apoteose do desfile das 
escolas de samba, que em 
1984 ganharam o seu templo 
definitivo: o Sambódromo 

 Sambódromo
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Quais as atribuições da 
Secretaria Municipal das Culturas, 
as maiores dificuldades, e quais as 
possíveis soluções? 
Ricardo Macieira – Mais do que 
falar de atribuições e competências 
da  Sec re t a r i a  Munic ipa l  das 
Culturas – apoio às manifestações 
culturais em música, teatro, dança, 
cinema, fotografia e artes plásticas 
– desejamos “ter e ver” na cultura 
outro instrumento estratégico de 
desenvolvimento da Cidade. É dessa 
forma que percebo, penso e venho 
implementando políticas públicas 
de cultura na Cidade do Rio de 
Janeiro já há quase 14 anos, desde o 
primeiro governo do prefeito César 
Maia.

Independente  do  per f i l  da 
Cidade, assumimos a condição de 
prestadores de serviço cultural; temos 
esse entendimento do significado 
de cultura para a Cidade do Rio: 
muito mais do que espetáculo, 
do que “show”. A cultura cumpre 
função civilizadora, de formação das 
relações sociais, do comportamento. 
Em países em desenvolvimento, 
como o Brasil, cidades como o Rio 
de Janeiro, de grande diversidade 
cultural e socioeconômica, a cultura 
cumpre papel de inclusão e de 
transformação da vida de muitas 
pessoas – principalmente de jovens, 

Cultura: instrumento estratégico 
de desenvolvimento da Cidade

“Nossa cultura é cara e alma desta Cidade, e tem de 
ser tratada com muito respeito e carinho. E é assim 
que nós trabalhamos”, afirma o Secretário Municipal 
das Culturas, Ricardo Macieira, em entrevista à 
Revista TCMRJ.

Centro de Referência da Música Carioca
(após reforma)
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adolescentes e crianças.
Para tanto, devemos superar as 

dificuldades que, acredito, todo 
gestor de políticas públicas de cultura 
enfrenta em outras capitais do Brasil 
e do mundo: a questão permanente 
é da luta e da busca por recursos. 
Eu diria que, permanentemente, 
ao longo de 14 anos dedicados ao 
Rio, os recursos disponíveis nunca 
restaram suficientes, apesar de o 
prefeito, extremamente sensível à 
cultura, sempre nos ter apoiado; 
sempre nos ter permitido propor e 
criar estratégias de desenvolvimento 
do trabalho que, hoje, é inclusivo 
e transformador do Município. 
Trabalhamos de dentro pra fora, 
temos a preocupação com essa 
cultura que não a cultura da vitrine, 
aquela de maior visibilidade num 
primeiro momento. Construímos 28 
bibliotecas populares, um Planetário, 
o Museu da Cidade, um Arquivo 
Geral da Cidade, 8 teatros, 10 lonas 
culturais, 24 células culturais, um 
Centro Coreográfico, um Centro de 
Arte e ainda há mais por vir. Vamos 
inaugurar, ainda em 2007, a lona de 
Jacarepaguá e da Ilha do Governador, 
um Centro de Referência da Música 
Carioca, na Tijuca, e em 2008, a 
Cidade da Música, projeto que 
coloca o Rio nesta rede internacional 
de Cidades, posição de extrema 
importância.

A Secretaria  e  a  Prefei tura 
mantêm atividades perfeitamente 
adequadas a  este  contexto  de 
estratégia de desenvolvimento 
da Cidade, a partir de política 
pública de cultura estritamente 
contemporânea, sempre voltada 
para o cidadão carioca.

Que projetos a Secretaria tem 
realizado, ou pretende realizar, para 
tornar o Rio mais culto? 
Ricardo Macieira – Vamos continuar 
fazendo tudo que já fazemos há muitos 
anos; vamos dar prosseguimento 
aos projetos por que lutamos desde 
sempre. Gostaria de ressaltar que 
experimentamos, ao longo de anos, 
diferentes ciclos de política pública na 
Cidade. Destacamos ciclo iniciado em 
1992 que, de 1995 a 2000, sofreu muita 
desaceleração de implementação; mas 
que, a partir de 2001, o retomamos, 
com esta política pública de cultura 
estratégica, com ações estratégicas de 
transformação social, de inclusão, de 
mobilidade social – projetos e metas 
hoje reconhecidos pela população do Rio 
– que nos deixa muito felizes.

Quanto da verba municipal a 
Secretaria tem destinado aos projetos? 
Ricardo Macieira –  Como nós 
somos uma Secretaria que trabalha 
propositivamente, de dentro pra fora, 
como temos foco muito claro em políticas 

públicas de cultura, sempre trabalhamos 
com orçamento – peça de projeção. Entre 
orçamentos inicial e final, contamos 
com, em média, de R$ 80 a 100 milhões/ 
ano, investidos na cultura. Valor muito 
bom, mas vamos considerar sempre que 
muito pouco: em cultura deve-se investir 
muito mais.

A Secretaria estabeleceu relações de 
parceria? Com que entidades? 
Ricardo Macieira – Costumo dizer 
que somos Secretaria singular, porque 
sempre dispusemos da possibilidade de 
trabalhar com instituições consagradas, 
reconhecidas da população. Instituições 
como, por exemplo, o Museu Nacional 
de Belas Artes, o Museu de Arte Moderna 
da Cidade do Rio de Janeiro, o Paço 
Imperial, o Centro Cultural Banco do 
Brasil, a Central Única das Favelas, e 
muitas outras. Sempre caminhamos 
juntos, sob este espírito de convergência, 
de que a cultura carioca será sempre 
maior do que todos nós: maior do que 
dirigentes e gestores, nossa cultura é cara 
e alma desta Cidade, e tem de ser tratada 
com muito respeito e carinho. 

Costumo dizer que nós estamos 
sempre juntos com estas instituições. 
Mas, muito mais do que juntos, nós 
estamos misturados, todos em defesa 
da diversidade da cultura carioca de 
qualidade; em constante tentativa de 
atender e oferecer cultura ao cidadão 
carioca. 

(...) nós estamos 
misturados, todos em 
defesa da diversidade 

da cultura carioca 
de qualidade; em 

constante tentativa 
de atender e oferecer 

cultura ao cidadão 
carioca

“

”Centro de Referência da Música Carioca (antes da reforma)
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Gastos com Cultura no 
Município do Rio de Janeiro

Patrícia Fernandes Marques e Bastos
Contadora da Coordenadoria de 
Auditoria e Desenvolvimento – CAD 

cultura1  influencia na busca pela 
cidadania e pela melhoria de 
vida da comunidade, além de ser 

um elemento de formação de identidade 
do indivíduo, por isso a importância de 
uma política cultural eficiente e atuante2. 
Além da atuação do poder público neste 
cenário, outros atores são necessários ao 
melhor desempenho dessa missão dada à 
cultura, como a iniciativa privada e a própria 
coletividade, seja na condição de produtores, 
de consumidores ou de gestores.

A formação da cidadania e da 
identidade do indivíduo ocorre porque a 
cultura é um elemento de inclusão social, 
além de se caracterizar como dimensão 
simbólica da existência social de cada 
povo. É através dela, acessível a todos, 
devido a seus vários modos de expressão, 
que o indivíduo se reconhece como 

integrante daquele povo, seja por meio 
da música, do cinema, do teatro etc.

É importante ressaltar, ainda, que, 
de acordo com a UNESCO (Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura)3, a Cultura é um 
dos meios para se conseguir atingir um 
objetivo ambicioso: “construir paz nas 
mentes dos homens”. 

O fomento à cultura é, portanto, 
imprescindível à formação de uma 
nação reconhecedora de seu povo, 
sendo fator de desenvolvimento e 
coexistência em todo o mundo. 

A Constituição da República 
brasileira, além de dispor que o fomento 
à cultura é competência de todos os entes 
da federação, que devem proporcionar 
os meios de acesso à mesma, estabeleceu 
a garantia ao pleno exercício dos direitos 
culturais e a criação de um Plano 
Nacional de Cultura. Esse fomento dos 
entes públicos está sendo realizado 
diretamente, por meio de uma política 
cultural, ou através de incentivos 
fiscais.

Como há uma escassez de 
informações a respeito da cultura e 
precariedade de dados estatísticos4  sobre 
as atividades de produção e serviços de 
bens culturais, para contextualizar o 
Município do Rio de Janeiro dentro 
do ambiente relacionado ao fomento 
cultural, far-se-á uma exposição da 
função “Cultura” utilizando dados 
orçamentários, por serem de fácil 

acesso e de confiabilidade assegurada, 
não se esquecendo, porém, de ressalvar 
que a importância da cultura para a 
sociedade deve ser mensurada não 
apenas materialmente, como geradora 
de riquezas, mas reconhecendo como 
fundamental e estratégica a relação 
entre cultura e desenvolvimento, além 
da peculiaridade da cultura de definir 
um grupo social, pois engloba os modos 
de vida, os direitos fundamentais da 
pessoa, os sistemas de valores, tradições 
e crenças, deixando também um legado 
imensurável e intangível.

Com relação à iniciativa privada, 
apesar de não ser intenção deste artigo 
aprofundar a respeito da sua importância 
no desenvolvimento cultural no Brasil, 
em especial na cidade do Rio de Janeiro, 
não se poderia deixar de destacar a 
atuação desse importante ator nessa 
área, além de enfatizar que, com os 
incentivos fiscais atualmente em vigor, 
o chamado mecenato5 ganhou um 
incentivo para se desenvolver. 

Esses incentivos fiscais, no âmbito 
federal, advêm, principalmente, 
dos benefícios concedidos pela Lei 
Rouanet (Lei nº 8.313/91) e pela Lei 
do Audiovisual (Lei nº 8.685/93), 
por meio de deduções do Imposto de 
Renda. Ressalte-se que a maioria dos 
recursos arrecadados com a Lei Rouanet 
tem sido investida na Região Sudeste, 
principalmente nos Estados do Rio de 
Janeiro e de São Paulo6.

1  O termo cultura é originário do latim cultura e possui vários significados, dentre os quais podem ser destacados: “1- A parte ou o aspecto 
da vida coletiva, relacionados à produção e transmissão de conhecimentos, à criação intelectual e artística, etc; 2- o processo ou estado de 
desenvolvimento social de um grupo, um povo, uma nação, que resulta do aprimoramento de seus valores, instituições, criações, etc.; civilização, 
progresso; 3- atividade e desenvolvimento intelectuais de um indivíduo; saber, ilustração, instrução”. Conforme FERREIRA, Aurélio Buarque 
de Holanda. Novo Dicionário Aurélio versão 3.0. Editora Nova Fronteira.
2 De acordo com a Conferência de Estocolmo de 1998 sobre Políticas Culturais para o Desenvolvimento, a “Política cultural deve ser adotada como 
chave da estratégia de desenvolvimento, da promoção da criatividade, da participação na vida cultural e da diversidade cultural e lingüística”. 
Disponível em http://www.cide.rj.gov.br. Acesso em 23/03/2007. 
3 Disponível em http://www.unesco.org.br/unesco/sobreaUNESCO/index_html/mostra_documento. Acesso em 25/03/2007.
4  Conforme LINS, Cristina Pereira de Carvalho. Indicadores Culturais: Possibilidades e Limites – As Bases de Dados do IBGE. Abril de 2006. Disponível 
em http://www.cultura.gov.br/upload/EdC_CristinaPereira_1148588640.pdf. Acesso em 05/02/2007. Ressalte-se que o texto em referência pretende 
apresentar uma reflexão inicial sobre o tema e contribuir para o debate sobre a concepção de um sistema de informações e indicadores culturais.
5 “Mecenato é um termo que indica o incentivo e patrocínio de artistas e literatos, e mais amplamente, de atividades artísticas e culturais”. 
Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Mecenato. Acesso em 25/03/2007.
6 NISKIER. Arnaldo. Cultura e Economia. CIEE/SP. Junho de 2004. Disponível em http://www.cide.rj.gov.br. Acesso em 23/03/2007.
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No âmbito municipal, destaca-se 
a Lei nº 1.940/92, que dispõe sobre 
incentivo fiscal em benefício de 
projetos culturais na cidade carioca, 
a ser concedido a pessoas jurídicas 

contribuintes do Imposto sobre 
Serviços (ISS).

A sociedade civil organizada 
também tem um papel fundamental 
no fomento à cultura, uma vez que, 

em sendo a principal beneficiária, é a 
mais apta a participar nas definições 
das prioridades dos gastos na função 
“Cultura”, além de poder controlar e 
acompanhar as metas programadas.

O município do Rio de Janeiro investe em Cultura por meio da Administração Direta, Indireta, subvenções e 
contribuições, além de estimular a iniciativa privada a patrocinar a Cultura através de benefícios fiscais.

Execução Orçamentária7 
O município do Rio de Janeiro realizou 

com a função “Cultura”, no exercício de 
2006, R$ 137.581.851,21, o que equivale a 
1,65% do total das despesas empenhadas.

Nos exercícios anteriores, a situação 
praticamente não foi alterada: em 2005 
a função “Cultura” ficou com 1,28% do 
total do orçamento; em 2004 com 1,19%; 
em 2003 com 1,20% e em 2002 com 
1,33%. Porém, se for feita uma análise da 
execução orçamentária do município do 
Rio de Janeiro somente na função “Cultura”, 
desconsiderando o total das despesas 
empenhadas, percebe-se um crescimento, 
em valores absolutos, em 2006, de 18,48% 
com relação ao ano de 2002 e de 31,84%, 
quando comparado com 2005.

Análise da Despesa por  
Subfunção8  e Programas

No exercício de 2006, os gastos com 
a subfunção “Difusão Cultural”, nas 
7 Os valores de 2006 foram mantidos fixos, atualizando-se os anos anteriores com base no IPCA-E médio do período.
8  Para um maior detalhamento, vide a Portaria nº 42/99 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que estabelece os conceitos de 
função, subfunção, programa, projeto, atividade, e dá outras providências.

Funções em 2006

A CULTURA NO ÂMBITO DO  
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

O INCENTIVO À CULTURA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
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Secretarias Municipais das Culturas e de Governo, representaram 85,18% das despesas empenhadas na função “Cultura”.

 Subfunção R$
 SMC 130.052.885,89
 Difusão Cultural 117.170.889,88
 Administração Geral 9.248.016,46
 Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico 2.114.000,56
 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 1.031.259,56
 Tecnologia da Informação 483.613,43
 Formação de Recursos Humanos 5.106,00
 
 SMG 15.009,27
 Difusão Cultural 15.009,27
  
 SMAC 7.513.956,05
 Administração Geral 4.809.757,50
 Serviços Urbanos 2.704.198,55
 
 TOTAL 137.581.851,21

Dentro da subfunção “Difusão Cultural” encontram-se diversos programas, destacando-se o da “Gestão, Difusão e 
Preservação da Política da Cultura, Informação e Patrimônio Cultural”, com 79,15% do total dessa subfunção, ou seja,  
R$ 92.749.163,99.

Subfunção Difusão Cultural
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Projetos e Atividades
Uma análise mais detalhada dos gastos com a cultura pode ser obtida por meio da observação dos “Projetos e Atividades”.
A função “Cultura” teve os seguintes Projetos e Atividades realizados no município do Rio de Janeiro nos últimos cinco anos9:

9 Os valores de 2006 foram mantidos fixos, atualizando-se os anos anteriores com base no IPCA-E médio do período.

Durante os exercícios de 2002 e de 
2003, a prioridade de gastos na função 
“Cultura” foi na atividade “Apoio a 
Projetos Especiais na Área Cultural”, 
realizando, respectivamente, 20,16% 
e 13,12% do total das despesas nessa 
função, enquanto que nos exercícios 
seguintes, de 2004, 2005 e 2006, a 
preferência foi no projeto “Construção, 
Reforma, Ampliação e Restauração 
de Unidades Culturais”, com 18,59%, 
22,35% e 48,46%, respectivamente, 
do total empenhado na função 
“Cultura”.

O referido projeto “Construção, 
Reforma, Ampliação e Restauração 
de Unidades Culturais” pertence 
ao programa “Gestão, Difusão e 
Preservação da Política da Cultura, 
Informação e Patrimônio Cultural”, 
que por sua vez faz parte da subfunção 
“Difusão Cultural”.

Percebe-se, ainda, uma queda nos 
gastos com as atividades “Distribuição 
de Filmes” e “Produção de Filmes”, 

que em 2002 eram responsáveis por 
12,84% dos gastos com a função 
“Cultura”, em 2003 por 12,14%, 
ficando, em 2004 com 2,67%, em 2005 
com 1,20% e não havendo execução 
em 2006. Observa-se, entretanto, 
gastos, pela Riofilme,  na atividade 
“Inserção no Mercado Audiovisual”, 
que em 2006 foi responsável por 
2,69% da função Cultura. 

Administração Indireta
A função “Cultura”, no município 

do Rio de Janeiro, é executada pela 
Secretaria Municipal das Culturas, 
pela Secretaria Municipal de Governo 
e pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente.

 Além da administração direta, a 
administração indireta, vinculada às 
Secretarias, também realiza despesas 
com Cultura, havendo, portanto, uma 
descentralização das atividades. Estão 
vinculadas à Secretaria Municipal das 
Culturas, por exemplo, a Empresa 

Distribuidora de Filmes (RIOFILME) 
e a Fundação Planetário da Cidade 
do Rio de Janeiro (PLANETÁRIO), 
ressaltando-se que o Decreto nº 
26.210, de 07 de fevereiro de 2006, 
transformou o Instituto Municipal 
de Arte e Cultura (RIOARTE) na 
Subsecretaria de Arte e Cultura e a 
Fundação Rio (FRIO) ficou com suas 
competências sob a responsabilidade 
dessa Subsecretaria, subordinada à 
Secretaria Municipal das Culturas. 
Está vinculada à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente a Fundação Jardim 
Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro 
(RIOZOO).

Comparando a evolução dos gastos 
com a função “Cultura” durante o 
período de 2002 a 2006, percebe-se 
uma tendência à centralização dos 
recursos: no exercício de 2002, a 
administração direta era responsável 
por 36,79% do total das despesas 
realizadas nessa função e em 2006 
por 82,14%.
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Observando-se o comportamento 
dos gastos na função “Cultura” realizados 
pela Administração Indireta, constata-se 
a diminuição de recursos, em 2006, na 
RIOFILME em 59,15%, quando comparado 
com 2002 e de 23,80% com relação a 
2005.

Com relação à fonte de recursos da 
Administração Indireta, predominou a 
fonte 100 (ordinários não vinculados), o 
que demonstra uma forte dependência 
dessas entidades com os recursos públicos 
municipais.

Lei nº 1940, de 31 de 
dezembro de 1992

A iniciativa privada, por meio do 
incentivo fiscal trazido pela Lei nº 1.940/92, 
também participa do fomento à cultura na 
cidade carioca.

O Município do Rio de Janeiro, em 
dezembro de 1992, promulgou a referida 
Lei nº 1.940/92, que dispõe sobre incentivo 

GASTOS NA FUNÇÃO “CULTURA” EM OUTRAS CAPITAIS

10  Os valores de 2006 foram mantidos fixos, atualizando-se os anos anteriores com base no IPCA-E médio do período.
11  Disponível em http://www.tesouro.fazenda.gov.br. Acesso em 05/02/2007.
12  Os valores até 2005 foram atualizados com base no IPCA-E médio do período.

Cultura versus Orçamento Total
Foram analisados os gastos com a função “Cultura” em todas as capitais brasileiras, em níveis absolutos, e em 

comparação com o total do orçamento realizado. Como foram utilizados dados do Tesouro Nacional11, a análise será feita 
até o exercício de 200512, por ser o último exercício disponibilizado no site.

fiscal em benefício de projetos culturais na 
cidade carioca, a ser concedido a pessoas 
jurídicas contribuintes do Imposto sobre 
Serviços (ISS).

As áreas abrangidas por esta lei são: 
música e dança; teatro e circo; cinema, 
fotografia e vídeo; artes plásticas; literatura; 
folclore e artesanato; preservação e 

restauração do acervo cultural e natural; 
museus, bibliotecas e centros culturais.

Os Projetos Culturais realizados 
em decorrência do incentivo à cultura 
permitido pela Lei municipal nº 1.940/92 
tiveram seus gastos diminuídos, em 200610, 
em 44,53% com relação a 2002 e em 
27,98% quando comparados com 2005.
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Em valores absolutos, o município do Rio 
de Janeiro, em 2005, foi a segunda capital que 
mais investiu na função “Cultura”, depois de 
São Paulo, situação esta repetida nos exercícios 
anteriores, de 2004, 2003 e 2002.

Quando se faz a comparação dos gastos 
com a função “Cultura” em relação ao total 
das despesas empenhadas, em 2005 a cidade 
do Rio de Janeiro foi a quarta capital que 
obteve a melhor proporção, ficando atrás das 
capitais dos Estados de Roraima, Pernambuco 
e Sergipe. Em 2004, foi a sexta (tiveram uma 
melhor proporção, em relação à Cultura, as 
cidades de Porto Velho, Boa Vista, Belém, 
Recife e Vitória), em 2003, foi a sétima capital 
(atrás de Boa Vista, Vitória, Aracaju, Recife, 
Belém e São Paulo) e em 2002 a oitava (atrás de 
Boa Vista, São Luís, Palmas, Aracaju, Vitória, 
São Paulo e Recife). 

Cultura per capita
Foram analisadas as capitais da Região 

Sudeste13, fazendo-se uma comparação dos 
gastos com Cultura, nos últimos exercícios14, 
por habitante.

Dentre as capitais da Região Sudeste, o 
município do Rio de Janeiro figura como a 
segunda capital que mais investiu em Cultura, 
em todos os exercícios analisados, ficando 
atrás apenas da capital do Espírito Santo.

13 Dados financeiros:
- exercícios de 2002 a 2005 disponíveis em http://www.tesouro.fazenda.gov.br. Acesso em 05/02/2007.;
- exercício de 2006: Município de Belo Horizonte: disponível em http://www.pbh.gov.br; Município do Rio de Janeiro: disponível em http://www.
rio.rj.gov.br/cgm; Município de São Paulo: disponível em http://www.capital.sp.gov.br; Município de Vitória: disponível em http://www.vitoria.
es.gov.br/orcamento. Acessos em 11/04/2007. 
População de todos os exercícios: disponível em http://www.ibge.gov.br. Acesso em 05/02/2007 (a população de 2006 é estimada).
14 Os valores de 2006 foram mantidos fixos, atualizando-se os anos anteriores com base no IPCA-E médio do período.

CONCLUSÃO

“A percepção de que a cultura é 
a mola propulsora e o amálgama do 
desenvolvimento sustentável, é um 
fator de vantagem competitiva em 
vários países... Nossa diversidade 
cultural, a criatividade do brasileiro, a 
vontade de compartilhar o que é nosso, 
o respeito (muito além da tolerância) pelo 
que é diferente, são traços distintivos 
nossos, reconhecidos e valorizados 
internacionalmente. Para que todo 
esse potencial se transforme em dados 
econômicos invejáveis, em um futuro 
não muito distante, é preciso começar a 
trabalhar agora!”  

O município do Rio de Janeiro investe 

em diversos projetos e atividades dentro 
da função “Cultura”, tais como teatro, 
unidades culturais, apoio a projetos na 
área cultural, eventos no armazém do 
Rio e nas lonas culturais, centro de artes, 
documentação e informação cultural, 
dança, pesquisa e comunicação, arquivo da 
cidade, memorial Getúlio Vargas, Museu da 
Cidade, promoção do carnaval, através de 
blocos de rua, do Zoológico, do Planetário, 
construção, reforma, ampliação e restauração 
de unidades culturais etc, o que demonstra 
a intenção da cidade carioca em preservar 
o patrimônio artístico e cultural e difundir 
a cultura.

Quando comparada com as demais 

capitais brasileiras, a cidade do Rio de 
Janeiro ocupa um lugar de destaque, 
independente do critério estabelecido 
para esse cotejo: gastos com a função 
“Cultura” em níveis absolutos ou em 
comparação com o total do orçamento 
ou per capita.

Ainda assim, os gastos com a Cultura 
não são suficientes para a concretização 
de sua missão de formação da cidadania 
e da identidade do indivíduo. Porém, são 
inegáveis os sinais de que o poder público, 
por meio de uma política cultural, e a 
sociedade, percebem, cada vez mais, a 
importância da cultura para a qualidade 
de vida das pessoas.
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Leis de incentivo à Cultura

Que apoios ou incentivos 
a Copacabana Filmes utiliza ou já 
utilizou para a realização de seus 
projetos culturais?
Carla Esmeralda  - Já utilizamos os 

benefícios da Lei Federal de Incentivo a 
Cultura (Lei nº 8313/91), Lei Estadual de 
Incentivo a Cultura (Lei nº 1954/92) e Lei 
Municipal de Incentivo à Cultura do Rio 
de Janeiro (Lei nº 1940/92) e em parceria 
de co-produção a Lei Municipal de 
Incentivo a Cultura de São Paulo (Lei nº 
10923/90). Além da Lei do Audiovisual 
(Lei nº 8685/93), para a produção de 
filmes de longa-metragem.

 
A Copacabana Filmes usa ou já usou 

a Lei Municipal de Incentivo à Cultura 
para a captação de recursos? Em quais 
projetos?

Prioritariamente, estamos utilizando 
a Lei Municipal de Incentivo a Cultura 
do Rio de Janeiro para a produção do 
Festival Internacional de Cinema Infantil 
há 3 anos.  Temos como patrocinador o 
Operador Nacional do Sistema Elétrico 
– ONS.

O que representa a Lei Municipal 
de Incentivo à Cultura em relação à 
captação de recursos para projetos de 
filmes?

Na produção de filmes não utilizamos 
a Lei Municipal de Incentivo a Cultura.  
Mas para o Festival Internacional 
de Cinema Infantil esta Lei tem sido 

s leis de incentivo à cultura 
são leis que se utilizam de 
benefícios fiscais para atrair 

investimentos em cultura. Estas leis, 
que podem ser federais, estaduais e 
municipais, possibilitam abater até 
100% do investimento. 

Para o patrocínio  funcionar é 
necessário que o órgão do governo 
responsável pela aplicação da lei 
aprove o projeto apresentado. O 
produtor cultural ou o próprio 
artista procura, então, uma empresa 
que queira patrocinar o projeto, 
fornecendo o dinheiro necessário para 
sua realização. Esse dinheiro ou parte 
dele voltará para a empresa em forma 
de abatimento na hora do pagamento 
de tributos, seja o Imposto de Renda, 
ICMS ou IPTU e ISS, dependendo da 
lei utilizada.

No Rio de Janeiro, é a Lei nº 1940/92 
que dispõe sobre o incentivo fiscal 
para apoio à realização de projetos 
culturais no âmbito do Município. 

fundamental para a sua realização e 
prezamos sempre o retorno aos pequenos 
cidadãos cariocas, proporcionando 
a entrada gratuita de alunos da rede 
municipal de escolas públicas do 
município nas salas de cinema.

Cerca de 70 mil crianças já foram 
beneficiadas e aos seus professores 
distribuímos o Caderno de Idéias,  
escrito por nossa pedagoga Lilia Levy, 
que apresenta sugestões para o trabalho 
em sala de aula a partir do filme 
assistido.

 
Que sugestões e críticas podem ser 

dadas para ajudar a viabilizar projetos 
de incentivo à cultura no município 
do Rio?

Apostamos no fato de que projetos 
culturais de desenvolvimento e de 
formação de espectadores devam 
ser estimulados e realizados com o 
apoio da Lei Municipal de Incentivo 
a Cultura.  Se o Rio de Janeiro é a 
capital cultural do país, temos que 
desenvolver em nossos cidadãos o 
sentimento e a inteligência necessária 
para a manutenção deste status.  São 
os cariocas que sustentam este status a 
nível nacional e internacional.

Para falar sobre sua experiência na utilização de leis de 
incentivo cultural, a Revista TCMRJ entrevistou Carla 
Esmeralda, uma das diretoras do Festival Internacional 
de Cinema Infantil, realizado pela Copacabana Filmes, 
empresa atuante na área cultural, que já utilizou as leis 
para viabilizar suas produções. 
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Da esq. para dir.: Luiz 
Alberto Fortunato e 
Hermes Chipp (ONS 
- Operador Nacional 
do Sistema Elétrico), 
Carla Esmeralda e  Carla 
Camurati (diretoras do 
Festival) na abertura do 
4° Festival Internacional 
de Cinema Infantil no 
Cinemark Downtown, no 
Rio de Janeiro
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cidade do Rio de Janeiro 
sempre foi considerada 
a  capital  cul tural  do 

Brasil .  Aqui foram produzidos 
grandes movimentos arquitetônicos 
e culturais, motivados por uma 
geografia ímpar e majestosa.

O carioca é orgulhoso de sua 
cidade por identificar-se com ela. 
Ele construiu a sua história e ajudou 
a consolidá-la com seu jeito de ser, 
de viver, de se expressar, difundindo 

APACs: 
Critérios a serem definidos

Área de Proteção do Ambiente 
Cultural – APAC é um 
instrumento urbanístico da 
Prefeitura Municipal do Rio 
de Janeiro que visa preservar 
estruturas físicas de tradição 
como prédios, referências 
culturais para a comunidade: 
lendas, festas tradicionais, 
e outros. A Prefeitura do 
Rio vem trabalhando para 
aperfeiçoar as APACs como 
forma de contribuir para a 
formação da memória de 
uma cidade moderna, com 
a preservação de conjuntos 
urbanos representativos das 
diversas fases de ocupação de 
nossa cidade. 

A Revista TCMRJ ouviu a 
opinião do presidente  
da Associação de 
Moradores e Amigos do 
Leblon – AMALEBLON, João 
Fontes (foto). Confira.

“A suas tradições pelos quatro cantos 
do mundo. O carioca do Leblon, 
além de se orgulhar de sua cidade, 
se envaidece com seu bairro, um 
dos poucos que conserva uma certa 
qualidade de vida.

A Associação de Moradores e 
Amigos do Leblon, AMALEBLON, 
en tende  que  as  in te rvenções 
urbanísticas no bairro precisam 
ser muito bem avaliadas. Não que 
deseje que o aspecto conservador 

s o b r e p o n h a - s e  a o  a s p e c t o 
progressista, muito pelo contrário, 
apenas considera que há que se estar 
atento para que os prejuízos não se 
sobreponham aos benefícios.

E m  n o m e  d o  p r o g r e s s o  e 
do desenvolvimento, às vezes, 
impõe-se  aos  moradores  uma 
verticalização de prédios em locais 
que não suportam uma sobrecarga 
na  dens idade  populac iona l  e 
cu ja  in f ra -es t rutura  exis tente 



�� maio 2007 - n. 35      Revista TCMRJ   

Cu
lto

po
r u

m
 R

io
 m

ai
s 

é  i n c o m p a t í v e l  c o m  a  n o v a 
transformação, tornando a cidade 
menos humana.
 A criação das APACs, Áreas de 
Proteção Ambiental e Cultural, 
pela Prefeitura, suscitou polêmica 
em todos os bairros em que foram 
inst i tuídas.  Em nossa opinião 
apontamos aspectos que julgamos 
importantes  que deveriam ser 
observados na sua definição, quais 
sejam: 

1 )  p a r a  q u e  a s  A PA C s 
l o g r a s s e m  s u c e s s o  s e r i a 
necessária a participação da 
comunidade respaldando a 
sua criação. Discutindo com 
os proprietários dos prédios 
incluídos, com os moradores 
e a Prefeitura a compensação 
dessas preservações, através 
de incentivos, pela Prefeitura, 

para obras de manutenção ou 
pela isenção de IPTU, sem 
entraves burocráticos, mas no 
corpo do próprio Decreto de 
criação dessas áreas.

2)  a  necess idade de  es tar 
bem tipificado o bem a ser 
listado nestas áreas, porque 
entendemos da validade da 
criação das APACs, mas também 
entendemos a necessidade de se 
ter critérios definidos e claros 
nessa escolha dos prédios numa 
ação mais justa. Não cremos 
que as APACs signifiquem 
atraso ao desenvolvimento, 
pelo contrário,  é,  sim, um 
cu idado  para  que  não  se 
derrube uma cidade aprazível 

e se construa arranha-céus 
confusos que levem a uma 
“Copacabanização” do bairro;

3) que haja sensibilidade com 
a perda do direito de construir 
que atinge cada proprietário 
de bem protegido, sem que ele 
perceba nisso uma reversão 
por um benefício coletivo.

E s t e  é  o  p e n s a m e n t o  d a 
AMALEBLON, que como todos, 
p r o p r i e t á r i o s ,  m o r a d o r e s  e 
Prefeitura, aguarda a decisão dos 
Tribunais, mas que torce para que 
a população consiga ver defendida 
a sua cidade, sua história, sua 
qualidade de vida e também seus 
valores”.

Há que se estar atento para que 
os prejuízos não se sobreponham 

aos benefícios.
“

”
As Casas Casadas, tombadas pela Prefeitura 
pelo Decreto no. 13.051, de 29/06/1994, fazem 
parte das APACs de Laranjeiras.
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L e i  C o m p l e m e n t a r  n º 
101/2000 – conhecida como 
Lei de Responsabilidade 

Fiscal – estabeleceu, em seu artigo 
inaugural, a previsão do princípio 
da transparência. Como tal norma 
apresenta, dentre os seus objetivos, a 
preocupação com a redução do déficit 
orçamentário, com vistas à retomada 
do equilíbrio, a idéia de transparência 
não pode deixar de ser relacionada a 
uma preocupação com o controle da 
qualidade das ações estatais e com a 
eficiência e economicidade nos gastos 
públicos e na efetividade da captação 
da receita pública.

Logo, o foco é naquilo que se gasta 
ou se deixa de receber. Não raro, 
ocorrem pagamentos a maior, pelo 
Erário, ou recebimentos, pelos cofres 
públicos, em valores inferiores aos 
que seriam efetivamente devidos. O 
exame da conduta das autoridades 
que praticam atos decisórios nessas 
situações é um imperativo lógico da 
LRF.

Daí porque, se o objetivo é o 
controle, tanto de meios como de 
resultados, nunca é demais lembrar 
as sábias observações de Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto, no sentido 
de que o que se busca é a visibilidade, 
de modo a se tornar conhecido o que 
costuma estar obscuro. 

Marcos Juruena Villela Souto
Procurador do Estado do Rio de Janeiro e Professor dos Cursos de Mestrado em 
Direito das Universidades Candido Mendes e Gama Filho

Fiscalizar o uso dos recursos públicos e  controlar as atividades 
dos governantes são deveres previstos na Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Mas como obter a efetiva visibilidade das ações estatais?  
Para o  procurador do Estado do Rio de Janeiro, Marcos Juruena 
Villela Souto, “o verdadeiro controle visível ou transparente se 
dá quando se revela a intimidade das autoridades investidas de 
poder, naquilo que se refere ao exercício desse poder”. 

Transparência na 
Administração Pública

Pois bem. Se a Lei Maior, já de longa 
data, traz a publicidade como um de 
seus princípios, há que se buscar um 
significado diverso para a idéia de 
transparência ou de visibilidade, já 
que tais termos não podem almejar 
atingir o mesmo que já é obtido pela 
via da publicidade.

N e m  s e  d i g a  q u e ,  p e l a 
t ransparência ,  se  va i  obr igar 
a  A d m i n i s t r a ç ã o  P ú b l i c a  a 
explicitar atos publicados, muitas 
vezes, por meio de códigos ou 
despachos sintéticos em processos 
administrativos, tais como o velho 
“autorizo”, seguido do número do 
processo em que foi despachado, 
ou das contas públicas divulgadas 
por meio de códigos. Isso não é 
transparência, mas, sim, violação 
do princípio da publicidade, que 
tem por objetivo não apenas dar 
ao público conhecimento dos atos 
como, também, viabilizar o seu 
controle.

Assim, por transparência não 
se deve considerar, por exemplo, a 
mera publicação de atos na imprensa 
oficial ou comum, ou divulgação das 
contas em quadro de avisos ou através 
da internet, como previsto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Não se deve imaginar também que 
a idéia de transparência seja atendida 

apenas pelo direito de participação, 
em consultas e audiências públicas 
promovidas pela Administração 
Pública, por exemplo, para legitimar 
e dar motivação às suas decisões. 
Tal dever já decorre dos princípios 
democrático e da legitimidade, além 
do princípio da motivação.

Qual seria, então, o conteúdo 
novo do princípio da transparência 
que já não estivesse inserido ou se 
pudesse extrair dessa principiologia 
já conhecida e praticada?

Ao que parece, por transparência 
se quer muito mais, lançando-se, 
aqui, a idéia de que o verdadeiro 
controle visível ou transparente se 
dá quando se revela a intimidade 
das autoridades investidas de poder, 
naquilo que se refere ao exercício 
desse poder.

Em outras palavras, o exercício 
de uma função pública, voltada 
para o público, deve permitir o seu 
constante acompanhamento, sem que 
o direito de intimidade, inegável aos 
indivíduos, especialmente contra o 
próprio Estado, possa ser alegado para 
afastar esses controles.

Assim, por exemplo, autoridades 
investidas de poder político devem 
ter conhecida e acompanhada a 
sua declaração de bens, tanto na 
investidura, quanto no afastamento do 

A
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exercício e, até mesmo, periodicamente 
após o encerramento do vínculo, de 
modo a permitir o permanente cotejo 
com a sua declaração de rendimentos 
e conhecimento das fontes de tais 
rendas.

I sso  já  dever ia  envolver  a 
assinatura de um compromisso 
de autorização de afastamento de 
eventual alegação de sigilo fiscal, 
bancário ou telefônico. Afinal, quem 
vive às custas do Erário deve prestar 
contas ao titular do poder soberano 
e não pode se esconder no direito à 
intimidade nesses misteres.

No entanto, freqüentes são as 
decisões judiciais que, em nome 
da proteção da intimidade, afastam 
qualquer controle sobre contas 
bancárias, ligações telefônicas, 
declaração de rendas e bens. 

Ora, é ali que se tem uma pequena 
parcela de possibilidade de prova 
de práticas ilícitas e contrárias à 
moral. Se isso é negado, difícil 
imaginar o que se quis tratar como 
“transparência”, especialmente 
diante  da  regra  e lementar  de 
hermenêutica, segundo a qual o 
legislador não emprega palavras 
inúteis ou equivocadas. 

Frise-se: há que se buscar um 
significado para a transparência!

C la ro  que  e s sa  busca  por 
conhecimento da vida das autoridades 
não poderia ser levado ao exagero de 
invadir o sigilo do voto nas eleições, 
mas, por outro lado, não deveria haver 
voto sigiloso no exercício do mandato, 
como, por exemplo, em investigações 
de práticas incompatíveis com o 
decoro parlamentar.

Também não se pode chegar ao 
extremo de invadir a liberdade e 
intimidade religiosa, as questões 
familiares, as práticas sexuais, o 
direito ao lazer e ao descanso, mas, 
também por outro lado, determinadas 
autoridades devem fazer uso de 
residência e de veículos oficiais 
(inclusive avião, por que não?), 
para ali se resguardar sua segurança 
e, dessa forma, se conhecer seus 
relacionamentos e movimentos.

O local de trabalho, por ser um 

bem público, para exercício de 
uma função voltada ao público, 
também deve permitir um controle 
de entrada e saída da autoridade 
e  dos seus acompanhantes ou 
visitantes, assim como, por meio 
d e  m i c r o f o n e s  e  c â m e r a s  d e 
filmagem ou de fotografia, permitir 
o acompanhamento da atuação em 
seus mínimos detalhes.

Cabe  ressa lvar,  apenas ,  as 
questões ligadas à segurança nacional 
e à ordem pública.

Controle de presentes, brindes e 
de reuniões também permitiriam à 
sociedade acompanhar e conhecer 
com quem as  au tor idades  se 
relacionam. Se quem decide deve ser 
imparcial e está sujeito ao dever de 
moralidade, é fundamental conhecer 
quem e por que alguém procura 
agradar as autoridades ou com 
elas se encontrar. Isso também é 
visibilidade.

Um último ponto, e talvez o 
mais importante, é a demonstração 
transparente do interesse público a 
perseguir e defender no exercício 
da função pública. Isto porque 
não são raros os casos em que, 
considerando o custo das campanhas 

eleitorais (que também deve ser 
divulgado) e o valor do patrimônio 
dos candidatos, a rentabilidade de 
tal capital no sistema financeiro 
supera, em muito, os valores dos 
subsídios percebidos no exercício 
do mandato. Daí porque se impõe 
a demonstração do espírito público 
que leva a esse desprendimento do 
capital para dedicar-se à causa do 
interesse da sociedade. Isso se dá 
por meio da vinculação do político 
a partidos e desses a programas, que 
devem ser transformados em planos 
quando sufragada a proposta nas 
urnas. Essa ligação entre proposta 
eleitoral, programas de governo e 
planos de desenvolvimento é a mais 
pura demonstração de fidelidade e 
transparência.

Em síntese, a opção pelo exercício 
da autoridade, mormente em tempos 
em que a corrupção é um dos maiores 
males do país, exige que se renuncie 
à proteção da intimidade diante 
dos temas que podem interferir no 
exercício do poder, bem como que 
se apresente, de forma transparente, 
o interesse público que se deseja 
defender no exercício do cargo 
público.

Transparência  
não pode 
significar 

somente ‘mera 
publicação 
de atos na 

imprensa oficial 
ou comum, 

ou divulgação 
das contas em 

quadro de avisos 
ou através da 

internet’.

“

”
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esde  a l gum t empo ,  o s 
Tribunais de Contas, no 
Brasil, vêm se debatendo 

com o que pode ser considerada 
verdadeira crise de identidade, a 
saber, como poderão conciliar a 
sua formação romano-germânica, 
inspirados, como foram, desde 
a criação do Tribunal de Contas 
da  União,  na  década f inal  do 
século XIX, tomando como fonte 
de inspiração os postulados dos 
direitos italiano, francês, português 
e belga, com a adoção do sistema 
de auditorias nos moldes anglo-
saxônicos?

Para o vice-presidente do TCMRJ, Conselheiro Jair Lins Netto e o Assessor Auxiliar  
do GCS-01, Henrique Eugenio Hermida, as Cortes de Contas têm, no momento,  
“a oportunidade de montar um cauteloso sistema de auditorias de gestão, completamente 
a salvo da interferência corruptora das empresas de auditoria privada, para que seja 
possível colaborar com os poderes públicos executivo e/ou legislativo”.  
É o que podemos conferir no artigo a seguir.

Jair Lins Netto
Conselheiro e 
vice-presidente 
do TCMRJ

Tribunal de Contas: novas 
rotinas de trabalho para um 
Controle eficiente

D

Henrique Eugenio 
Barros Hermida
Assessor Auxiliar  
do GCS-01

 S e r i a  p r e c i s o  e x a m i n a r , 
inicialmente, se a mudança em 
questão implicar ia  no melhor 
exercício das competências que, 
a partir da Constituição de 1988, 
foram cometidas em nosso país, às 
Cortes de Contas de todos níveis 
(federal, estadual e municipal).
 Não se deve olvidar, também, 
o  e m p e n h o  d a s  e m p r e s a s  d e 
auditoria privada, para, através 
de uma bem montada campanha de 
opinião pública, tentar convencer 
os corpos políticos do país que as 
Cortes de Contas exerceriam de 
forma inepta e relaxada as suas 

atribuições constitucionais.
 Em contraste ,  seguramente 
visando à obtenção de futuros 
e  po lpudos  cont ra tos  de  t a i s 
empresas com a Administração 
Pública, o sistema de auditorias, 
t a l  c o m o  p l a s m a d o  n a  á r e a 
privada, se credenciaria à estima 
da população através do exercício 
eficaz e eficiente das atividades de 
controle.
 As razões que,  no exterior, 
vieram a destruir tal expectativa, a 
partir da corrupção que contaminou 
o controle público nos Estados 
Unidos (casos da Enron e diversas 

I – INTRODUÇÃO

Influência continental (Portugal, França, Itália e Alemanha) na consolidação de um direito codificado em 
torno das contas públicas.  Dificuldades doutrinárias para conciliar as Auditorias, de corte anglo-saxônico, 
das rotinas do exame de contas.
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outras empresas de grande porte 
des t ru ídas  em seus  a l i ce rces 
pela falta de qualquer controle 
contábil em prejuízo de milhões de 
acionistas), deram concretamente 
novas oportunidades às Cortes de 
Contas para demonstrarem que 
elas sim, a salvo das tentações 
p e c u n i á r i a s  q u e  l e v a r a m  à 
prática das omissões, ou fraudes 
gigantescas em balanços, teriam 
recursos e meios de controlar com 
honestidade, eficiência e eficácia 
as contas públicas.
 P o r  i s s o ,  p e r c e b e n d o  a 
oportunidade criada, o Tribunal 
de Contas da União, órgão líder e 
referência do sistema de controle 

 A partir da liderança do Tribunal 
de Contas da União, como órgão 
paradigma das demais Cortes de 
Contas do país, torna-se possível 
conjugar o controle chamado de 
segurança jurídica,  resultante 
do exame das contas globais do 
exercício passado, com o controle 
do acompanhamento pari-passu da 
execução financeira, orçamentária, 
patrimonial e operacional do órgão 
administrativo ao curso de todo o 
exercício.
 En t r e t an to ,  o  con t ro l e  de 
acompanhamento não prescindirá 
de adequada disciplina prévia do 

Plenário da Corte de Contas, evitando, 
sempre, lhes seja feita a imputação da 
pretender dirigir o ente, ou o órgão, 
monitorado, ou seja, a acusação 
maliciosa de interferência indevida na 
orientação política da Administração, 
já que a atitude mais correta, no 
particular, consiste na colaboração 
interdependente com o controle 
interno.
 Registro importante e oportuno: 
no Município do Rio de Janeiro, 
a despeito dos vetos opostos pelo 
Senhor Prefeito ao Projeto de Lei 
Complementar nº 82, de 16/01/2007, 
o Tribunal de Contas do Município, 

II – O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

III – UM EXEMPLO DE FUNCIONAMENTO DE CONTROLE EFICAZ: AS AUDITORIAS AMBIENTAIS

público, passou a incluir, em suas 
rotinas de trabalho, processos de 
auditoria de gestão, demonstrando 
q u e  n ã o  h a v e r i a  g a n h o s 
significativos com a contratação de 
empresas privadas, mas sim através 
da utilização da mescla de sistemas 
(controles de gestão, combinados 
c o m  c o n t r o l e s  p r o c e s s u a i s ) , 
orientados por deliberações dos 
Plenários, procedimento seguido 
por todas as Cortes de Contas do 
País.
 O esforço de conciliação deve 
ser, como acima afirmado, louvado 
s e m  r e s t r i ç õ e s  o u  r e s s a l v a s , 
cabendo, agora,  estabelecer as 
rotinas de trabalho que asseguram 

a tão esperada eficiência e eficácia 
da atuação das Cortes de Contas, 
sem, todavia, afetar o princípio 
da segurança jurídica, basilar no 
sistema do direito escrito, dentro 
dos padrões vigentes na Europa 
Ocidental.
 A  s o l u ç ã o  d e s t a  a p a r e n t e 
contradição é fundamental para 
g a r a n t i r  a  s o b r e v i v ê n c i a  e  a 
continuidade dos trabalhos das 
Cortes de Contas no exercício 
ro t ine i ro  de  suas  a t iv idades , 
p r e s t i g i a n d o - s e ,  s e m p r e  q u e 
n e c e s s á r i o ,  o  p r i n c í p i o  d o 
contraditório, verdadeira pérola 
que garante as bases jurídicas do 
Direito Ocidental.

Exame a posteriori das ocorrências do exercício anterior.  Controle a ser conjugado com as Auditorias de Gestão 
no acompanhamento simultâneo das irregularidades e/ou desvios verificados durante a execução orçamentária.  
A experiência do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.

entre as auditorias e/ou inspeções de 
natureza patrimonial e operacional, 
vem realizando, em apoio aos poderes 
da municipalidade (Executivo e/
ou Legislativo), trabalhos de valia 
incontestável em temas de natureza 
ambiental, cuja oportunidade é 
dramática, fundamentando sua 
atuação em postulado constitucional 
(artigo 225 da Constituição Federal) 
que impõe, ao Poder Público e 
mesmo à coletividade, o dever de 
preservar e/ou conservar o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, 
preservando-o para as presentes e 
futuras gerações.

 Em primeiro lugar, cabe conceituar 
gestão ambiental como uma interação 
de um agente externo que percebe a 
degradação ambiental por ele mesmo 
causada.  Na visão organizacional, 
esse agente externo pode ser um 
Departamento de Produção ou 
qualquer outro responsável por 
causar  um impacto ambiental 

poluidor.  Com isso, dá-se início a um 
conjunto de ações que possam trazer 
algum benefício para a entidade: é o 
benefício da gestão ambiental, que, 
na Administração Pública, podem ser, 
por exemplo: a diminuição ou a total 
eliminação de tratamentos de saúde; 
o aumento de da produção e das 
vendas, através de acesso a mercados 

específicos para produtos e empresas 
que tenham uma preocupação com 
a preservação do meio ambiente; a 
ausência de multas; a não incorrência 
de riscos de indenizações a terceiros, 
e todos os problemas diretamente 
relacionados a prejuízos causados ao 
meio ambiente.
 Com efeito, a gestão ambiental 
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pública auxilia na mitigação dos 
efeitos da poluição sobre o meio 
ambiente natural, a exemplo do 
controle da qualidade do ar, o que 
pode ser otimizado com a atuação 
do Estado, por exemplo, regulando 
a emissão de gases da frota veicular, 
que traz reflexo positivo na questão 
do efeito estufa, que tem gerado 
distúrbios climáticos.
 Seguindo este parâmetro, o Estado 
influencia com a implantação de 
instrumentos jurídicos e econômicos, 
tais como os certificados negociáveis 
de poluição, isto é, quando o Estado 
atribui, ou vende, “certificados” 
correspondentes à quantidade 
máxima de poluição aceitável, 
documentos que podem ser vendidos 
e comprados no mercado mundial, 
que constitui a tônica do Protocolo 
de Kyoto, para comercialização dos 
créditos de carbono, que tendem 
a inibir a poluição do ar em níveis 
continentais.
 No Brasil, os órgãos encarregados 
da gestão ambiental não são suficientes 
para que se garanta a preservação 
adequada do meio ambiente.  Deste 
modo, suas atuações devem ser 
fiscalizadas, cabendo aos Tribunais 
de Contas esta missão, uma vez que, 
por destinação constitucional, cabe 
aos mesmos o dever de promover 
a fiscalização contábil, financeira, 

o r ç a m e n t á r i a ,  o p e r a c i o n a l  e 
patrimonial dos recursos públicos 
sob os aspectos da legalidade, 
leg i t imidade ,  economicidade , 
aplicação de subvenções e renúncia 
de receitas.
 Amparados nessa competência 
constitucional, podem ainda as 
Cortes de Contas apontar a eficiência 
e a eficácia das políticas ambientais 
com vistas à sua modificação ou 
otimização, constituindo-se as 
auditorias ambientais em importantes 
instrumentos para esta verificação.
 Em vista do exposto, entende-se 
que as auditorias acima citadas, no 
âmbito dos Tribunais de Contas, 
servem para detectar os problemas 
ambientais, não somente quando 
decorrentes da conformidade com os 
dispositivos legais, mas também os 
inerentes ao desempenho ambiental 
sob o foco do impacto financeiro 
– detectando a situação ambiental 
líquida.
 Para exemplificar o ocorrido, 
m e r e c e  d e s t a q u e  o  m a t e r i a l 
recentemente publicado pela 6ª 
Inspetoria Geral do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de 
Janeiro,  um folheto intitulado 
“Auditoria Ambiental em Unidades 
de Conservação”, com o propósito 
principal de gerar dados que poderão 
servir de guia para ações concretas 

de conservação da biodiversidade 
e permitir um acompanhamento a 
evolução do quadro, a partir de futuros 
levantamentos semelhantes.
 Além de verificar os principais 
problemas existentes nas áreas 
supracitadas,  foi  enfatizada a 
necessidade de fiscalização do 
patrimônio público, uma vez que 
a competência constitucional do 
Tribunal de Contas pressupõe o 
dever de exercer a 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 inclui. (grifamos)
 Finalmente, deve ser enfatizado 
o esforço das Cortes de Contas para 
incluir o meio ambiente como parte 
integrante da vida em sociedade, 
através de auditorias ambientais, 
buscando, desta forma, exercer, dentro 
dos limites impostos pela Constituição 
da República, o controle externo dos 
Poderes Executivo e Legislativo em 
um momento extremamente delicado, 
cujas previsões para a humanidade, 
em tempos de aquecimento global, 
poluição e meios de subsistência 
disponíveis, são cada dia mais 
sombrias.
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legislativo, produzindo trabalhos 
de campo valiosos em prol de 
postulados constitucionalmente 
consagrados, como, verbi gratia, 

 FRANÇA, Celeste e OLIVEIRA, 
Rita de Cássia Cerreira Guedes 
de. Auditoria Ambiental como 
Instrumento de Gestão, extraído do 
site www.tce.gov.br/xsinaop/adm_
upload/imagens/OFICINA09_02.PDF.  
Acesso em 16.04.2007. 

 TRIBUNAL DE CONTAS DO 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, 
SECRETARIA DE CONTROLE 
EXTERNO, 6ª INSPETORIA GERAL. 
Auditoria Ambiental em Unidades 
de Conservação, Rio de Janeiro, 
2006.

a  d e f e s a  e  a  m a n u t e n ç ã o  d o 
equilíbrio do meio ambiente, bem 
tutelado pelo artigo 225 da atual 
Constituição do Brasil.
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Sistema Tribunal de Contas 
passa por uma profunda 
transformação, devido à 

crescente demanda da sociedade pela 
melhoria da qualidade na Administração 
Pública em todos os seus níveis. Por esse 
motivo, os Tribunais de Contas buscam 
se adequar às novas exigências, não 
mais se limitando a verificar os aspectos 
referentes às conformidades dos atos 
administrativos em relação à legislação 
em vigor. Para tanto, são adotadas 
técnicas de auditoria que propiciam 
avaliar os resultados alcançados pelas 
políticas públicas.

Dentre as diversas classes de auditoria 
à disposição dos órgãos de controle, 
uma que vem se destacando como um 
eficiente instrumento de avaliação da 
Administração Pública é a auditoria 
analítica, também chamada auditoria 
de processos.
 A auditoria analítica/processos pode 
ser definida, segundo Vidal (2006), 
como uma atividade de avaliação dos 
sistemas de controle e a verificação dos 
procedimentos e normas alocados no 
desenvolvimento de suas atividades. 
Ainda, segundo o autor, deverá estar 
atenta para o desempenho operacional e 

Burocracia,  auditoria analítica e princípios do controle 
interno são os principais tópicos abordados pelo Assessor 
da Presidência do TCMRJ, Carlos Augusto Werneck 
Carvalho no artigo a seguir. Confira.

Auditoria Analítica:
um instrumento de avaliação  
dos controles da gestão pública

O a eficácia obtida, considerando os planos 
de metas, macro-objetivos e políticas 
definidas pela instituição.
 No presente artigo, iremos focar os 
aspectos da elaboração das auditorias 
analíticas no âmbito da Administração 
Pública. Assim, é fundamental o 
entendimento de que seu funcionamento, 
diferentemente das empresas privadas, 
está vinculado ao sistema burocrático 
de administração. 
 O termo burocracia carrega, 
atualmente, uma forte conotação 
negativa. É chamado de burocracia o 
exagero de normas e regulamentos, a 
ineficiência administrativa, o desperdício 
de recursos. No entanto, para a sociologia 
tem um sentido diferente. Desde que 
passou a ser usado por Max Weber (1864 
– 1920), designa um modelo específico de 
organização administrativa amplamente 
utilizado, caracterizado principalmente 
por um sistema hierárquico, baseado 
na racionalidade, com alta divisão 
de responsabilidade, onde seus 
membros executam invariavelmente 
regras e procedimentos-padrão, como 
engrenagens de uma máquina.

O tipo ideal de burocracia, segundo 
Weber, apresenta sete princípios:

· Formalização
· Divisão do Trabalho
· Princípio da Hierarquia
· Impessoalidade
· Competência técnica
· Separação entre Propriedade e 

Administração
· Profissionalização do Funcionário
Apesar de não ter sido explicitado 

por Weber, o controle e verificação 
das atividades realizadas no modelo 
burocrático são inerentes à sua existência, 
vez que por serem funções complexas 
somente por meio de avaliações regulares 
se é capaz de evitar desvios nos objetivos 
determinados pela Administração.

É neste cenário que a Administração 
Pública exerce sua função primeira, 
que é alcançar o bem-estar social. A 
avaliação dos resultados de sua ação é, 
em uma visão moderna, a razão de ser 
da auditoria pública, sendo necessário 
para tanto, a utilização de uma série 
de classes de auditoria, com objetivos e 
técnicas comuns e específicas, de acordo 
com o objeto a ser auditado, como por 
exemplo:

· Auditoria contábil
· Auditoria financeira
· Auditoria operacional
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· Auditoria de gestão
· Auditoria ambiental
· Auditoria em segurança da infor-

mação
· Auditoria de sistemas de 

informação
· Auditoria governamental
· Auditoria analítica
Os objetivos principais da auditoria 

analítica são:
· Assegurar que as informações 

contábeis, financeiras, administrativas e 
operacionais sejam exatas e confiáveis;

· Antecipar, preventivamente, a 
ocorrência de falhas, desperdícios, 
práticas antieconômicas e fraudes;

· Propiciar informações oportunas 
e confiáveis sobre os resultados 
atingidos;

· Salvaguardar os ativos financeiros 
e físicos quanto a sua boa e regular 
utilização e assegurar a legitimidade do 
passivo;

· Assegurar a aderência às diretrizes, 
planos, normas e procedimentos.

· Permitir a implementação de 
programas, projetos e atividades, visando 
a eficácia, eficiência e economicidade 
dos recursos.

Verifica-se que a auditoria analítica 
se propõe a ser um instrumento de 
avaliação da eficácia dos procedimentos 
da Administração, tanto no que se refere 
à sua operação, quanto ao seu controle. 
Este modelo busca avaliar o controle 
dos diversos processos administrativos, 
por meio de um mapeamento dos 
fluxos das informações produzidas pela 
Administração.

Portanto, será a avaliação do controle 
interno da Administração, elemento 
inerente ao modelo Burocrático definido 
por Weber, que será o objeto da auditoria 
analítica.

Constituem o controle interno o 
conjunto de atividades, planos, métodos 
e procedimentos interligados utilizado 
com vistas a assegurar que os objetivos 
dos órgãos e entidades da Administração 
Pública sejam alcançados. São princípios 
do controle interno:

· Relação custo/benefício 
· Qualificação adequada, treinamento 

e rodízio de funcionários
· Delegação de poderes e determinação 

de responsabilidades
· Segregação de funções
· Instruções devidamente formali-

zadas
· Controles sobre as transações
· Aderência às diretrizes e normas 

legais
A avaliação do controle interno, em 

uma abordagem de auditoria analítica, 
deverá abranger o processo auditado como 
um todo, ou seja, considerando todos os 
controles, objetivos e riscos existentes, 
desde seu início até a elaboração do 
produto final a que se destina. Esta visão 
holística é a sua essência e o que permite 
determinar como agregar melhorias ao 
processo de controle.

E quais são os procedimentos que 
um auditor deverá adotar para proceder 
a uma auditoria analítica?

Inicialmente, deve-se destacar que 
a auditoria analítica é uma técnica mais 
adequada para avaliação dos controles 
mais complexos de forma a atender a um 
dos seus princípios que é a relação custo/
benefício, pois o próprio tamanho do 
processo produz geralmente um controle 
mais vulnerável (Skinner&Anderson, 
1981).

A avaliação dos controles internos, 
pelo enfoque da uma auditoria analítica, 
compreende as seguintes fases básicas 
de execução:

1. Levantamento do processo – Essa 
fase representa o dimensionamento 
do processo, onde o auditor obtém as 
informações necessárias referentes às 
características dos controles adotados. 
Para realização deste levantamento é 
fundamental que o gestor colabore com a 
equipe, vez que é necessário se ter dados 
confiáveis sobre o processo. 

2. Análise dos controles internos 
– nesta fase a equipe de auditoria deverá, 
inicialmente, mapear e documentar o 
fluxo do processo. A partir da conclusão 
deste levantamento é possível elaborar 
uma planilha de risco do processo, na 
qual se pode concluir a melhor forma 
de se estar verificando os controles 
adotados.

 3. Verificação da conformidade 
dos procedimentos executados – É 
recomendável a utilização de um check-
list, com o objetivo de verificar se as 

políticas e normas internas estabelecidas 
pela instituição estão sendo seguidas de 
forma adequada pelas áreas envolvidas 
no processo.

 4. Eficácia dos controles internos 
adotados no processo – A verificação da 
eficácia dos controles internos é a própria 
razão de ser da auditoria analítica e se 
dá pela realização de testes e análises 
que consideram, principalmente, o 
resultado previsto para o trabalho, o 
tempo disponível para execução, a 
mão- de-obra disponibilizada e os custos 
envolvidos. 

5. Identificação das oportunidades 
de melhoria para aperfeiçoamento do 
processo – A avaliação dos controles 
internos por meio dos itens anteriormente 
listados permite verificar a necessidade 
de modificações nos controles existentes, 
a fim de se alcançar uma maior eficácia 
das operações envolvidas.

6. Monitoramento – Após a iden-
tificação das oportunidades de melhoria, 
estas são apresentadas ao gestor da 
área que, concordando, definirá em 
conjunto com a equipe de auditoria 
um planejamento para implantar as 
ações corretivas. A verificação do 
aperfeiçoamento do processo se dá 
por meio de uma programação de 
monitoramento, que tem por objetivo 
testar as melhorias implantadas e propor 
alternativas quando for constatada 
alguma ineficiência.

A auditoria analítica busca um 
trabalho de parceria com o auditado, a 
fim de garantir um perfeito entendimento 
dos processos envolvidos, bem 
como propiciar a implantação das 
oportunidades de melhoria apresentadas. 
Desta forma, é imprescindível que 
as possíveis ações corretivas sejam 
definidas em conjunto com a área 
auditada (Vidal, 2006).

Em agosto de 2003, o TCMRJ, por 
meio da 4ª IGE, elaborou um trabalho 
pioneiro, com elementos de auditoria 
analítica na Secretaria Municipal de 
Saúde, a fim de verificar o processo de 
aquisição, armazenagem e distribuição 
de material médico-cirúrgico.
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Dentre os diversos elementos 
abordados no relatório de auditoria 
– que se encontra à disposição para 
consulta no site do TCMRJ -, destaca-
se a análise do funcionamento da 
Central de Atendimento ao Cidadão, 
que tem como principal objetivo 
v iabi l izar  o  fornecimento  de 
medicamentos para pacientes. Nesta 
Central de Atendimento, o paciente 

A Central consulta 
o último Relatório 
de Distribuição de 

Sais para identificar 
se há estoque em 
Unidade próxima 
à residência do 

cidadão.

Há estoque do 
medicamento 
na Rede da 

SMS?

A Central explicita 
ao  S/CIN/DEN a 

obtenção.

Transmite FAX 
autorizando 

fornecimento do 
medicamento.

Encaminha 
o paciente 

com a receita 
médica.

A Central marca 
uma data para 

entrega do 
remédio.

O paciente é 
atendido em 

Unidade próxima 
à residência dele.

Paciente é atendido.

Existe em 
estoque no 
Hospital da 

Lagoa?

O paciente 
aceita o 
remédio 
similar?

Há remédio 
similar em 
estoque do 
Hospital da 

Lagoa?

O remédio é 
padronizado?

Central oferece 
ao paciente 

avaliação médica 
no próprio 

hospital para 
permitir nova 

prescrição com 
estoque no Rede.

O paciente aceita a 
nova avaliação?

O paciente é 
encaminhado à 

Gerência Médica 
(GEMED) para a 
nova avaliação 

médica.

É preenchido o termo de 
recusa do paciente em 

fazer a segunda avaliação 
médica.

O termo de recusa do paciente é 
encaminhado à Defensoria Pública 

através de e-mail.

É preenchido 
cadastro do 
cartão SUS.

Paciente chega, 
encaminhado pela 

Defensoria Pública.

SIM

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

SIM SIM

SIM

NÃO

que necessita de um medicamento 
e não tem condições de comprá-lo, 
ingressa com uma solicitação junto à 
Defensoria Pública e esta envia ofício 
à Central, determinando a aquisição do 
medicamento.

 A seguir, é reproduzido o fluxograma 
que mapeia o processo de atendimento 
aos pacientes na Central de Atendimento 
ao Cidadão:

Os achados da equipe em relação às deficiências que mereciam ações corretivas da 
SMS estão reproduzidas abaixo:

· Falta de recursos humanos na área administrativa;
· Falta de recursos materiais, como computadores, materiais de informática, papéis, 

entre outros;
· Necessidade de aprimoramento do banco de dados que viabilize a elaboração de 

relatórios por medicamento, cadastro de requerentes, entre outros;

· Ausência de mecanismos de 
comunicação que propiciem cruzamentos 
de informações entre a SMS e SES 
(Secretaria Estadual de Saúde), o que gera 
desinformação acerca de duplicidades 
de requisição de medicamentos de 
um mesmo paciente, ou seja, às vezes 
um ofício de um mesmo requerente é 
encaminhado para a Central do Hospital 
da Lagoa e para a Central de Atendimento 
do Estado para o cumprimento;

· Falta de medicamentos padronizados 
nos estoques do Hospital, uma vez que 
tais medicamentos são constantemente 
consumidos pelos pedidos provenientes 
da Defensoria ou substituídos por outros 
não-padronizados;

Por meio deste trabalho foi possível 
a Secretaria Municipal de Saúde tomar 
conhecimento de pontos com deficiência 
nos procedimentos mapeados pela 
auditoria do tribunal, permitindo que 
correções fossem adotadas tornando este 
programa mais eficiente.

O Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro, em 2006, objetivando dar 
maior qualificação às auditorias analíticas, 
promoveu um curso para capacitar seus 
técnicos nos princípios da auditoria 
de processos, ministrado pela Indep - 
Auditores Independentes / MMcosta. Com 
essa iniciativa buscou-se inserir o TCMRJ 
em uma das mais importantes técnicas 
de auditoria, amplamente utilizada por 
grandes empresas, mas pouco conhecida 
na administração pública.
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e r t amente  a  qua l idade 
de vida do carioca, que 
pressupõe um “RIO melhor”, 

depende de um conjunto de fatores, 
dentre eles e principalmente da 
ação governamental nas esferas 
federal ,  estadual e  municipal .  
Po r é m ,  é  i m p r e s c i n d í v e l  a 
consciência de que essa não é 
uma responsabilidade exclusiva 
do governo, entendido como poder 
público - aí incluindo os poderes 
executivo, judiciário e o legislativo 
- mas, é uma responsabilidade de 
toda a sociedade, de todos nós 
cidadãos.

Uma temát ica  tão  ampla  e 
complexa como o papel do controle 
interno na prevenção da fraude, 
para ser examinada apenas por um 
artigo de uma revista destinada 
a  um públ ico  heterogêneo  de 
leitores, recomenda não apenas 
cautela, para evitar a utilização de 
uma linguagem por demais técnica, 
mas, também, a necessidade de 
restringir o escopo da abordagem 
à esfera municipal, foco de atuação 
do Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro (TCMRJ).

Assim, permito-me registrar 

O controle interno estruturado enquanto uma das 
atividades da organização, e não a elas superposto, 
torna-se parte integrante dos processos gerenciais de 
planejamento, execução e monitoramento, considera o 
Conselheiro Manoel Castro, em artigo exclusivo para a 
Revista TCMRJ.

Manoel Castro
Conselheiro Corregedor do TCE/BA

O papel do Controle Interno 
na prevenção da fraude

C

inicialmente o conceito de Controle 
Interno adotado pela Organização 
I n t e r n a c i o n a l  d e  E n t i d a d e s 
F i s c a l i z a d o r a s  S u p e r i o r e s 
(INTOSAI):

O controle interno é um processo 
integrado e dinâmico que se adapta 
c o n t i n u a m e n t e  à s  m u d a n ç a s 
enfrentadas pela organização. A 
direção e o corpo de funcionários, 
em todos os níveis, devem estar 
envolvidos nesse processo, para 
en f ren tar  os  r i scos  e  o fe recer 
razoável segurança do alcance da 
missão institucional e dos objetivos 
gerais1. 

Acrescenta-se a esse conceito, a 
visão da INTOSAI de que o Controle 
não é um fato ou circunstância, mas 
uma série de ações que permeiam 
todas as atividades da entidade, 
e aqui considero a entidade não 
apenas o TCMRJ, mas também, 
a Prefeitura da Cidade do Rio 
de Janeiro.  Essas ações devem 
envolver, de modo contínuo, toda 
a atuação desses organismos.

É  a i n d a  a  I N T O S A I  q u e 
recomenda que o Controle Interno 
deva ser interligado às atividades 
dos organismos e concebido dentro 
da estrutura organizacional,  o 

1 INTOSAI - Comitê de Normas do Controle Interno. Diretrizes para as normas de controle interno do setor público. Tradução do Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia, 2007, p.15. (no prelo).
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2 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, Ed. Malheiros, 13ª edição, 2001, p. 26/27.
3  Ato intencional de omissão ou manipulação de transações, adulteração de documentos, registros e demonstrações contábeis. (NBCT –11).
4  Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, 
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

que o tornaria não apenas mais 
efetivo, mas, também, integrante 
da essência mesma da organização. 
Isso significa que o controle interno 
estruturado enquanto uma das 
atividades da organização, e não 
a elas superposto, torna-se parte 
integrante dos processos gerenciais 
de  p lane jamento ,  execução  e 
monitoramento. É sob este prisma 
no qual é possível perceber-se a 
vinculação estreita que se dá entre 
as esferas da ação política e aquela 
da probidade administrativa (art. 
85 CF, regulamentada pela Lei de 
Improbidade Administrativa – Lei 
nº 8.429/92).

N e s t a  m e s m a  l i n h a  d e 
rac iocínio ,  t rabalhos  teór icos 
recentes têm sinalizado para a 
necessidade de se ampliar o nível 
de  abrangência  dos  contro les 
internos, entendendo-o enquanto 
um processo implementado pela 
alta administração da organização 
e que envolve diretores, gerentes e 
funcionários, com a finalidade de 
prover razoável garantia quanto à 
realização dos objetivos específicos 
da organização. É por este motivo 
que atualmente nos utilizamos 
d o  c o n c e i t o  d e  a m b i e n t e  d e 
controle para identificarmos uma 
situação permanente e contínua, 
existente em todos os setores da 
organização, visando a redução 
dos riscos e o aumento da eficácia 
dos processos. Para a INTOSAI, o 
“ambiente de controle exerce uma 
influência geral na forma pela qual 
se estabelecem as estratégias e os 
objetivos, e na maneira pela qual 
os procedimentos de controle são 
estruturados” (op.cit.p.25). 

Devo explicar que mesmo o 
TCMRJ sendo um órgão de controle 
externo do governo municipal do 
Rio de Janeiro, os resultados da sua 
atuação estão intimamente ligados 

ao sistema de controle interno da 
administração municipal o qual, por 
sua vez, é igualmente monitorado 
pelo sistema interno de avaliação 
do próprio Tribunal,  atividade 
usualmente desempenhada por 
uma unidade de auditoria interna, 
à qual compete avaliar a eficácia 
do sistema de controle interno, 
a fim de assegurar o alcance dos 
resultados almejados.

C o n c o r d a n d o  n o v a m e n t e 
com a INTOSAI, a razão desse 
p o s i c i o n a m e n t o  d e c o r r e  d o 
entendimento de que qualquer 
organização está prioritariamente 
vol tada  para  a  conservação  e 
aprimoramento de sua missão. As 
instituições existem para um fim e, 
no caso específico, o setor público 
desenvolve atividades destinadas a 
satisfazer a coletividade, sob uma 
disciplina peculiar  instaurada 
p e l o  E s t a d o  p a r a  r e s g u a r d o 
dos interesses gerais, naqueles 
deveres que o mesmo assume como 
pertinentes a si próprio. Assim, o 
objetivo do órgão de controle e do 
jurisdicionado é o atendimento 
do interesse público, entendido 
como “(...) o interesse resultante 
do conjunto de interesses que 
o s  i n d i v í d u o s  p e s s o a l m e n t e 
têm quando cons iderados  em 
sua qualidade de membros da 
Sociedade e pelo simples fato de 
o serem”2. 

Desde 2001, as diretrizes da 
INTOSAI passam por um processo 
de atualização buscando incorporar 
o s  a v a n ç o s  m a i s  r e c e n t e s  e 
significativos em controle interno. 
Por  esse  motivo,  ver i f ica-se  a 
inclusão do aspecto ét ico das 
operações dentre os seus objetivos, 
aliado à importância da conduta 
ética, da prevenção e detecção da 
fraude3 e da corrupção no setor 
público. É desse modo que a ética 

pública é um pré-requisito e um 
suporte para a confiança pública e 
a chave para um bom governo.

Out ro  a spec to  de  ex t r ema 
r e l e v â n c i a  a o  t r a t a r m o s  d a 
importância do controle interno no 
setor público é o uso dos recursos. 
Uma vez que este setor geralmente 
envolve a utilização do dinheiro 
público, a sua utilização em prol 
do interesse coletivo requer um 
cuidado especial, destacando-se a 
importância da salvaguarda desses 
recursos. É por este motivo que 
os arts. 70 e 74 da Constituição 
Federal4 prevêem a necessidade 
da fiscalização, nas suas diversas 
formas, da integração do sistema 
de  con t ro l e  in t e rno  nos  t r ê s 
poderes, indica suas finalidades 
e contempla a participação de 
qualquer cidadão na denúncia de 
irregularidades.

 Para o cumprimento da sua 
missão, o poder público necessita 
planejar as suas atividades para 
a t e n d e r  à s  n e c e s s i d a d e s  d a 
população. Para tanto, necessita 
desses recursos financeiros, que 
na sua maior parcela são oriundos 
das diversas formas de tributação, 
significando que esses recursos são 
fornecidos pela mesma população 
a quem se destina a prestação dos 
diversos tipos de serviços.

P a r a  v i a b i l i z a r  e s s e s 
procedimentos, o poder público 
utiliza-se da ciência administrativa 
que envolve o planejamento, a 
organização, a direção e o controle. 
Para tanto, existe um conjunto de 
normas envolvendo o planejamento 
d a s  a t i v i d a d e s ,  o s  P l a n o s 
Plurianuais (PPA),  a elaboração 
das diretrizes orçamentárias (Lei 
de  Diretr izes  Orçamentár ias  - 
LDO), os orçamentos anuais (Lei 
Orçamentária Anual - LOA), que 
necessitam ser controlados para 
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Controle não 
é um fato ou 
circunstância, 
mas uma série 
de ações que 

permeiam todas 
as atividades da 

entidade.

“

”
assegurar o bom uso do recurso 
público.

Os Tribunais de Contas e os 
Sistemas de Controle Interno atuam 
permanentemente na avaliação do 
desempenho da administração 
pública, tendo evoluído desde a 
promulgação da Constituição de 
1988, quando teve ampliado o seu 
papel de fiscalização da aplicação 
dos recursos públicos, mais tarde 
reforçada com o advento da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF), 
em 2000. Esta Lei forneceu a base 
legal para reforçar e valorizar os 
mecanismos de planejamento, 
o princípio de transparência, a 
gestão fiscal responsável, a qual 
estabeleceu indicadores, definindo 
limites de gastos e prazos para o 
acompanhamento pelo sistema de 
controle.

Atualmente,  compete ainda 
a o s  s i s t e m a s  d e  c o n t r o l e ,  a 
fiscalização das obras públicas, 
desde o cumprimento das leis 
d e  l i c i t a ç ã o ,  p a s s a n d o  p e l o 
acompanhamento  dos  ed i t a i s 
de  concor rênc ia  à  e f e t ivação 
d e  o b r a s .   G r a d a t i v a m e n t e , 

aperfeiçoam-se os instrumentos de 
avaliação dos preços das matérias 
primas e insumos e a forma de 
utilização das informações para 
efeito comparativos dos gastos, o 
acompanhamento dos convênios 
que possibilitam a transferência de 
recursos entre as esferas do governo 
e a parceria com as ONGs e outras 
modal idades  de  o rganizações 
locais sem fins lucrativos.

Para a efetiva implementação 
desse amplo escopo de atribuições, 
têm sido desenvolvidas técnicas 
d e  a v a l i a ç ã o  d o s  p r o g r a m a s 
sociais com o estabelecimento 
d e  i n d i c a d o r e s ,  b e m  c o m o  o 
f o r t a l e c i m e n t o  d o  p r i n c í p i o 
da transparência que obriga a 
disponibilização de informações 
sobre os serviços públicos,  de 
modo a viabilizar as avaliações 
compara t ivas ,  poss ib i l i t ando 
a  ident i f i cação  de  resul tados 
positivos ou negativos. Do mesmo 
modo que os avanços tecnológicos 
nos fornecem novas ferramentas 
de trabalho, através dos inúmeros 
r e c u r s o s  d a  t e c n o l o g i a  d a 
in formação  (TI ) ,  t ambém nos 

coloca frente a desafios crescentes, 
dent re  e les  a  necess idade  de 
acompanhar a evolução desses 
processos que também sofisticam 
a  poss ib i l idade  da  rea l ização 
de fraudes e obstaculizam sua 
detecção pelos meios tradicionais 
de monitoramento.

Por esses  motivos, entendemos 
que o combate à fraude deve ser 
encarado no seu sentido mais 
amplo,  enquanto um processo 
contínuo, sujeito a modificações e 
adaptações, vez que se situa no bojo 
de um conjunto extenso e complexo 
de variáveis que constituem uma 
ameaça à economia, eficiência, 
eficácia e efetividade na prestação 
dos serviços públicos.

Entre tanto ,  o  t raba lho  dos 
ó rg ã o s  d e  c o n t r o l e  s o m e n t e 
s e r á  b e m  s u c e d i d o  c o m  o 
apoio da sociedade. Para que o 
desenvolvimento contínuo e o 
amadurecimento do sistema de 
contro le  in terno  permaneçam 
evoluindo,  é  imprescindível  a 
participação no acompanhamento, 
não só da administração, como dos 
próprios órgãos de controle.

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal 
de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.
§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades 
perante o Tribunal de Contas da União.
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olta à cena brasileira a 
discussão da natureza jurídica 
do vínculo do servidor público 

como uma condição essencial à 
eficiência administrativa da máquina 
de governo. E, mais uma vez, se 
enseja a oportunidade histórica de se 
recolocar em outros termos a questão 
da Reforma do Estado. Pelo que se 
vê até agora, no entanto, a agenda 
de discussão será, como das vezes 
anteriores, eminentemente negativa.

Parece até que a Reforma do Estado 
brasileiro se esgota em problemas de 
administração de pessoal, e, o que 
é pior, nos aspectos disciplinares e 
juridiscistas do funcionalismo público 
- caça aos fantasmas e aos marajás, 
controle do ponto, recadastramento, 
contenção da folha, demissão, retirada 
dos privilégios e junto vão de roldão 
as reais conquistas e direitos dos 
servidores.

É um enorme baixo astral na 
a d m i n i s t r a ç ã o  p ú b l i c a ,  c o m 
evidentes repercussões na motivação, 
na produtividade, na qualidade e 
n o  d e s e m p e n h o  d a  m á q u i n a 
administrativa.

Não se pode dizer sequer que essa 
ênfase negativa da Reforma do Estado 
obtém resultados de curto prazo, como 
tem acontecido com algumas empresas 
privadas que se iniciam em programas 

Modernizar a administração pública, para Wagner Siqueira, 
representa um desafio essencial para os governantes. Sem 
tal esforço, será impossível pensar em descentralização 
administrativa, democratização do governo, participação 
popular e cidadania.

Por uma administração moderna, 
eficaz e voltada para o público

Wagner Siqueira 
Secretário Municipal de Administração 

V
equivocados de reengenharia, avant-
première da concordata. No serviço 
público tem resultado apenas em 
perdas. 

É preciso redefinir a Reforma do 
Estado com uma agenda positiva, de 
construção de uma nova administração 
pública. Não se quer dizer que os 
aspectos disciplinares devam ser 
abandonados. Mas eles integram um 
conjunto bem mais amplo da ação 
reformadora. O que não é mais possível 
é conviver com recadastramentos 
e censos, campanhas de caça aos 
marajás, ameaças de demissão etc. 
que se repetem monotonamente, 
sai governo entra governo, sem 
uma solução institucionalizada e 
definitiva para problemas crônicos e 
generalizados.

A evolução recente do processo 
político brasileiro potencializa a 
possibilidade - até a pouco um sonho - 
de promover profundas transformações 
democráticas na administração pública 
brasileira. A morosidade, o formalismo, 
a ineficiência, a apatia, a complicação 
e até mesmo a insensibilidade política 
e social do aparato institucional 
constituem entraves ao dinamismo da 
sociedade e aos verdadeiros anseios da 
comunidade.

Modernizar a administração 
pública, portanto, representa um 

desafio essencial para os governantes. 
Sem tal esforço, será impossível pensar 
em descentralização administrativa, 
d e m o c r a t i z a ç ã o  d o  g o v e r n o , 
participação popular e cidadania, 
objetivos que exigem um aparelho 
estatal leve, ágil, dinâmico e eficaz, 
a serviço real da população e dos 
interesses da sociedade.

Não se trata de tarefa fácil, 
contudo. O burocratismo tem fundas 
raízes entre nós: é, em primeiro 
lugar, um problema estrutural. O 
processo de formação histórica do 
Estado brasileiro consolidou uma 
estrutura autocrático-burocrática, 
pesada e lenta, que se coloca acima 
e por cima das forças vivas da 
sociedade, chegando em muitos casos 
a se constituir em verdadeira tirania 
asfixiando o cidadão comum. No caso 
do Estado do Rio de Janeiro, longos 
anos como sede do poder central do 
país, reforçaram essas características, 
a elas agregando ainda difundidos 
vícios de nepotismo, clientelismo, 
venalidade e tráfico de influências. E 
tais defeitos estruturais só fizeram se 
agravar com as conseqüências nocivas 
de um autoritarismo que levou a 
máquina administrativa a uma quase 
onipotência sobre o corpo social.

Nessas circunstâncias, a própria 
preocupação com os entraves 
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representados pelo aparato institucional 
inoperante acabaria se deformando. 
Equivocadamente também o problema 
tem sido enfocado substancialmente 
em termos de “desburocratização”, 
amiúde entendida apenas como 
esforço voltado para as normas e 
rotinas internas, com uma ênfase 
despropositada em estruturas e 
regimentos.

Ora, cortar papéis e exigências 
burocráticas constitui tarefa necessária 
e urgente. Mas limitar-se a isso 
denota uma visão superficial da 
questão. De certa forma, é o mesmo 
que colocar a raposa guardando o 
galinheiro: por melhores que sejam 
as intenções, o burocrata tende a ter 
uma visão burocrática até mesmo da 
desburocratização. E então se fica 
nos sintomas, sem atacar as causas 
da doença.

O que importa, fundamentalmente, 
é  modernizar  e  transformar a 
administração pública, com base em 
novo modelo de gestão governamental. 
Trata-se de atacar os pontos críticos 
da administração a partir do ponto 
de vista e com a participação da 
forças econômicas e sociais, visando 
fazer a administração da coisa 
pública voltada para o público, 
de modo a que toda a máquina 
administrativa se transforme em 
fator de desenvolvimento e não em 
obstáculo ao dinamismo da sociedade.  
E, como a burocracia  não  pode  
gerar  desburocracia,  impõem-se a 
formulação de políticas e a criação de 
instrumentos específicos capazes de 
promover essa transformação, inclusive 
desenvolvendo canais eficientes e 
sistemáticos de participação das forças 
econômicas e sociais nesse processo.

Só a integração do necessário 
esforço interno com a desejável pressão 
externa poderá mover o aparelho 
administrativo nessa nova direção. 
É preciso suscitar uma mecânica de 
participação dos setores econômicos e 
da opinião pública para que se possa 
identificar concretamente os pontos 
de estrangulamento que asfixiam o 
desenvolvimento econômico e a vida 

dos cidadãos. As forças sociais precisam 
ser sistematicamente ouvidas, pois só 
assim se terá condições de isolar e 
superar os entraves paralisantes do 
aparelho estatal.

A par da necessária reconcep-
tualização dos órgãos da administração 
direta e indireta, dando-lhes a 
diferenciação adequada e pertinente 
de seus papéis e funções essenciais 
na Administração Pública, é também 
formular diretrizes e desenvolver 
mecânicas internas que promovam uma 
ampla modernização da administração 
pública como um todo. Para tanto, é 
imprescindível uma profunda revisão 
da orientação governamental em 
três aspectos: informação, decisão e 
auditoria. O amplo uso da máquina 
de processamento e informação de 
dados a serviço efetivo das prioridades 
de governo e dos programas sociais 
e econômicos é fator decisivo para 
tornar mais rápido e consistente o 
processo decisório. Este, por seu 
turno, necessita de descentralização, 
iniciativa e autonomia operativa no 
quadro das políticas globais, com um 
espírito gerencial mais desenvolvido. 

E, para tanto, a auditoria deve se 
voltar sobretudo para a informação, 
a orientação e o apoio consultorial, 
tendo em vista a superação dos 
problemas operacionais dos órgãos 
de linha. E isso implica um grande 
e ordenado esforço de treinamento 
e conscientização dos agentes da 
administração pública em todos os 
níveis, bem como a reformulação de 
políticas e diretrizes em cada setor.

O a tua l  processo  de  cr i se 
de renovação do quadro político 
brasileiro possibilita concretamente 
um amplo esforço de transformação 
e modernização da administração 
pública, para que ela se volte 
efetivamente para o bem público e 
social, a serviço da sociedade e do 
cidadão comum. 

Hoje, cresce como nunca a idéia de 
encontrar soluções brasileiras para os 
nossos problemas de administração, 
tanto na área empresarial como 
na pública. As teorias e técnicas 
de gestão são objeto de intensos 
debates, em nosso meio, visando 
buscar caminhos concretos e próprios 
para um desenvolvimento autônomo 
e independente, sem renunciar 
às  inexcedíveis  contr ibuições 
in t e rnac iona i s  no  campo  do 
desenvolvimento das tecnologias de 
gestão.

A implementação desse esforço 
modernizante não pode continuar 
repetindo os equívocos e disfunções já 
apresentados no passado por tentativas 
semelhantes realizadas em diferentes 
esferas de governo, no parlamentarismo 
e no presidencialismo, no biparti-
darismo e no multipartidarismo, em 
situação de normalidade política ou de 
excepcionalidade, configurando um 
quadro de circunstâncias e perspectivas 
que justificam a cautela e a prudência 
daqueles que precisam agora tentar, 
uma vez mais, reduzir a defasagem 
existente entre a capacidade operativa 
da máquina administrativa e as novas 
exigências do momento político, 
substancialmente marcado por maiores 
aspirações de desenvolvimento 
econômico e social.

As forças sociais 
precisam ser 

sistematicamente 
ouvidas, pois 

só assim se terá 
condições de 

isolar e superar 
os entraves 

paralisantes do 
aparelho estatal.
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função de Controle Interno, na 
esfera federal, como se sabe, 
tem por finalidades precípuas, 

de raiz constitucional, a avaliação da 
execução dos programas de governo e 
a comprovação da legalidade da gestão 
orçamentária, patrimonial e financeira 
dos órgãos do Poder Executivo Federal, 
bem como da aplicação de recursos 
federais por entidades privadas. 

Na primeira vertente, a ênfase há 
de ser posta na avaliação da execução 
dos programas de governo, de modo 
a privilegiar o caráter preventivo da 
auditoria, auxiliando os gestores na 
identificação e na correção das fragilidades 
existentes nas ações  governamentais. 

A segunda, voltada para a identificação 
tempestiva de irregularidades e práticas 
ilícitas, deve situar-se, a meu ver, dentro 
de um objetivo mais amplo de prevenção 
e enfrentamento da corrupção e da 
improbidade. 

Em sintonia com tais conceitos, 
o atual governo federal estabeleceu 
como diretriz a busca de equilíbrio e 
complementaridade entre essas duas 
funções da Controladoria-Geral da União 
(CGU), de modo a que não descuidemos 
nem do nosso papel no aperfeiçoamento 

Por uma concepção ampla da 
função de controle

A Secretaria Federal de Controle Interno, a 
Corregedoria-Geral e a Secretaria de Prevenção 
da Corrupção e Informações Estratégicas  são 
as principais unidades que integram a estrutura 
da Controladoria Geral da União e que, juntas, 
enfrentam “desafios” de prevenir, corrigir e punir 
ações de dirigentes do Poder Executivo Federal. O 
ministro de Estado do Controle e da Transparência, 
Jorge Hage Sobrinho, define as atividades de 
cada Unidade e destaca a importância do esforço 
conjunto dos Órgãos Governamentais de Controle, 
“jamais suficiente se não contar com a participação 
direta da cidadania”.

Jorge Hage Sobrinho
Ministro de Estado do Controle e da Transparência

A da gestão pública, nem, muito menos, 
dos nossos deveres inafastáveis 
com o enfrentamento sistemático 
da improbidade administrativa e da 
corrupção. 

Na prática, a CGU atua principalmente 
por meio de três grandes unidades hoje 
integrantes de sua estrutura: a Secretaria 
Federal de Controle Interno (SFC), o 
maior e mais tradicional dos seus braços 
executivos, incumbida das ações de 
auditoria e fiscalização; a Corregedoria-
Geral (CRG) e a mais recentemente 
implantada Secretaria de Prevenção da 
Corrupção e Informações Estratégicas 
(SPCI). 

No tocante aos trabalhos a cargo 
da SFC, pretendemos, a partir deste 
ano, introduzir alguns importantes 
aperfeiçoamentos, inclusive com vistas 
a liberar boa parte da força de trabalho 
das atividades mais rotineiras em 
auditorias formais, para concentrá-la 
em ações mais efetivas, tais como as 
auditorias investigativas; as apurações 
de denúncias consistentes; a avaliação 
de temas específicos e estratégicos, 
como as terceirizações e os contratos 
de publicidade; o acompanhamento e 
o monitoramento de grandes projetos, 

dentre outros. Esforços serão feitos, 
também, a partir deste exercício, para 
melhor articular as ações das auditorias 
internas das estatais com o plano de 
trabalho da CGU. 

A função desempenhada pela 
Corregedoria-Geral (CRG) diz respeito 
essencialmente à responsabilização 
administrativa, que, quando bem 
conduzida, é mais célere do que a 
responsabilização civil e criminal, que 
depende do Poder Judiciário.

Por essa razão, entendemos que 
é na esfera administrativa que o 
Poder Executivo pode dar a primeira 
resposta à sociedade, demonstrando sua 
determinação de combater a impunidade 
nos ilícitos contra a Administração, 
independentemente de eventual atuação 
da Justiça. 

Disso decorre a prioridade que vem 
sendo atribuída, na esfera federal, à 
implantação e ao fortalecimento de um 
eficiente Sistema de Correição no Poder 
Executivo, comandado pela CGU e que 
conta com uma Corregedoria Setorial 
atuando em cada Ministério.

Por sua vez, a criação da Secretaria 
de Prevenção da Corrupção e 
Informações Estratégicas (SPCI) 
responde à exigência, hoje reconhecida 
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mundialmente, de concentrar esforços 
na prevenção da corrupção, em lugar da 
ênfase tradicionalmente posta apenas 
em medidas de caráter repressivo-
ressarcitório. Isso ocorre a partir da 
constatação de que a punição, depois de 
consumado o fato ilícito, não é suficiente 
para impedir sua repetição. 

Por outro lado, é nossa convicção 
que o enfrentamento de desafios tão 
complexos exige a combinação de 
ações e esforços de organismos os mais 
diversos, vinculados aos três Poderes 
do Estado. Assim, a Controladoria foi, 
desde o início, orientada a atuar de forma 
cooperativa e integrada com todos os 
demais órgãos incumbidos da defesa do 
Estado e do aperfeiçoamento da gestão 
pública, não apenas aqueles vinculados 
ao Poder Executivo – como a Polícia 
Federal, a Secretaria da Receita Federal 
e o Conselho de Controle das Atividades 
Financeiras –, mas também e com 
especial prioridade o Ministério Público 
e o Tribunal de Contas da União.

Nos próximos anos, pretende-se 
ampliar essa integração de modo a que 
venha a incluir também os órgãos de 
controle de nível estadual e local.

Uma das principais instâncias em 
que essa integração se concretiza é 
a denominada Enccla, a Estratégia 
Nacional de Combate à Corrupção e 
à Lavagem de Dinheiro, de que tem 
participado, desde 2003, cerca de 30 
órgãos e entidades de todos os Poderes. 
É desse fórum que têm saído metas 
e recomendações, a cada ano, que já 
permitiram avanços significativos na 
luta contra a corrupção e a lavagem de 
dinheiro. Entre as metas da Enccla para 
2007, estão a criação de um cadastro 
nacional de pessoas naturais e jurídicas 
declaradas inidôneas ou proibidas de 
contratar com a Administração Pública e 
a expansão do sistema de monitoramento 
e controle de transferências voluntárias 
de recursos federais, inclusive com 
a informatização das prestações de 
contas.

Mas, por maior que seja a eficiência 
de uma ação assim integrada do conjunto 
dos organismos públicos de defesa do 
Estado, ela jamais será suficiente se 
não contar com a participação direta 

da cidadania. Refiro-me à importância 
do controle social, complemento 
indispensável do controle institucional. 
Nessa vertente, temos investido, desde 
o início da atual gestão, em 2003, em 
ações de estímulo à participação da 
sociedade na fiscalização dos recursos 
públicos, promovendo a conscientização 
e a capacitação de cidadãos e lideranças e 
apoiando entidades não-governamentais 
que se dedicam à fiscalização das ações 
de governo.

De igual modo e para o mesmo 
fim, envidamos todos os esforços para 
garantir a ampliação, cada vez maior, 
da visibilidade das ações do governo, 
assentados na convicção de que a 
vigilância da sociedade, nos regimes 
democráticos, é a maior garantia da 
integridade institucional e o melhor 
antídoto contra todas as formas de 
irregularidades e desvios de conduta. 
E porque sabemos que essa vigilância 
depende diretamente das condições 
de informação e de transparência da 
atividade pública, assegurada, de resto, 
como princípio constitucional.

Por fim, estamos convictos de que, 
no mundo globalizado, a corrupção 
não pode ser enfrentada isoladamente 
dentro das fronteiras de cada país. 
A indispensável articulação entre 
as diversas nações, seja de modo 
bilateral, seja na forma propiciada 
pela coordenação dos organismos 
internacionais, expressa nas diversas 
convenções internacionais já existentes 
para essa finalidade, tem contribuído 
fortemente para os avanços até aqui 
obtidos. 

O Brasil está, hoje, plenamente 
inserido nesse esforço articulado, 
mercê de sua intensa participação em 
todos os conclaves internacionais sobre 
o tema e do crescente cumprimento 
que tem dado aos compromissos 
assumidos. Como fruto desse esforço, 
o nosso País vem recebendo apoio de 
organismos internacionais, inclusive 
da ONU, que, com um programa 
específico de consultoria e capacitação, 
pretende transformar a CGU em centro 
de referência internacional nessa 
área.

“

”

A vigilância 
da sociedade, 
nos regimes 

democráticos, é 
a maior garantia 
da integridade 

institucional e o 
melhor antídoto 

contra todas 
as formas de 

irregularidades 
e desvios de 

conduta.
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ara os mineiros da Zona da Mata, 
de Juiz de Fora até Ponte Nova, o 
Rio de Janeiro era, não só a Capital, 

mas o lugar em que todos sonhavam 
morar. No meu caso, nascido em Ubá, 
com parte da infância num então arraial 
chamado Piau e em Juiz de Fora, vim ao 
Rio à primeira vez com 6 anos. 

Primeiro deslumbramento: o mar. 
Perguntei: “Para onde vai essa água 
toda?”  Na adolescência passei a 
morar em Campos, onde estudei para 
ser padre. Tendo de cursar Filosofia 
em Belo Horizonte e, depois, em 
São Paulo, passava pelo Rio, ainda 
de batina, indo de uma cidade para 
outra, até que, aos 17 anos, deixei o 
Seminário, desisti de ser padre e vim 
ser professor no Rio de Janeiro. 

Daqui, até os 88 anos de hoje, 
nunca mais saí, a não ser para trabalhos 
profissionais no estrangeiro. Antes de 
aqui chegar, eu já escrevia poemas e 
queria ser escritor, mas foi no Rio que 
me entreguei inteiramente à palavra, a 
seu manuseio, a seu serviço. Aqui fui 
professor de Latim, Português, Filosofia, 
História da Civilização e, como a palavra 
exercia sobre mim uma inteira suserania, 
comecei a escrever, escrever, escrever, 
primeiro só para mim - chegava a 
compor cinco poemas num dia, alguma 
prosa, em outro, até que me entreguei, 
com naturalidade, ao exercício da 
palavra diária feita para jornal, onde 
fiz de um tudo: crítica literária, crítica 
de cinema, crítica teatral, editorial, 
colunas sentimentais, entrevistas, 
reportagens, promovi concursos, fiz 
inquéritos (exemplo de um inquérito 
que ficou famoso: “Quais as dez palavras 
mais bonitas da língua portuguesa?”), 
viajei para reportagens no exterior, 
estive nos 50 anos do prêmio Nobel em 
Estocolmo, fiz entrevistas em Londres, 
em Paris, em Nova York, em San 
Francisco, em Los Angeles, em Miami, 

O fascínio do Rio
Antonio Olinto
Membro da Academia Brasileira de Letras

fiz conferência  em todos esses lugares, 
depois vivi na África, onde escrevi 
quatro livros, escrevi outros em Londres 
e a maioria no Rio de Janeiro, mas, 
nesse trabalho amplo e diversificado 
(fiz conferência em Tóquio, Pequim, 
Hong-Kong, Austrália, Coréia do Sul, 
Israel, em toda a África Ocidental, na 
Argentina, no Canadá), sempre com os 
pés e o pensamento no Rio de Janeiro, 
onde estão meus quadros, meus livros, 
meus objetos de estimação, minha 
memória, minha alma.

Certa vez perguntaram-me, numa 
conferência em Londres, como era o 
Rio de Janeiro. Respondi que, para 
dar uma idéia do Rio, eu contaria uma 
história que depois já foi até imitada 
em outros lugares, mas que teve início 
no Rio. Expliquei: ”O Rio de Janeiro 
é uma cidade em que o por-do-sol 
é aplaudido”. Numa determinada 
tarde, grupos de cariocas (entre eles 
escritores, pintores, jornalistas, moças 
bonitas, gente de teatro, de cinema e 
cidadãos comuns) estavam num bar 
em Ipanema quando alguém notou 
que um belo por-do-sol começava a 
acontecer junto às montanhas ao fundo. 
Uns dois ou três se levantaram e foram 
para a calçada ver melhor. Dentro em 
pouco, todos os freqüentadores do 
bar estavam em pé no passeio, com 
os olhos na gradação de cores por que 
passava o horizonte próximo, com o 
sol produzindo espantosas cores sobre 
o céu, sobre as montanhas, sobre o 
mar e, quando parecia que o sol ia por-
se mesmo, toda a multidão começou 
a bater palmas para o sol, para a 
paisagem, para os morros, aplaudindo 
a beleza que era aquele por-do-sol, que 
parecia uma dádiva de Deus.

Não tenho a menor dúvida: 
povo capaz de aplaudir um por-
do-sol é digno de todo o respeito e 
admiração.

P
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Por-do-sol viso da Baía de Guanabara
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o Às vésperas do Pan

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro vem 
implantando procedimentos e metodologias em busca de uma 
fiscalização mais efetiva das obras públicas. Acredita-se que 

a renovação do quadro técnico, o investimento em qualificação dos 
profissionais e o incentivo à participação em encontros e simpósios 
têm sido fundamental para a Instituição vislumbrar soluções visando o 
controle dos gastos públicos.

No final de 2002, foram adotadas as primeiras medidas para concentrar 
a atuação da 2ª Inspetoria Geral nas jurisdicionadas que mais executam 
obras. No início de 2003, além da análise de documentação regularmente 
encaminhada, das inspeções e auditorias nas unidades sob sua jurisdição, 
o setor passou a realizar o acompanhamento simultâneo de obras, através 
de visitas técnicas periódicas a empreendimentos pré-selecionados.

Com a escolha da Cidade do Rio de Janeiro para sediar os XV Jogos Pan-
americanos, a seleção dos contratos naturalmente considerou a relevância 
do evento e a maioria das obras de construção e melhoria para as 
instalações previstas para a realização do PAN vêm sendo acompanhadas 
desde fevereiro de 2004 e serão relacionadas a seguir:

Desde que a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para 
sediar os Jogos Panamericanos de 2007,  o Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro vem acompanhando 
a realização das obras, por meio de visitas técnicas  
efetuadas pela 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo. 
A inspetora geral Simone de Souza Azevedo relata o 
acompanhamento executado.

Estádio Olímpico da Cidade do Rio de Janeiro João Havelange
(Quatro contratos, totalizando R$ 371.106.029,45 )

Parte das provas de atletismo e futebol 
dos Jogos Pan-americanos será realizada 
no estádio olímpico que está sendo 
construído na rua Arquias Cordeiro 
(Engenho de Dentro), num terreno de 
cerca de 150 mil metros quadrados.

A primeira licitação para a construção 
do “Engenhão” foi realizada a partir de 
um projeto básico com poucos detalhes. 
No orçamento inicial foram incluídos 
os projetos executivos, assim como 
os estudos geotécnicos e topográficos 
necessários para a sua elaboração. Com 
o desenvolvimento desses projetos e 
estudos, assim como através das execuções 
dos primeiros serviços, surgiram soluções 
técnicas alternativas mais adequadas 
à realidade (necessidade premente da 
finalização da obra antes do evento e 
impossibilidade do desenvolvimento 

O
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de frentes concomitantes de serviços 
idênticos, devido às interferências das 
redes locais e dos imóveis em fase 
de desapropriação). Porém, as novas 
metodologias executivas (inclusive 
mudança inevitável no projeto básico, 
inicialmente previsto com estrutura 
moldada in loco e por fim, executado 
com estrutura pré-moldada de concreto) 
resultaram em acréscimos de quantidades 
formalizados através de inúmeros aditivos, 
além da realização de novos certames. 
Outras duas licitações foram necessárias 
para a complementação, assim como a 
celebração de um contrato emergencial 
para a finalização das obras. 

O Contrato nº 125/2003, celebrado em 
05.08.2003 entre a Riourbe e o Consórcio 
Racional-Delta-Recoma, cujo objeto era 
“a execução das obras de construção do 
Estádio Olímpico João Havelange”, teve 
finalmente como escopo:

Desmonte e remoção de galpões e 
retirada de trilhos e vagões;
Projetos executivos estrutural, de 
urbanização e de instalações;
Fundações e estrutura pré-moldada 
do anel do estádio;
Fundações e estrutura do prédio 
administrativo e rampa norte;
Fundações das rampas oeste 01 e 02, 
rampa leste e rampa sul;
Estrutura das rampas oeste até o 
nível +39,00 e arranque dos pilares 
da rampa sul;
Muro de contenção do fosso interno 
(exceto trecho das rampas);
Pilares e sustentação dos arcos da 
cobertura;
Fornecimento e fabricação das 
estruturas metálicas da cobertura 
(exceto transições e passarelas);
Montagem da estrutura metálica da 
cobertura do setor oeste e parte do 
leste.
O valor contratado inicialmente 

de R$ 87.389.409,59, após acréscimo 
e reajustamento formalizados 
através de termos aditivos totalizou  
R$ 116.698.017,31, tendo sido liquidados, 
até 16.04.2007, de acordo com os dados 
do sistema financeiro da Prefeitura o 
valor de R$ 93.701.377,81. As alterações  
ocorridas no cronograma foram 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

justificadas pelas dificuldades ocorridas 
com as desapropriações e por problemas 
devidos a interferências com a rede de 
água local. 

Em fevereiro de 2007, a pendência 
quanto ao campo de futebol que a 
comunidade local utilizava no Acesso 
Leste foi resolvida com a assinatura de 
um termo aditivo ao Termo de Cessão 
de Uso, através do qual o COB (Comitê 
Olímpico Brasileiro) devolve ao Governo 
do Estado, área equivalente, inserida 
naquela destinada à garagem dos trens.

O imóvel no Acesso Sul, remanescente 
do Museu do Trem também se encontra 
liberado para o desenvolvimento dos 
trabalhos.

Resta serem desapropriados dois 
endereços de um total de onze no 
Acesso Norte, pendência esta que vem 
prejudicando a sua urbanização.

De 18.02.2004 até 28.03.2007 foram 
realizadas 24 (vinte e quatro) visitas 
técnicas ao local, que geraram relatórios 
apontando, dentre outros, a deficiência 
do controle dos locais para despejo de 
resíduos sólidos, medições aparentemente 
exageradas de alguns itens do orçamento, 
deficiências nas anotações do boletim 
diário de obras, falta de regularização 
ambiental das jazidas, incompatibilidade 
entre a execução física e o cronograma 
financeiro em alguns momentos, medições 
antecipadas e por fim, atrasos na execução 
das etapas físicas da obra, que norteou a 
decisão de rescisão contratual.

De acordo com a Empresa Municipal 
de Urbanização - Riourbe, o atraso na 

execução dos serviços de cobertura e os 
demais fatos que ocasionaram a rescisão 
não ocorreram devido a problemas de 
especificação técnica ou de projeto, 
e sim por problemas operacionais, 
em conseqüência da deficiência do 
gerenciamento da obra pelo Consórcio 
Racional-Delta-Recoma, que concordou 
em encerrar os serviços, após liquidação e 
pagamento de R$ 93.701.377,81, restando 
R$ 22.996.639,50*, equivalentes a 19,71% 
do total contratado.

Em 16.02.2007, a Riourbe autorizou 
a contratação emergencial do Consórcio 
Engenhão (empresas Odebrecht e OAS) 
para a execução das obras de conclusão 
da construção do Estádio Olímpico, no 
valor de R$ 80.514.800,00* (o escopo 
do Contrato Emergencial nº 02/2007 
será detalhado após os dois contratos de 
complementação).

O Consórcio Racional-Delta-Recoma 
se mantém no local, corrigindo problemas 
na execução dos serviços apontados pela 
comissão de rescisão, que está aguardando 
as retificações para emissão de laudo e 
formalização do termo respectivo.

O Contrato nº 03/2005, celebrado em 
04.03.2005 entre a Riourbe e o Consórcio 
Pan 2007 (Norberto Odebrecht S/A, OAS e 
CVS), para complementação das obras de 
construção do estádio, ajustou a execução 
dos seguintes serviços:

Fundações e estruturas do Edifício 
Garagem (EDG);
Rede de drenagem dos acessos norte, 
sul, leste e oeste;

•

•
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o “Warm-up” (manta da pista de 
atletismo para aquecimento dos 
atletas);
Assentamento de alvenarias e 
acabamentos do prédio do estádio; (*)
Cobertura com manta e telha e 
impermeabilização (cisternas, 
contenções e áreas úmidas);
Muro de contenção do fosso 
externo
Instalações prediais do estádio 
(elétrica (exceto iluminação externa) 
e hidráulica, esgoto, mecânica) (*);
Instalação de elevadores, dos 
assentos esportivos, do sistema de 
águas pluviais e do sistema de ar 
condicionado central e sua respectiva 
automação e placar/display; (*)
(*) Os serviços destacados estavam 

no escopo do Contrato nº 125/2003, 
tendo sido suprimidos, em função da 
necessidade de acréscimos naquele 
instrumento, decorrentes de situações 
não previstas (como alocação de mão-de-
obra e equipamento por prazo superior 
ou em quantidade maior).

O  v a l o r  c o n t r a t a d o  d e  
R$ 115.314.365,60, após acréscimo 
formalizado por termo aditivo totalizou 
R$ 144.142.331,11, tendo sido liquidado, 
até 16.04.2007, de acordo com os dados 
do sistema financeiro da Prefeitura, o valor 
de R$ 126.865.129,70. Além de ajustar o 
acréscimo, os 5 (cinco) termos aditivos 
celebrados promoveram a prorrogação do 
contrato por 150 dias (término  previsto 
para 30.06.2007, de acordo com o último 
cronograma físico).

De 15.06.2005 até 28.03.2007 foram 
realizadas 16 (dezesseis) visitas técnicas, 
cujos relatórios apontaram, dentre outros, 
a realização de serviços de vulto com 
supervisão e gerenciamento de apenas 
dois fiscais, divergências nas datas 
de previsão e término das obras nos 
cronogramas físicos e financeiros, falta 
de controle da origem de materiais das 
saibreiras e pedreiras, memórias de 
cálculo incompatíveis com as medições 
verificadas in loco, transporte de carga 
e fornecimento de aço medidos em 
quantidade incompatível com o atual 
estágio da obra e a correspondente 
etapa no cronograma. Durante todo o 
período, a fiscalização procurou sanar 

•

•

•

•

•

•

as impropriedades ou dirimir as dúvidas 
apresentadas pela equipe do Tribunal de 
Contas.

O Contrato nº 172/2006, celebrado em 
06.10.2006 entre a Riourbe e o Consórcio 
Engenhão (Norberto Odebrecht S/A e 
OAS), tem como objeto a complementação 
de acabamentos e urbanização intra-
muros do estádio e ajustou a execução de 
serviços como:

Instalação de sistemas de combate 
a incêndio (sprinklers e hidrantes), 
de controle de acessos e segurança 
predial, de sonorização, de reutilização 
das águas pluviais, de áudio-vídeo e 
telecomunicações, de iluminação 
externa e monumental; (*)
Parte da pintura, guarda-corpo, 
esquadrias e coberturas (com 
isolamento térmico e acústico) do 
estádio;
Alvenarias e placas cimentícias, 
guarda-corpos, esquadrias, 
impermeabilizações e acabamentos 
(piso, parede e teto) do edifício 
garagem (EDG),  do prédio 
administrativo e das rampas; (*)
Base da pista de atletismo, filtro 
drenante, top soil, drenagem, 
irrigação e jardim do “warm-up” 
(pista de aquecimento dos atletas);
Construção dos 4 (quatro) acessos 
de público (contenções, estrutura de 
concreto e acabamentos dos pórticos 
e bilheterias, pavimentação de pistas 
e calçadas, drenagem superficial, 
muros e gradis); (*)
(*) Os serviços destacados estavam 

no escopo dos Contratos nºs 125/2003 
e 03/2005, tendo sido suprimidos, em 
função da necessidade de acréscimos nos 
itens do orçamento daqueles contratos, 
decorrentes de situações não previstas. 

O valor contratado inicialmente foi de 
R$ 52.747.521,26, tendo sido liquidados, 
até 16.04.2007, de acordo com os dados 
do sistema financeiro da Prefeitura o valor 
de    R$ 19.901.079,77.

De 30.11.2006 até 28.03.2007 foram 
realizadas 4 (quatro) visitas técnicas, 
sendo observados atrasos em relação 
ao cronograma físico nos serviços de 
urbanização, devido às dificuldades 
com as desapropriações dos imóveis no 

•

•

•

•

•

Acesso Norte, não afetando, porém, a 
previsão para o término dos serviços, que 
se manteve  em 30.06.2007.

O Contrato Emergencial nº 02/2007, 
celebrado em 06.03.2007 entre a Riourbe 
e o Consórcio Engenhão (Norberto 
Odebrecht S/A e OAS), tem por objeto 
a execução das obras e serviços abaixo 
relacionados, referentes à finalização do 
Contrato nº 125/03:

Acompanhamento da conclusão do 
projeto executivo da estrutura da 
cobertura;
Fornecimento, fabricação, montagem 
e pintura de parte da estrutura 
metálica (setores norte, sul e parte 
do leste);
Construção de parte das rampas 
oeste 01 e 02, construção sobre 
fundações existentes de estrutura 
de concreto armado (pilares, vigas e 
lajes) das rampas leste e sul;
Construção das fundações e estruturas 
de concreto armado (pilares, vigas e 
lajes) da torre de elevadores e da 
torre das áreas técnicas, serviços e 
manutenção no setor leste;
Passarelas metálicas de ligação 
dos gigantes, de ligação do prédio 
administrativo ao setor de imprensa;
Execução de tratamento de juntas 
longitudinais e transversais entre 
os degraus das arquibancadas 
nos setores norte e sul e de juntas 
transversais de piso nas lajes dos 
setores norte, sul, leste e oeste;
Rampas de acesso de veículos ao 
campo nos setores noroeste, sudoeste 
e sudeste e rampas de acesso ao 
campo para portadores de deficiência 
física no setor nordeste;
Execução de drenagem, irrigação, 
terraplenagem, gramados, bases de 
concreto, pista de atletismo em borracha 
específica, bancos para atletas, infra-
estrutura e instalações para campo de 
futebol e pista de atletismo,
Demolição de castelo d’água, através 
do método de implosão.
(*) Os orçamentos dos Contratos 

nºs 125/2003, 03/2005 e 172/2006, após 
todas as supressões devido à necessidade 
de acréscimos em alguns itens, não 
comportavam os referentes à execução 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Implantação de passarela na estação ferroviária do Engenho de Dentro e construção de  
prédio para retificadores e subestação, situados na  Rua Arquias Cordeiro.          

Dispensa, nos termos do artigo 24, IV no valor de R$ 15.550.527,54, tendo como favorecida a Construtora Metropolitana S/A.

dos serviços supracitados, objeto do 
Contrato nº 02/2007.

Do montante contratado de 
R$ 80.514.800,00, foi liquidado, até 
16.04.2007, de acordo com os dados do 
sistema financeiro da Prefeitura, o valor 
de R$ 47.341.847,82.

O orçamento deste último contrato 
não incluiu, exclusivamente, itens para 
a execução dos serviços discriminados 
em seu objeto, mas também outros 
ajustados anteriormente através dos 3 
(três) contratos, visando a conclusão de 
serviços em todo o estádio olímpico.  É de 
se ressaltar que alguns itens supracitados 
não foram previstos nos demais contratos, 
como por exemplo, o escoramento 
das estruturas da cobertura com torres 

metálicas (setores leste, norte e sul) que 
foi utilizado para agilizar a execução.

Nas visitas técnicas realizadas no 
Estádio Olímpico de janeiro a março 
de 2007, foi observado que a execução 
de grande parte dos serviços, objeto 
do Contrato nº 02/2007, formalizado 
em março passado, se iniciou em 
janeiro/2007, sendo através da visita 
técnica realizada em 28.03.2007 
individualizado os serviços que 
estão sendo executados através deste 
instrumento.

Por ocasião da análise formal do 
contrato foi questionada a demora na 
contratação complementar, que, ao 
final, resultou  na dispensa de licitação,  
visto que em maio de 2006, quando 

iniciada a montagem da estrutura 
metálica, certamente o projeto executivo 
da cobertura estava finalizado, de forma 
que era de conhecimento das empresas 
envolvidas a necessidade de acréscimos 
no Contrato nº 125/2003 , e ainda assim, 
não foi providenciada nova licitação ou 
a inclusão desses serviços no Contrato 
nº 172/2006 (licitação em 16.08.2006)

O término da execução do contrato 
está previsto para 10.07.2007.

Apesar dos inúmeros aditivos e 
complementos, decorrentes da falta de 
um planejamento mais acurado até o 
momento, o total ajustado nos quatro 
contratos não é  excessivo, se comparado 
com obras similares para a construção de 
estádios olímpicos no mundo. 

Obras no entorno do Estádio Olímpico João Havelange
(Três contratos totalizando R$ 12.875.135,39)

O Contrato nº 56/2006, celebrado em 
25.09.2006 entre a SMO/CGO e empresa 
MIRAK S/A teve como objeto a execução 
de obras de implantação de drenagem e 
recuperação da Rua Henrique Scheidt para 
os Jogos Pan-americanos.

O valor ajustado foi R$ 3.065.450,82, 
tendo sido liquidados, até 16.04.2007, de 
acordo com os dados do sistema financeiro 
da Prefeitura, R$ 666.000,00.

Foram realizadas 3 (três) visitas 
técnicas de 04.01.2007 até 10.04.2007, 
nas quais estão sendo abordadas questões 

 Prazo para construção (anos)
2 anos e 10 meses

3 anos
5 anos

Estádio Olímpico
João Havelange
Allianz Arena

Capacidade (espectadores) 
 45.000 podendo ampliar p/ 60.000
66.016
91.000 (80.000 após a 
Olimpíada de 2008)

Local
Rio de Janeiro/Brasil
Munique, Alemanha
Pequim, China 
  

Área construída (m²)
116 mil

37,6 mil
258 mil

  
Estádio Olímpico 
de Pequim

Custo aproximado (R$)
371 milhões
935 milhões
875 milhões

  

Drenagem em torno do Estádio
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Arena Multiuso (na Cidade dos Esportes)
(Dois contratos, totalizando R$ 121.137.426,50) 

A Cidade dos Esportes, ou “Complexo 
Esportivo do Autódromo” se compõe da 
Arena Olímpica, o Velódromo e o Parque 
Aquático, num total de 1 (um) milhão de 
metros quadrados construídos na área do 
Autódromo Internacional Nelson Piquet, 
que é de domínio do Município do Rio 
de Janeiro e foram objeto de Termo de 
Concessão de Uso do Governo do Estado, 
celebrado em 18.04.2005.

As obras no Autódromo Internacional 
se desenvolveram rapidamente, não 
obstante as dificuldades iniciais em 
decorrência da paralisação judicial por 
iniciativa da Confederação Brasileira de 
Automobilismo (CBA), sob alegação de 
que os projetos da Arena poliesportiva 
e do Parque aquático não obedeciam às 
normas da Federação Internacional de 
Automobilismo, em conseqüência das 
modificações elaboradas pela Prefeitura.

Na Arena Olímpica (Arena Multiuso), 
que terá uma área para público com 
capacidade de 15 mil espectadores, 
acontecerão as competições de basquete e 
ginástica artística.

O Contrato nº 02/2006, celebrado em 
06.02.2006 entre a Riourbe e o Consórcio 
Tecnosolo/ Damiani, objetivou a execução 
de obras de fundações, estrutura e 
acabamentos para implantação da Arena 
Multiuso do Parque Olímpico.

O valor contratado de R$ 67.602.734,93, 

após acréscimo totalizou R$ 84.503.337,88, 
tendo sido liquidado até 16.04.2007, de 
acordo com dados do sistema financeiro 
da Prefeitura, R$ 75.717.412,12. Além de 
ajustar o acréscimo, os nove termos aditivos 
celebrados promoveram modificações de 
quantidades e a prorrogação do contrato por 
120 dias (término previsto em 05.12.2006, 
e em 04.04.2007, de acordo com o último 
cronograma físico e financeiro).

De 06.04.2006 até 10.04.2007 foram 
realizadas 10 (dez) visitas técnicas, cujos 
relatórios discorreram sobre dúvidas 
dirimidas referentes a aparentes 
incompatibilidades entre memória 

de cálculo e medição aparentemente 
exagerada de consultoria.

O Contrato nº 180/2006, celebrado em 
16.10.2006 entre a Riourbe e a Tecnosolo 
Engenharia e Tecnologia de Solos e 
Materiais, objetivou a execução de obras 
de complementação da Arena Multiuso 
do Parque Olímpico, englobando:

quanto à superposição dos objetos nos 
Contratos nºs 56 e 58, pois algumas 
ruas foram beneficiadas pelos dois 
contratos; quanto aos registros no Boletim 
Diário de Obras e no que se refere à 
incompatibilidades entre a memória 
de cálculo das medições e os serviços 
executados, que foram observados in 
loco.

O término da execução do contrato está 
previsto para 24.07.2007.

O Contrato nº 58/2006, celebrado em 
26.09.2006 entre a SMO/CGO e Construtora 
Metropolitana S/A., ajustou a execução de 
obras de implantação de drenagem e 
recuperação das ruas do entorno do Estádio 
Olímpico João Havelange.

O valor ajustado foi de R$ 5.864.279,88, 
tendo sido liquidados, até 16.04.2007, de 
acordo com os dados do sistema financeiro 
da Prefeitura, R$ 1.759.283,94. 

Foram realizadas 3 (três) visitas 
técnicas entre 04.01.2007 e 10.04.2007, e o 
último relatório aponta incompatibilidades 
entre a memória de cálculo das medições 
e os serviços executados observados in 
loco.

Apesar da celebração de termo 
aditivo para a adequação do cronograma 
físico-financeiro, o término da execução 
do contrato continua previsto para 
24.07.2007.

O Contrato nº 71/2006, celebrado 
em 31.10.2006 entre a SMO/CGO e 

Dratec Engenharia Ltda., ajustou a 
execução de obras de melhorias físicas 
e operacionais na Avenida Embaixador 
Abelardo Bueno, no trecho entre a 
Estrada Pedro Correa e a Avenida 
Salvador Allende, na Barra da Tijuca.

O  v a l o r  a j u s t a d o  f o i  d e  
R$ 3.945.404,69, tendo sido liquidado 
até 16.04.2007, de acordo com os dados 
do sistema financeiro da Prefeitura, 
R$ 1.677.324,47. 

Foram realizadas 3 (três) visitas 
técnicas entre 31.01.2007 e 11.04.2007, 
e apesar das chuvas de janeiro de 2007 
não houve atrasos na execução dos 
serviços previstos.

O término da execução do contrato 
continua previsto para 04.07.2007.
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a urbanização do entorno e 
i n s t a l a ç õ e s  p r e d i a i s 
(equipamentos contra incêndio, 
revestimentos e portas acústicas, 
instalações elétricas, sistema de 
sonorização e de circuito fechado 
de TV, sistema de segurança 
para energia (no break), sistema 
de climatização, sistema de 
aquecimento de água e placar 
eletrônico).

D o  v a l o r  c o n t r a t a d o  d e  
R$ 34.634.088,65, foi liquidado até 
16.04.2007, de acordo com dados 
do sistema financeiro da Prefeitura, 
R$ 18.992.901,29. Foram celebrados 
quatro termos aditivos, sendo que 
o último visava a modificação da 
planilha de quantidade e redução do 
valor contratual em R$ 1.445.001,26, 
devido a retirada do placar eletrônico 

•
•

que será adquirido pelo COB. A data 
prevista para a finalização dos serviços 
é 16.04.2007.

De 25.01.2007 até 10.04.2007 
foram realizadas 3 (três) visitas 
técnicas, cujos relatórios apontaram 

incompatibilidade entre cronograma 
f ísico e  f inanceiro em alguns 
momentos, que inviabilizam inclusive 
a finalização das obras no prazo 
estipulado pelo último termo aditivo 
(16.04.2007).

No Parque Aquático, que abrangerá 
uma área de construção de 40.560 
m² e terá uma capacidade de 10 mil 
espectadores, acontecerão as competições 
de natação, de nado sincronizado e saltos 
ornamentais.

O Contrato nº 03/2006, celebrado em 
16.02.2006 entre a Riourbe e o Consórcio 
Parque Aquático PAN 2007 (Sanerio 
Engenharia Ltda, Delta Construções S/A 
e Midas Engenharia Ltda.), tem por objeto 
a execução das obras para a implantação 
do Parque Aquático do Parque Olímpico 
do Rio, incluindo projetos executivos 
estrutural e de arquitetura, de sistema de 
drenagem, de paisagismo e programação 
visual e serviços de fundações, estrutura 
e acabamentos das piscinas: olímpica, de 
salto e aquecimento; escadas de serviço/
incêndio, rampas, sanitários/vestiários, 
arquibancadas, instalações elétricas e 
hidráulicas, equipamentos: de filtração 
das piscinas, iluminação subaquática, 
aquecimento e higienização.

O  v a l o r  c o n t r a t a d o  d e  
R$ 48.687.908,65, após acréscimo 
formalizado por termo aditivo totalizou 

R$ 60.000.000,00, tendo sido liquidado 
até 16.04.2007, de acordo com os dados 
do sistema financeiro da Prefeitura o 
valor de R$ 51.836.473,44. Além de 
ajustar o acréscimo, os 6 (seis) termos 
aditivos celebrados promoveram a 
prorrogação do contrato por 60 (sessenta) 

dias, formalizando o término para 
24.04.2007, porém foi suspensa a partir 
de 26.03.2007, conforme despacho  
publicado no DO Rio de 19.04.2007.

De 06.04.2006 até 03.04.2007 foram 
realizadas 10 (dez) visitas técnicas, 
cujos relatórios apontaram, dentre 

Parque Aquático (na Cidade dos Esportes)
(Dois contratos, totalizando R$ 74.827.418,63)
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o outros, divergência entre a área utilizada 
para medição de itens do orçamento, 
divergência da resistência do concreto 
nos desenhos de armação e forma em 
algumas estruturas, o que provocou 
observações do consultor especializado 
de que a resistência do concreto estaria 
aquém da projetada, na interpretação 
dos ensaios de controle tecnológico. Na 
última visita foi constatada a correção 
das plantas e do laudo do calculista, 
informando o valor real de cálculo.

O Contrato nº 183/2006, celebrado 
em 18.10.2006 entre a Riourbe e o 
Consórcio Sanerio-Delta-Midas, para a 
execução das obras de complementação 
do Parque Aquático do Parque Olímpico 
do Rio, engloba a urbanização do 
entorno (pavimentação dos acessos, 
p a r q u e a m e n t o  d a s  c a l ç a d a s , 
iluminação externa, arborização, 
sinalização semafórica, infra-estrutura 

g e r a l  d e  d r e n a g e m 
e de esgoto, telefonia, 
sinalização informativa 
e placas de sinalização), 
construção da estação 
de tratamento de esgoto 
(ETE), instalação de auto 
falantes subaquáticos, 
equipamento para saltos 
e  s is tema completo 
d e  c r o n o m e t r a g e m 
e gerenciamento de 
resultados.

D o  v a l o r  c o n t r a t a d o  d e  
R$ 14.827.418,63 foram liquidados até 
16.04.2007, R$ 6.206.278,13, de acordo 
com os dados do sistema financeiro da 
Prefeitura.

De 28.11.2006 até 03.04.2007 
foram realizadas 4 (quatro) visitas 
técnicas, cujos relatórios indicaram 
o prosseguimento regular das obras, 
com registros fotográficos dos serviços 

preponderantes.
É prevista uma redução do valor 

contratado correspondente ao placar 
eletrônico, que será adquirido através 
do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), 
devido às isenções de impostos.

Foi publicada a suspensão da 
obra a partir de 22.03.2007, conforme 
despacho publicado no D.O Rio de 
19.04.2007.

Velódromo (na Cidade dos Esportes)
(Contrato no valor de R$ 9.758.267,60)

No Velódromo, que terá uma 
capacidade de 1.500 espectadores, 
a c o n t e c e r ã o  a s  c o m p e t i ç õ e s 
d e  c i c l i s m o  e  p a t i n a ç ã o  d e 
velocidade.

O Contrato nº 192/2006  foi 
celebrado em 06.11.2006 entre 
a Riourbe e a empresa Oriente 
Construção Civil  Ltda.,  para a 
e x e c u ç ã o  d e  o b r a s  p a r a  a 
implantação do Velódromo no 
Parque Olímpico do Rio.

D o  v a l o r  c o n t r a t a d o  d e  
R$ 9.758.267,60, foram liquidados 
R$ 5.808.208,30, de acordo com o 

sistema financeiro da Prefeitura em 
16.04.2007.

De 25.01.2007 até 10.04.2007 
foram realizadas 3 (três) visitas 
técnicas, cujos relatórios indicaram 

o atraso na execução de alguns 
serviços, como a montagem da 
arquibancada.

O término da execução do contrato 
está previsto para 05.06.2007.
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O Contrato nº 15/2006 foi celebrado 
em 06.11.2006 entre a SMO/SUBAM 
e a empresa Premag Sistema de 
Construções Ltda., para a execução 
de obras para controle de enchentes 
nas Avenidas Salvador Allende, 
Abelardo Bueno e Rua Igarapé-Açu, 
com implantação de travessias nos 
Rios Caçambé e Pavuninha, na Barra 
da Tijuca.

D o  v a l o r  c o n t r a t a d o  d e  
R$ 1.468.629,06, foram liquidados até 
17.04.2007, R$ 741.735,10, de acordo 
com o sistema financeiro da Prefeitura.

Até 16.04.2007, foi realizada 1 
(uma) visita técnica em 04.01.2007, 
cujo relatório indicou a existência de 
depressões na pavimentação junto 
à ponte sobre o Rio Caçambé na Av. 
Salvador Allende, que a fiscalização 

se comprometeu a retificar no mesmo 
dia da pavimentação da ponte sobre o 
Rio Pavuninha. A execução das obras 
está suspensa desde 12.01.2007, no 
aguardo da resolução de problemas 
burocráticos para a emissão de novos 
empenhos. O término do contrato estava 
inicialmente previsto para 31.03.2007, 
mas o prazo ficará comprometido por 
conta da suspensão.

A Vila Pan-americana está localizada 
num terreno de 420 mil metros 
quadrados na Barra da Tijuca. Os 
edifícios residenciais foram construídos 
pela Construtora Agenco, através de um 
Termo de Concessão de Uso precedido 
de obra pública celebrado com o 
governo federal. A cargo do Município 
do Rio de Janeiro ficaram as obras para 
a construção dos acessos.

O Contrato nº 07/2005, entre a 
Secretaria Municipal de Obras (SMO/
CGO) e a empresa Sanerio Engenharia 
Ltda, teve como objeto a construção da 
Rua Projetada 3, que é uma das vias de 

acesso e circulação no entorno da Vila 
Pan-americana. No seu escopo destaca-
se a implantação:

Das fundações;
Dos sistemas de drenagem;
Da pavimentação da rua;
Urbanização da rua.

O va lor  contra tado  fo i  de  
R$ 11.065.886,53, tendo sido liquidados, 
até 16.04.2007, de acordo com os dados 
financeiros da Prefeitura, o valor de  
R$ 9.387.405,34.

De 18.08.2005 até 24.08.2006 foram 
realizadas 10 (dez) visitas técnicas, que 
geraram relatórios apontando, dentre 
outros, deficiências nas anotações 

•
•
•
•

dos Boletins Diários de Obra, atrasos 
no cronograma e modificações nas 
quantidades contratadas sem a 
formalização de Termo Aditivo. As 
obras foram suspensas em 07.07.2006, 
no aguardo de entendimentos em 
curso entre a Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro e o Ministério 
dos Esportes, do Governo Federal. 
A fiscalização informou que ficou 
acordado que a finalização do contrato 
ocorrerá com verbas federais, e que 
a Sanerio retomará as obras tão logo 
sejam resolvidos os problemas de 
interferências com as obras da Vila Pan-
americana (executadas pela Agenco).

Obras para controle de enchentes no entorno da área destinada ao PAN 2007
(Contrato no valor de R$ 1.468.629,06)

Vila Pan-americana - Implantação da Rua Projetada 3
(Contrato no valor de R$ 11.065.886,53) 
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O Rio Arroio Fundo margeia 
a  Vi l a  Pa n - a m e r i c a n a  e  s ã o 
previstos serviços de requalificação 
ambiental e implantação de avenida 
adjacente.

O Contrato nº 14/2005, entre 
a Rio-Águas e a empresa Civilport 
E n g e n h a r i a  L t d a ,  t e v e  c o m o 
escopo:

Implantação de uma avenida 
de 370 metros (Av. Canal), 
m a r g e a n d o  a  V i l a  Pa n -
americana;
Fechamento da parede vertical 
do Rio Arroio Fundo, ao longo 
dos 370 metros.

O valor  do contrato  foi  de  
R $  7 . 7 0 7 . 6 0 8 , 4 3 ,  t e n d o  s i d o 
liquidados,  até 19.12.2005, de 
acordo com os dados do sistema 
financeiro da Prefeitura, o valor de 
R$ 370.385,33.

Foram realizadas três visitas 
técnicas no período de 25.08.2005 a 
08.11.2005, cujos relatórios indicam 
a execução no período de mobilização 
de serviços preliminares, como a 
construção de acesso ao ambiente 
da obra, elaboração de projeto 
executivo e desmobilização.

Devido a uma falha no projeto 
inicial, elaborado sem a execução 
de sondagens (projeto com base em 
dados das sondagens realizadas para 
a construção da Vila Olímpica, em 
terreno próximo) foi desenvolvida 

•

•

uma solução alternativa para a 
obra,  na qual a parede do Rio 
Arroio Fundo e avenida adjacente 
ficariam assentadas sobre uma 
fundação de estacas de maior 
diâmetro. Os acréscimos decorrentes 
comprometeriam o equilíbrio físico-
financeiro do contrato, razão pela 
qual foi celebrado o Termo de 
Rescisão Amigável nº 04/2006, em 
16.03.2006, sendo pago à Civilport o 
valor de R$ 370.385,33, equivalente 
à 4,8% dos serviços contratados.

O Contrato nº 07/2006, entre a 
Subsecretaria de Águas Municipais 
(SUBAM) e a Construtora Colares 
Linhares Ltda, teve como escopo:

I m p l a n t a ç ã o  d e  u m a 
avenida de 400 metros (Av. 
Canal),margeando a Vila Pan-
americana;
Fechamento da parede vertical 
do Rio Arroio Fundo, ao longo 
dos 400 metros.

O valor  do contrato  foi  de  
R$ 10.543.121,26,  tendo s ido 

•

•

liquidado,  a té  22.08.2006,  de 
acordo com os dados do sistema 
financeiro da Prefeitura, o valor de 
R$ 631.080,44.

Foi realizada uma visita técnica 
em 10.08.2006, considerando que  
em 25.08.2006 a obra foi suspensa, 
e  assim permaneceu até o dia 
02.04.2007, quando foi retomada. 

O relatório correspondente à 
1ª visita aponta que a medição no 
período abrange o fornecimento de 
estacas pré-fabricadas, o projeto 
estrutural final de obras de arte 
especiais  e o fornecimento de 
saibro. No local, constatou-se que o 
serviço de cravação havia iniciado, 
e algumas estacas encontravam-se 
estocadas.

A fiscalização informou que o 
projeto foi reduzido devido ao curto 
prazo restante para a finalização 
da obra.

Sanerio retomará as obras tão 
logo sejam resolvidos os problemas 
de interferências com as obras da 
Vila Pan-americana (executadas pela 
Agenco).

Vila Pan-americana - Requalificação ambiental do Rio Arroio Fundo
(Dois contratos, totalizando R$ 10.913.506,60)
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Vila Pan-americana – Duplicação da Ayrton Senna 
(Previsão de um contrato, no valor estimado de R$ 16.054.914,41)

Dispensa, nos termos do artigo 24,  
IV no valor de R$ 15.550.527,54, 
tendo como contratada a empresa 
Sanerio Engenharia Ltda.

Está prevista a contratação para 
obras de implantação de infra-estrutura e 
instalações temporárias:

no Estádio Olímpico João Havelange 
- Valor estimado do edital-  
R$ 3.898.108,10 
no Parque do Flamengo (para 
maratonas)- Valor estimado do 
edital- R$ 2.653.792,70
no Morro do Outeiro (para 
corridas de mountainbike/BMX)  
- Valor estimado do edital –  
R$ 1.969.617,41, 
na Cidade do Rock (para instalação 
temporária e infraestrutura para 
implantação e construção do campo 
de softbol e beisebol)- Contrato nº 
15/2007, de 28.03.2007, no valor de 
R$ 4.708.734,14
no Centro Esportivo Miécimo da 
Silva (para instalação temporária 
e obras de reforma no campo de 
futebol, ginásio e quadra central) 

•

•

•

•

•

– Valor estimado do edital –  
R$ 2.594.836,50
no Clube Marapendi (para instalação 
temporária e obras de montagem 
de uma quadra central e duas de 
Aquecimento para jogo de tênis, 
assim como toda infra-estrutura) 

•

– Valor estimado do edital –  
R$ 6.113.967,12. 

Os procedimentos para a contratação de 
empresas para a execução das instalações 
temporárias encontram-se em andamento, 
que por enquanto, não estão sendo objeto 
de visitas técnicas.

Instalações temporárias (Overlay)
(Previsão de diversos contratos, num valor estimado de R$ 21.939.055,97)

Finalizando, podemos concluir que 
a prática de iniciar obras com projetos 
básicos sem grandes estudos topográficos 
e geotécnicos, assim como inadequadas 
previsões das metodologias executivas 
para cumprimento dos prazos necessários, 
comprometendo os cronogramas previstos 

e obrigando novas contratações para sua 
complementação, foi um procedimento 
usual nas obras do PAN, a exemplo do 
que ocorre em muitas intervenções da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. No entanto, 
para os Jogos, a disponibilidade de 
recursos, por uma questão de interesse 

nacional, evitou a paralisação das obras, 
fato comum em acentuado número 
de empreendimentos municipais,  
que por vezes ultrapassam seus prazos  
de execução, contemplando, ainda, 
recursos superiores aos inicialmente 
investidos.

CONCLUSÃO

Está prevista a contratação para a duplicação de um trecho da Av.Ayrton Senna, construção de ponte sobre o rio 
Arroio Fundo e execução de passarela em frente a Vila Pan-americana.

Vila Pan-americana – Implantação 
da Via 5 Norte (trecho) 

e Via 6 (acesso)
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termo de ajustamento de 
conduta (algumas vezes 
chamado de  “ termo de 

ajuste de conduta”, “compromisso 
de  a jus tamento  de  conduta” , 
“ t e r m o  d e  c o m p r o m i s s o ”  o u 
ainda “compromisso de cessação 
da prática sob investigação”) é 
uma figura conhecida em nosso 
ordenamento jurídico e de largo 
uso em todo o país.

H á  p r e v i s ã o  d o  r e f e r i d o 
instituto nos seguintes diplomas 
legislativos: §6° do artigo 5° da 
Lei n.° 7.347/85 (Lei da Ação Civil 
Pública), o artigo 211 da Lei n.° 
8 .069/90 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente), artigo 53 da 
Lei n° 8.884/94 (Lei do Abuso do 
Poder Econômico) e artigo 79-A 
da Lei n.° 9.605/98 (Lei de Crimes 
Ambientais). 

Sem adent ra r  à  conhec ida 
discussão acerca da sua natureza 

jurídica (se ato jurídico unilateral 
ou negócio bilateral), visto não 
ser esse o propósito do presente 
o p ú s c u l o ,  s a l i e n t e - s e  q u e  o 
te rmo de  a jus te  de  conduta  - 
ou qualquer  outro  rótulo  que 
s e  l h e  d ê  -  é  o  i n s t r u m e n t o 
naturalmente vocacionado para o 
reconhecimento da ilegalidade de 
determinada ação e a concomitante 
assunção, perante o órgão público 
legitimado para fiscalização da 
conduta, de um compromisso de  
adequação do comportamento do 
infrator às exigências legais1 de 
forma a eliminar a situação de 
ilegalidade.

M u i t o  e m b o r a  a  e s c a s s a 
doutrina pátria não se detenha 
na perquir ição da  rat io  dessa 
importante ferramenta, é evidente 
q u e  t a l  i n s t r u m e n t a l  é  u m 
consectário da tão conhecida teoria 
dos poderes implícitos. 

S e m p r e  q u e  o  t e x t o 
c o n s t i t u c i o n a l  a t r i b u i  u m a 
determinada função (fim) a um 
organismo estatal, há de se entender 
que a esse órgão foram igualmente 
outorgados todos os instrumentos 
(meios) necessários e próprios ao 
desempenho dessa missão.

Essa é, em apertada síntese, o 
significado da teoria dos poderes 
implícitos, magistralmente referida 
por Pinto Ferreira (in Comentários 
à Constituição Brasileira de 88. 
Vol.II, São Paulo: Saraiva, 1992, 
p. 132): 

“As Constituições não procedem 
a enumerações exaustivas das 
faculdades atribuídas aos poderes 
dos próprios Estados. Elas apenas 
enunciam os lineamentos gerais 
das  disposições  legis la t ivas  e 
dos poderes, pois normalmente 
cabe a cada órgão da soberania 
nacional  o  direi to  ao uso dos 

Vittorio Constantino Provenza
Procurador do Ministério Público Especial junto ao
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Controle Externo. 
Uma nova alternativa: possibilidade 
de utilização do termo de ajustamento 
de conduta pelos Tribunais de Contas no 
exercício de suas funções constitucionais

1 Por todos cito ÉDIS MILARÉ, in Direito do Ambiente, 2° edição, Revista dos Tribunais, p. 488 e seguintes e JOSÉ DOS SANTOS 
CARVALHO FILHO, in Ação Civil Pública – Comentários por artigos, 5° edição, Lumen Juris, p. 211 e seguintes.

O
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meios necessários à consecução 
dos seus fins. São os chamados 
poderes implícitos.  Concebida 
por  John Marshal l  no célebre 
caso “McCulloch v. Maryland” e 
aplicada durante quase dois séculos 
de prática constitucional, em áreas 
que vão do direito tributário ao 
direito penal e administrativo, 
tal cláusula simboliza a busca 
incessante pela efetividade das 
normas constitucionais.  Nesse 
sentido, não me parece ocioso 
citar trecho dessa famosa decisão, 
especialmente o ponto em que 
Marshall argumenta: ‘Ora, com 
largo fundamento se pode sustentar 
que um Governo a quem se confiam 
poderes  dessa  ampl i tude ,  da 
execução correta dos quais tão 
vitalmente dependem a felicidade 
e prosperidade da Nação, deve ter 
recebido também amplos meios 
para os exercer...’ ”2.

Quando um órgão de soberania, 
legitimado a tutelar determinado 
in te resse ,  toma ,  daque le  que 
pratica conduta ofensiva a esse 
interesse,  um compromisso de 
adequação do comportamento às 
exigências legais, nada mais faz 
do que exercer parcela de poderes 
não expressamente mencionados 
na Constituição (implied powers), 
p o r é m  a d e q u a d o s  ( n e c e s s a r y 
and proper)  à prossecução dos 

dúvida quanto à possibilidade de 
as Cortes de Contas celebrarem, 
com os jurisdicionados, termos 
de compromisso de ajustamento 
de conduta. 

A missão constitucional do 
Tribunal de Contas é, em linhas 
gerais, garantir a adequada gestão 
da coisa pública, cabendo-lhe a 
fiscalização contábil, financeira, 
o r ç a m e n t á r i a ,  o p e r a c i o n a l  e 
pa t r imonia l  de  todos  aqueles 
q u e  a r r e c a d e m ,  g u a r d e m  o u 
administrem dinheiros, bens ou 
valores  públicos com vistas  a 
aferir a legalidade, legitimidade e 
economicidade.

A  s i n g e l a  p r e v i s ã o  d e s s a 
função (fim), acompanhada dos 
poderes enumerados pelo texto 
const i tucional  (great  powers ) , 
carreia consigo toda a gama de 
meios (necessary and appropriate 
means of exercising any of the 
powers given by the Constitution) 
i n d i s p e n s á v e i s  a o  a d e q u a d o 
i m p l e m e n t o  d a  f i n a l i d a d e 
estatuída.

Já se pode entrever a conclusão 
decorrente da lógica aprisionada 
nas premissas supra traçadas: 
não é o §6° do artigo 5° da Lei 
n.° 7.347/85 (Lei da Ação Civil 
Pública) a regra que fundamenta, 
ou autoriza, a celebração de termos 
de  a jus tes  de  condutas  ent re 

2 No célebre precedente da Suprema Corte dos Estados Unidos, então presidida pelo famoso Chief Justice JOHN MARSHALL, discutiu-se a 
constitucionalidade da criação de um banco oficial pelo Congresso, já que tal atribuição não se encontrava dentre as expressamente enumeradas 
pela Constituição, tendo sido concluído que “The power of establishing a corporation is not a distinct sovereign power or end of Government, 
but only the means of carrying into effect other powers which are sovereign. Whenever it becomes an appropriate means of exercising any of the 
powers given by the Constitution to the Government of the Union, it may be exercised by that Government”.  Como é cediço, o citado leading 
case também deixou assentadas as diretrizes densificadoras da regra de imunidade recíproca (calcada no seguinte silogismo: premissa maior: 
a competência para tributar por meio de impostos envolve, eventualmente, a competência para destruir; premissa menor: não se deseja – e a 
Constituição não o admite – que a União destrua os Estados-membros, nem que estes se destruam mutuamente, ou à União; conclusão: a União 
não pode exigir impostos incidentes sobre o patrimônio dos Estados-membros, nem estes da União, ou uns dos outros). A disputa que culminou 
com a contenda judicial se iniciou em 1790, entre o então Secretário do Tesouro ALEXANDER HAMILTON, que era a favor da autorização do 
Congresso para criação de um banco oficial (Bank of the United States) e então Secretário de Estado THOMAS JEFFERSON e o Procurador-Geral 
EDMUND RANDOLPH, que se opunham. Nada obstante a resistência, o Congresso acabou por criar o First Bank of the United States, em 1791 (re-
intitulado The Second Bank of the United States, em 1816, voltado para resolver problemas econômicos então existentes no país). Muitos Estados 
se opuseram ao Banco em razão de sua competência relacionada à cobrança dos empréstimos devidos pelos Estados-membros da Federação. 
Foi nessa ocasião que o Estado de Maryland, numa forma de retaliação ao Banco, criou imposto incidente sobre os bancos não oficialmente 
reconhecidos pelo Estado (tax on all notes of banks not chartered). O U. S. Bank, único que se encontrava em tal situação no Estado de Maryland, 
recusou-se a pagar, o que ensejou a contenda entre o referido Estado e JAMES MCCULLOCH, tesoureiro da sucursal do U. S Bank estabelecida 
em Baltimore. Da parte que nos interessa, destaque-se a seguinte passagem: “Among the enumerated powers, we do not find that of establishing a 
bank or creating a corporation. But there is no phrase in the instrument which, like the Articles of Confederation, excludes incidental or implied 
powers and which requires that everything granted shall be expressly and minutely described.(…) A Constitution, to contain an accurate detail 
of all the subdivisions of which its great powers will admit, and of all the means by which they may be carried into execution, would partake 
of the prolixity of a legal code, and could scarcely be embraced by the human mind. It would probably never be understood by the public. Its 
nature, therefore, requires that only its great outlines should be marked, its important objects designated, and the minor ingredients which 

“

”f in s  e  t a r e f a s  que  lhe  f o ram 
constitucionalmente atribuídas.

Ta l  pequena  d ig ressão  é  o 
suficiente para afastar qualquer 
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o os Tribunais de Contas e seus 
jurisdicionados. 

Em outras palavras: a ausência 
de previsão expressa em lei ou 
ato normativo de modo algum 
representa óbice à possibilidade 
de as Cortes de Contas celebrarem 
compromissos de a justamento 
de conduta, visto ser essa uma 
prerrogativa haurida diretamente 
do texto constitucional (implied 
powers), como decorrência imediata 
da competência traçada aos órgãos 
de controle externo (art. 70 e 71 
da CF/88).

Tomar compromissos daqueles 
que se submetem à sua jurisdição 
(parágrafo  único do ar t igo  70 
da CF/88) é um poder (implied 
power) estritamente decorrente do 
dever constitucional atribuído às 
Cortes de Contas. E esse binômio 
“dever-poder” é, inequivocamente, 
indissociável. Nas precisas palavras 
do Chief Justice JOHN MARSHALL 
(extraído do famoso precedente 
M c c u l l o c h  v e r s u s  M a r y l a n d , 
referido em nota de rodapé supra:  
“The Government which has a right 
to do an act and has imposed on 
it the duty of performing that act 
must, according to the dictates 
of  reason, be allowed to select 
the means, (…)” – sem grifos no 
original.

A s s i m  c o m o  a o s  ó r g ã o s 
incumbidos da defesa do meio 
a m b i e n t e  ( r e s p o n s á v e i s  p e l o 

c o n t r o l e  e  f i s c a l i z a ç ã o  d o s 
estabelecimentos e das atividades 
s u s c e t í v e i s  d e  d e g r a d a r e m  a 
qualidade ambiental) é assegurada 
a  possibi l idade de celebração 
de compromisso com as pessoas 
físicas ou jurídicas executoras de 
atividades que utilizem recursos 
ambientais  ou potencialmente 
poluidoras, às Cortes de Contas 

é assegurada a prerrogativa de 
tomar compromisso de qualquer 
pessoa física ou jurídica, pública 
ou privada, que utilize, arrecade, 
guarde, gerencie ou administre 
dinheiros, bens e valores públicos 
ou pelos quais o Poder Público 
responda, ou que, em nome deste, 
assuma obrigações de natureza 
pecuniária.

Em determinadas situações3, 
onde o restabelecimento subitâneo 
d a  l e g a l i d a d e  i m p l i c a r i a  e m 
severo revés à coletividade,  o 
compromisso de ajustamento de 
conduta revela-se, par excellence, 
o instrumental apropriado (such 
powers as are suitable and fitted to 
the object) para que seja alcançado 
o fim pretendido (adequada gestão 
da res publica). 

A n t e s  d e  p r o s s e g u i r,  u m 
indispensável  parêntesis :  que 
não cause nenhuma estranheza 
ou censura o reconhecimento de 
uma ilegalidade desacompanhada 
do imediato desfazimento do ato. 
Bas ta  um s inge lo  lembrete :  a 
peculiaridade apresentada pela 
teoria das nulidades no Direito 
Administrativo. 

Por todos,  ci te-se MARÇAL 
JUSTEN FILHO (in Comentários 
à Lei de Licitações e Contratos 
Admin i s t r a t i vos ,  11 ª  ed i ção , 
Dialética, 2005, p. 465 e 469):

“Especificamente no tocante 
aos  a tos  jur ídicos  su je i tos  ao 

compose those objects be deduced from the nature of the objects themselves. That this idea was entertained by the framers of the American 
Constitution is not only to be inferred from the nature of the instrument, but from the language. Why else were some of the limitations found 
in the 9th section of the 1st article introduced? It is also in some degree warranted by their having omitted to use any restrictive term which 
might prevent its receiving a fair and just interpretation. In considering this question, then, we must never forget that it is a Constitution we are 
expounding.(…) It is not denied that the powers given to the Government imply the ordinary means of execution.(…) The Government which 
has a right to do an act and has imposed on it the duty of performing that act must, according to the dictates of reason, be allowed to select 
the means, and those who contend that it may not select any appropriate means that one particular mode of effecting the object is excepted 
take upon themselves the burden of establishing that exception.” – sem grifos no original – disponível no endereço http://www.law.cornell.
edu/supct/html/historics, acesso em 23/10/2006.
3  Dentre elas, destaque-se aquela decorrente da errônea aplicação do polêmico artigo 24, XIII da Lei Geral de Licitações para legitimar dispensas 
de serviços consubstanciados em operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à 
manutenção da ação de governo, ocorrida, com lamentável freqüência, nas três esferas de governo. Hodiernamente, os Administradores Públicos 
se deparam com uma preocupante realidade: um enorme contingente de mão de obra terceirizada, contratada diretamente com as chamadas 
organizações não governamentais (denominação utilizada com o desiderato de englobar institutos, instituições, fundações de apoio bem como 
outros entes sem fins lucrativos que supostamente se dedicam à capacitação tecnológica ou científica), que executa tarefas permanentes, inerentes 
à atuação de diversos órgãos da Administração Pública. Tal situação denota, a um só tempo, burla ao princípio da obrigatoriedade da licitação 
e desprezo ao princípio da obrigatoriedade de concurso público e aos postulados da isonomia e impessoalidade. Por outro lado, a declaração de 
nulidade seguida da incontinenti retirada desses ‘trabalhadores terceirizados’ implicaria, forçosamente, na paralisação da máquina estatal. Não 
sendo permitido ao aplicador do direito ignorar a realidade fática nem tampouco coadunar com a transgressão aos princípios constitucionais 
acima referidos, há que ser apresentada uma solução que permita ajustamento gradual  da conduta do Administrador aos parâmetros legais e 
constitucionais, sem medidas abruptas que terminariam por apenar a coletividade com uma indesejável solução de continuidade na prestação 
de serviços essenciais. 

“

”
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regime de Direito Administrativo, 
há necessidade de apontar alguns 
f a t o r e s  q u e  c o n d i c i o n a m  o 
tratamento das nulidades.

(...)
A  e s q u e m a t i z a ç ã o  a c i m a 

realizada não reflete a evolução 
terminal da teoria das nulidades no 
âmbito do Direito Administrativo. 
Al iás  e  mui to  pelo  contrár io , 
evidencia-se sua insuficiência em 
virtude de impasses e problemas 
d e  e x t r e m a  g r a v i d a d e ,  e m 
que  a  pronúncia  da  nul idade 
absoluta geraria efeitos danosos 
irreparáveis. 

Podem lembrar-se as palavras 
de uma especialista sobre o tema. 
WEIDA ZANCANER ressalta que 
“Não há como negar que o critério 
do interesse público tem sido 
aplicado tendo em vista a imperiosa 
necessidade de se preservarem 
algumas relações jurídicas que, 
embora decorrentes de atos nulos, 
não poderiam ser desconstituídas, 
já que a invalidação das mesmas 
constituiria uma flagrante injustiça, 
além de acarretar a eclosão de 
inúmeros problemas fáticos”.

Essa ponderação reflete uma 
aval iação precisa  e  perfe i ta  a 
propósito da teoria das nulidades 
no Direito Administrativo, cuja 
evolução é influenciada também 
por outros fatores jurídicos.– sem 
grifos no original.

Arremata, o ilustre autor4:
“A questão se submete, então, 

à  inc idênc ia  do  pr inc íp io  da 
proporcionalidade. Cabe apurar 
se a pronúncia do vício é a solução 

mais adequada para recompor a 
ordem jurídica violada. (...)

Seria impossível afirmar que 
toda e qualquer hipótese de vício 
do ato administrativo acarretaria 
o desfazimento e invalidação dos 
e fe i tos  produzidos  no  mundo 
dos  fa tos .  Essa  ser ia  a  regra , 
mas a  comportar  exceção.  Em 
caráter  excepcional ,  não seria 
pronunciável o defeito quando 
a invalidação produzisse efeitos 
maléficos mais graves do que a 
manutenção em vigência do ato 
defeituoso.(...)” - sem grifos no 
original.

D e  f a t o ,  a  t ã o  c o n h e c i d a 
premissa segundo a qual o ato 
nulo não gera efeitos há que ser 
temperada com o clássico grão 
de sal. Outro não é o escólio de 
DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA 
NETO:

“Não obstante longa tradição 
de  r i go r,  a  r e t roa t iv idade  da 
declaração de nulidade de atos da 
Administração, para desvalidar 
todos os seus efeitos, na linha 
do brocardo quod nullum est ab 
ini t io  non potest  t racto tepore 
convalescere, tem sido flexibilizada 
tanto pelo reconhecimento da 
validade de alguma eficácia a 
salvo da nulidade, quanto pelo 
d i f e r i m e n t o  d e  s e u s  e f e i t o s 
anulatórios.

O  J u d i c i á r i o ,  e m  a ç ã o 
d i r e t a  d e  d e c l a r a ç ã o  d e 
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e ,  e s t á 
autorizado a restringir os efeitos 
da declaração ou mesmo limitar-
lhe a eficácia ex nunc, a partir 

do trânsito em julgado;  ou de 
determinada data (art. 27 da Lei 
n. 9.868, de 10 de novembro de 
1999).

(...)
Essa alternativa, reconhecida à 

Administração, de anular ou não, 
nas circunstâncias aludidas, os 
seus próprios atos, não infirma o 
princípio da legalidade estrita, senão 
que o harmoniza, ponderadamente, 
com os da finalidade pública e da 
segurança jurídica, na prossecução 
da juridicidade em seu sentido 
m a i s  a m p l o ,  a i n d a  p o r q u e  a 
finalidade pública que a lei comete 
à  Administração não esgota  o 
gênero, muito mais externo, do 
interesse público.” – sem grifos no 
original5.

D e s t a r t e ,  a  c e l e b r a ç ã o  d e 
um termo de ajustamento que 
permitisse a paulatina restauração 
do estado de conformidade com 
a  l e i  não  impl icar ia ,  nem de 
l onge ,  em qua lque r  nega t i va 
ao princípio da legalidade nem 
tampouco descumprimento do 
mister constitucional atribuído às 
Cortes de Contas.

Vale salientar a existência de 
diversos precedentes do Tribunal de 
Contas da União que trazem em seu 
bojo o reconhecimento da ilegalidade 
sem pronúncia de nulidade6.

Af i n a l ,  d e  q u e  a d i a n t a r i a 
incumbir  os  Tribunais  Contas 
da salutar missão de garantir a 
correta gestão da coisa pública 
sem que lhes fosse permitido o 
manejo do instrumental adequado 
e próprio para o restabelecimento 

4 MARÇAL JUSTEN FILHO, op.cit. p. 472.
5 Muito embora o trecho faça referência à anulação, pela Administração, dos seus próprios atos, é de uma obviedade quase ululante 
que a alusão se adequa, com perfeição, à invalidação, pelas Cortes de Contas, dos atos da Administração. Se para a Administração 
admite-se certa margem de discrição para, diante do dever de salvaguardar o interesse público, anular atos administrativos ou abster-
se de fazê-lo (poder de auto-tutela da legalidade decorrente do controle interno) por muito maior razão tal prerrogativa há de ser 
reconhecida aos Tribunais de Contas (controle externo de legalidade, legitimidade e economicidade, ex vi caput do art. 70 da CF/88), 
em toda sua dimensão (abstenção de invalidação do ato, diferimento dos efeitos anulatórios com a restrição ou redução dos efeitos 
da declaração ou limitação da eficácia invalidatória).
6 Cito os seguintes julgados: I) “O TCU, em reverência à estabilidade das relações constituídas, houve por bem não proferir decisão 
anulatória da aquisição, pela Companhia Vale do Rio Doce, do controle acionário da Urucum Mineração S.A., que se realizou sem 
a devida autorização legislativa. ‘Aliás, até mesmo efeitos produzidos pelo ato que tornasse inválido o contrato administrativo não 
poderia subsistir em relação aos terceiros de boa-fé. Em tais circunstâncias, o que deve prevalecer é o interesse público, para que, se 
for o caso, possa o Poder Executivo, mediante proposta dirigida ao Congresso Nacional, regularizar a situação, e, com isso, preservar 
as relações jurídicas decorrentes do respectivo ato, embora nulo e passível de desconstituição, já que a pura e simples invalidação do 
mesmo poderia configurar um mal maior, e em flagrante contrariedade do interesse público, além de acarretar possíveis e previsíveis 
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o da  l ega l idade  da  conduta  do 
Administrador sem o malferimento 
de interesses públicos primários 
da coletividade?

Se assim o fosse, as decisões 
das Cortes de Contas acabariam por  
“penalizar” a sociedade (titular do 
domínio da res pública) em razão 
de um i l íc i to  perpetrado pelo 
gestor da coisa pública. 

Diante da constatação, a ser 
feita casuisticamente, de que a 
pura e simples invalidação do ato 
poderia configurar um mal maior, 
em flagrante contrariedade do 
interesse público (p.ex.: o risco de 
paralisação de serviços essenciais 
à  população) ,  não pode haver 
dúvida quanto a possibilidade 
de o Tribunal de Contas tomar 
compromisso de ajustamento de 
conduta de seus jurisdicionados. 

De  f a to ,  a  p re r roga t iva  de 
escolha dentre os meios postos 
à sua disposição e conseqüente 
ut i l ização  daquele  a t ravés  do 
qual seu mister constitucional 
restará integral e apropriadamente 
atendido (right to the means by 
which these duties can be properly 
and most usefully performed) é 
um poder constitucional implícito, 
inequívoco apanágio conferido às 
Cortes de Contas em decorrência 
de suas funções que são expressões 

imediatas da soberania (SPAGNA 
MUSSO7).

Entre impingir,  de supetão, 
a  a d e q u a ç ã o  i m e d i a t a  d o 
comportamento às exigências legais, 
com o risco de brusca interrupção 

da prestação de serviços essenciais, 
e o gradual ajuste da conduta, sem 
desagradáveis sobressaltos danosos 
ao bem estar da coletividade, sem 
dúvida, a segunda opção é a que 
mais se harmoniza com a relevante 
missão constitucional das Cortes 
de Contas (tutela da adequada 
gestão da res pública).

D ian te  de  tudo  que  ac ima 
s e  m e n c i o n o u ,  c e r t a m e n t e 
remanesce, no espírito do leitor, 
uma dúvida: qual seria, então, a 
razão (utilidade) das previsões 
legais expressas feita nos diplomas 
i n f r a - c o n s t i t u c i o n a i s  a c i m a 
mencionados (Lei n.°  7.347/85 
- Lei da Ação Civil Pública -; Lei. 
n.° 8.069/90 - Estatuto da Criança 
e do Adolescente -; Lei n° 8.884/94 
- Lei do Abuso do Poder Econômico 
- ;  e  Lei  n.°  9.605/98  -  Lei  de 
Crimes Ambientais) se se trata de 
um poder implícito diretamente 
haurido na Carta Magna?

A resposta é simples. Basta 
que se repare numa constante 
presente nos artigos mencionados8: 
a referência ao status de título 
executivo extrajudicial.

Na verdade, os dispositivos 
legais que prevêem o termo de 
ajustamento de conduta não se 
prestam a servir de permissivo para 
a utilização do instrumento (que, 

prejuízos, problemas fáticos e litígios judiciais. [...] Nessas condições, aplicando à hipótese dos autos o princípio de que a restauração da legalidade 
não reclama, necessariamente, a extinção do ato inválido, VOTO [...]’ (grifamos). Assim se pronunciou o eminente Ministro Homero Santos, Relator 
do feito, no Voto ao TC-015.151/94-8 (in Ata nº 55/95, Plenário), em que esta Corte decidiu dar conhecimento da ilegalidade ao Presidente da 
República para adoção das providências cabíveis com intuito de restaurar a legalidade do ato praticado (Decisão nº 636/95-TCU-Plenário).”(TCU. 
Processo TC - 001.725/1996-3. Decisão 854/1999 – Plenário, Relator Ministro MARCOS VILAÇA, disponível no site www.tcu.gov.br , acessado 
em 31 de outubro de 2006 – sem grifos no original; II) “E é em virtude dessa comprovada necessidade de implantar as instalações resultantes 
das obras em comento que não vejo benefício algum ao interesse público na anulação dos atos vinculados aos presentes projetos, corroborando o 
que se defende no item 15 desta exposição. Ademais, seria muito oneroso aos cofres da União cancelar todas as etapas já concluídas na execução 
dos empreendimentos, além da inviabilidade de anular atos cujos resultados darão origem a um gasoduto ou a estações de compressão. Não 
seria nada razoável e econômico determinar a “desconstrução” de uma obra.” (TCU. Processo TC - 009.131/2003-8. Acórdão 597/2004 – Plenário, 
Relator Ministro UBIRATAN AGUIAR, disponível no site www.tcu.gov.br , acessado em 31 de outubro de 2006 – sem grifos no original).III) “Além 
de tudo o que foi exposto, não podemos nos olvidar dos prejuízos que seriam causados ao IBAMA e ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro em 
decorrência da perda desses servidores, como alegam os recorrentes com exaustivas informações (subitens 5.2, 6.1 a 6.5 da presente instrução).
Com efeito, é difícil identificar um só benefício que possa advir ao IBAMA e ao JBRJ em decorrência das demissões desses profissionais que se 
encontram envolvidos na situação relatada nestes autos. E, ao contrário, fácil é visualizar as funestas conseqüências da anulação da Portaria 
542/93-P: paralisação de atividades vitais, perda de investimentos significativos com o treinamento e a formação de empregados, redução de 
quase 50% do quadro técnico-científico do Jardim Botânico, 75% do Projeto Tamar, maioria do Projeto Peixe-Boi e 100% da Estação Ecológica 
do Taim/RS, entre outros, interrompendo as atividades, programas e projetos em curso, comprometendo as metas e objetivos institucionais. 
Em suma, tudo isso que o interesse público reclama seja evitado.Trata-se de atividades essenciais para a própria continuidade dos serviços 
públicos. Vê-se, assim, que a anulação da referida portaria não atenderia aos princípios do interesse público, da isonomia, da razoabilidade, da 
continuidade do serviço público, da economicidade e da eficiência. Portanto, acolhendo as razões recursais, cremos que a anulação da admissão 
desses servidores não trará benefícios para o IBAMA, para o JBRJ, para a sociedade, tampouco para o erário, e sim prejuízos para todos, mormente 
para os referidos servidores que têm trabalhado e colocado a sua força de trabalho a serviço do Estado há pelo menos quatorze anos.” (TCU. 
Processo TC - 019.534/1994-9. Decisão 1245 /2002– Plenário, Relator Ministro IRAM SARAIVA, disponível no site www.tcu.gov.br , acessado em 
31 de outubro de 2006 – sem grifos no original).

“

”

Que o salutar 
exercício do 
controle de 
legalidade/

legitimidade dos 
atos de gestão 

financeira nunca 
seja levado 
à cabo em 

desalinho com 
os interesses 
primários da 
coletividade.
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como se viu, é consectário da teoria 
dos poderes implícitos) mas visam, 
precipuamente, agregar ao referido 
termo de ajustamento, a eficácia 
de título executivo extrajudicial, 
em reverência ao princípio da 
tiplicidade legal do título executivo 
(cabe exclusivamente à lei conferir 
o caráter de título executivo a 
determinado instrumento,  não 
podendo as partes convencionar a 
esse respeito através de cláusulas 
q u e  c o n d u z a m  à  e x e c u ç ã o 
forçada).

Ora, as decisões das Cortes de 
Contas já contam com a eficácia 
de  t í tu lo  execut ivo  por  força 
da própria Constituição Federal 
(parágra fo  3 °  do  ar t igo  71  da 
CF/88)9.    
Nada mais necessita ser dito. 

Resta evidente que a prerrogativa 
de celebração de compromissos de 
ajuste de conduta, com força de 
título executivo, é uma faceta dos 
poderes implícitos  assegurados 
constitucionalmente às Cortes de 
Contas. Uma imediata, inequívoca 
e singela decorrência da matriz 
consti tucional  que investiu os 
Tribunais de Contas na relevante 

função de tutela da adequada gestão 
da coisa pública, elevando-os à 
condição de órgãos constitucionais 
essenc ia i s  e  garant idores  dos 
valores políticos- constitucionais 
do Estado Democrático de Direito10, 
prescindindo -se ,  por tanto ,  de 
qualquer base normativa11 infra-
constitucional ‘permissiva’ para 
sua utilização. 

E, ainda que fossem refutadas 
as conclusões acima explicitadas, 
há um derradeiro argumento que 
espanca qualquer questionamento 
a c e r c a  d a  p o s s i b i l i d a d e  d e 
celebração de compromissos de 
conduta  em ta i s  h ipó teses :  a 
existência do Parquet especializado, 
junto às Cortes de Contas (art. 
1 3 0  d a  C F / 8 8 ) ,  e m  r a z ã o  d o 
elenco de funções institucionais 
constitucionalmente acometidas 
ao Ministério Público, legitima, à 
saciedade, a formalização de termos 
de compromisso de ajustamento 
de conduta – ou qualquer outro 
nome que se lhe dê – com aqueles 
sujeitos à jurisdição dos Tribunais 
de Contas. Basta que o Ministério 
Público Especial figure, juntamente 
com o próprio Tribunal, no termo 

que instrumentaliza a tomada de 
compromisso. 

Por  derradeiro ,  é  oportuno 
sal ientar  que muito  embora o 
tema ainda não tenha merecido 
uma análise mais aprofundada 
por parte de nossos doutrinadores, 
n a  p r á t i c a ,  j á  h á  i n i c i a t i v a s 
t endentes  à  par t i c ipação  das 
Cortes de Contas na celebração 
de  te rmos  de  a jus tamento  de 
conduta,  ( ressalvando que ta l 
participação se deu, até o presente 
momento,  conjuntamente com 
outras instituições12). 

Concluir que as Cortes de Contas 
detêm a prerrogativa de celebração 
de  termos de a justamento de 
condutas com seus jurisdicionados 
nada mais é do que reconhecer 
uma competência constitucional 
logicamente decorrente da relevante 
função desses órgãos de soberania, 
máxime em se considerando o 
atual estágio de evolução que os 
mesmos se encontram, captado de 
forma ímpar na pena elegante de 
DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA 
NETO ( in  Mutações do Direi to 
Público, Renovar, 2006, p. 155):

“Em suma:  nessa  evolução 

7 Apud DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO in Mutações do Direito Público, Renovar, 2006, p.133.
8 No caso da Lei n.° 8.884/94, veja-se o parágrafo 4° do artigo 53 do referido diploma legal.
9 Da mesma forma que as decisões de que resulte a imputação de débito e/ou a imposição de multa, no caso de ilegalidade da despesa, irregularidade 
das contas ou ainda descumprimento das decisões do Tribunal de Contas, têm eficácia de título executivo (parágrafo 3° do art. 71 da CF/88 e art. 28 
da Lei Complementar Estadual n.° 63/90) o decisum  (não deixa de sê-lo) de que resulte um compromisso impingindo ao jurisdicionado o ajustamento 
de sua conduta, sob pena de multa também goza da mesma eficácia, prescindindo-se da fase de conhecimento na cobrança de multa decorrente do 
descumprimento do ajuste. Em outras palavras, tanto a imposição imediata da multa quanto a imposição diferida (condicionada ao descumprimento 
das obrigações do compromisso celebrado, instrumentos através do qual foram cominadas as referidas penalidades, na hipótese de inadimplemento) 
enquadram-se, inequivocamente, no conceito de ‘decisões do Tribunal de que resulte multa’. Tomar o compromisso é materialmente uma decisão. 
Nada mais coerente que, formalmente também o seja, razão pela qual é necessário seu revestimento com a roupagem própria. Significa dizer: no 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em virtude do que preconiza o artigo 115, IV, ‘b’ do Regimento Interno (Deliberação TCE-RJ n.° 
167/92), as cláusulas componentes do instrumento devem ser chanceladas por um  acórdão. 
10 Conforme nomenclatura utilizada por SPAGNA MUSSO para referir-se a organismos que desempenham funções que são expressões imediatas 
da soberania (órgãos constitucionais essenciais) e indispensáveis ao funcionamento dos princípios republicano e democrático (garantidores do 
valores político-constitucionais do Estado Democrático de Direito), apud DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO in Mutações do Direito Público, 
Renovar, 2006, p.133-134.
11 É de se destacar – tendo em vista ser, salvo engano de minha pesquisa, o único autor que enfrenta o tema – o posicionamento de LUCIANO FERRAZ 
em artigo intitulado “Tribunal de Contas – Controle de Serviço Concedido”, publicado na Revista de Direito Administrativo n.° 239 (Jan/mar. 2005),  
Ed. Renovar, p. 439-455. O referido autor sustenta expressamente a possibilidade de celebração de termo de ajustamento de conduta. Nada obstante, 
entende que a “base normativa” que permite a utilização de tal instrumento encontra-se no artigo 71, IX da CF/88 e no parágrafo 1° do artigo 59, 
especialmente do inciso V, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Afirma, o referido publicista: “Eu, na minha tese de doutoramento, defendo que, 
como resultado das auditorias de gestão, os Tribunais de Contas deveriam criar um termo de ajustamento de conduta. A base normativa para isso 
é o artigo 71, IX, da Constituição quando diz que o Tribunal de Contas assina prazo para o exato cumprimento da lei, do Direito, bem como de lei 
de responsabilidade fiscal, quando trata do alerta no parágrafo 1°, do artigo 59, sobretudo, o inciso V.”. E arremata o ilustre autor: “Então, base legal 
para um termo de ajustamento de conduta no âmbito dos Tribunais de Contas existe. O Tribunal de Contas detectaria a falta, chamaria o responsável, 
contrataria com ele a melhora do desempenho, ou seja, faria um termo de ajustamento, um contrato, portanto, para que ele, em dado período a ser 
fixado neste termo, adotasse as medidas para o exato cumprimento da lei. Eu até batizei esse termo. Chama-se TACTC – Termo de Ajustamento 
de Conduta do Tribunal de Contas.” Em que pese concordar com o autor acerca da possibilidade de as Cortes de Contas celebrarem os referidos 
compromissos, entendo desnecessária a busca por uma “base normativa” expressa que prescreva tal faculdade, visto que, como se demonstrou à 
saciedade, o nascedouro de tal prerrogativa encontra-se no próprio texto constitucional (teoria dos poderes implícitos). 
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12 Destaco dois casos, recentemente noticiados:
i)“Em reunião na sede da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), em Porto Alegre, foi encontrada 
a solução para a contratação de agentes comunitários, médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos de enfermagem e outros membros 
das equipes de Saúde da família no juridicamente chamado Termo de Ajuste de Conduta (TAC).
A medida, inédita no país em nível de Programa de Agentes Comunitários, dará tranqüilidade aos municípios gaúchos, que terão 
maior prazo para adequar a gestão dos programas de saúde, sem a necessidade de interromper o atendimento à população. Também 
permite a criação de novas equipes de Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e Programa de Saúde da Família (PSF). 
“Muitos prefeitos ainda não implantaram nossos programas porque possuem dúvidas sobre forma de contratação e sobre a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o que causa receio de uma possível notificação pelo Tribunal da Contas. Com o TAC, esperamos mudar essa 
realidade” - coloca o secretário estadual da Saúde, Osmar Terra. (…) A iniciativa teve a participação decisiva do Ministério Público 
Estadual, Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Contas do Estado, Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do 
Sul (Famurs), Associação dos Secretários e Dirigentes Municipais de Saúde (Assedisa) e Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa. 
Juntas, elaboraram um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) para regularizar a contratação de agentes dos Programas de Saúde da Família 
(PSF) e Agentes Comunitários de Saúde (PACS). O termo foi finalizado em reunião na sede da Famurs.”. (disponível em http://www.
rs.gov.br/index.php?inc=noticias/noticias, acesso em 13 de outubro do ano de 2006 - sem grifos no original);
ii)“Em 2003, a situação do quadro de pessoal de alguns órgãos públicos levou o governo federal a tomar medidas imediatas de provimento 
de cargos. No Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, 95% da força de trabalho era estranha ao quadro, que funcionava com 
trabalhadores terceirizados, temporários ou comissionados. Outro exemplo, o Ministério da Saúde, onde 75% dos funcionários que 
exerciam funções permanentes estavam em regime de contrato temporário. A substituição de funcionários terceirizados ou temporários, 
contratados via organismos internacionais ou Fundações, foi uma determinação do Ministério Público do Trabalho que assinou com 
a União um Termo de Ajuste de Conduta – TAC, em 2002. A partir daí, o Governo tomou a iniciativa de negociar com o Tribunal 
de Contas da União e com o Ministério Público do Trabalho um TAC geral para a administração pública, definindo um calendário 
de substituição em 5 anos, com uma média de 6 mil substituições por ano, centralizando na Secretaria de Recursos Humanos do 
Ministério do Planejamento a administração da política de concursos.” (disponível em http://www.servidor.gov.br/publicação/boletim, 
acessado em 13 de outubro do ano de 2006. – sem grifos no original).
13 Ob. cit. p. 154.

histórica,  os órgãos de contas 
alcançaram indubitavelmente sua 
maturidade e máxima prestância, 
deixando de ser apenas órgãos do 
Estado para serem também órgãos 
da sociedade no Estado, pois a ela 
servem não apenas indiretamente, 
no exercício de suas funções de 
controle externo, em auxílio da 
totalidade dos entes e dos órgãos 
conformadores do aparelho do 
Estado, como diretamente,  por 
sua acrescida e nobre função de 
canal do controle social, missões 
que os si tuam como órgãos de 
vanguarda dos Estados policráticos 
e  democrá t icos  que  adent ram 
o século XXI.” – sem grifos no 
original.

Essa progressiva “adaptação 
às multipl icadas e cambiantes 
n e c e s s i d a d e s  d e  a t e n d e r  a o s 
controles da gestão dos dinheiros 
públ icos” ,  que  culminou com 
o alargamento da função ( f im) 
exercida pelos órgãos de contas 
em seu tríplice aspecto (ampliação 
d o  o b j e t o  d a  f i s c a l i z a ç ã o , 
m u l t i p l i c a ç ã o  d o s  s u j e i t o s 
fiscalizados e diversificação da 
finalidade de controle por eles 
exercida – DIOGO DE FIGUEIREDO 
MOREIRA NETO13) jamais pode vir 

desacompanhada do  instrumental 
( m e i o )  n e c e s s á r i o  e  p r ó p r i o 
(necessar y and proper )  para o 
desempenho eficaz e eficiente de 
suas incumbências constitucionais, 
de forma que o salutar exercício do 
controle de legalidade/legitimidade 
dos atos de gestão financeira nunca 
seja levado à cabo em desalinho 
com os interesses primários da 
coletividade.

S o m e n t e  a s s i m ,  c o m  o 
reconhecimento desse prestimoso 
apanágio constitucional, em toda 
a plenitude e pujança, se garantirá 
um Tribunal de Contas sublimado 
ao seu verdadeiro patamar, não 
mais apenas de órgão do Estado, 
mas sim de órgão de soberania da 
sociedade no Estado.

Rio de Janeiro, outubro de 2006

TCE-RJ
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A importância do tema

o contexto da Conferência das 
Nações Unidas para o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, 

realizada no Rio de Janeiro, entre 
os dias 3 e 14 de junho de 1992, foi 
firmada a Declaração do Rio, ou Carta 
da Terra de 1992, reconhecendo, 
dentre outros princípios e medidas, 
a  maior  responsabil idade dos 
países desenvolvidos na busca pelo 
desenvolvimento sustentável. 

Foi assinada a Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudanças 
do Clima, definindo os contornos 
e princípios para a mitigação das 
mudanças climáticas, através da redução 
das emissões de gases causadores do 
efeito estufa para a atmosfera, dentre 
eles o CO2 (dióxido de carbono) e os 
CFCs (assim chamados os compostos 
de cloro, flúor e carbono). 

A partir de 1995, a Conferência 
das Partes signatárias da referida 
Convenção passou a se reunir 
anualmente, recebendo a designação 
de COP, para discutir os compromissos 
assumidos na Convenção de 1992. 
No terceiro ano de reunião (o COP-3), 
em dezembro de 1997, foi firmado o 
Protocolo de Quioto, que previu que 
os países desenvolvidos, referidos no 
Anexo I da Convenção de 1992, se 
comprometiam a atender uma agenda 
de redução ou manutenção dos níveis 
de emissões de seis gases causadores 
do efeito estufa, entre os anos de 2008 
e 2012, tomando por base níveis de 
emissão de tais gases verificados nos 

BIODIESEL: 
uma visão internacional

N

anos de 1990 e 1995. 
Além de outras  medidas e 

mecanismos, o Protocolo de Quioto 
criou mecanismos de flexibilização, 
em complemento às metas de redução 
adotadas pelos países do Anexo I. Dentre 
estes mecanismos está o chamado 
Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo - MDL que é o único mecanismo 
do Protocolo que envolve os países em 
desenvolvimento, e tem por objetivo 
incentivá-los a contribuir para a 
redução conjunta de emissões de gases 
poluidores e o estabelecimento do 
desenvolvimento sustentado. 

Embora não haja, para o Brasil, 
assim como para os demais países em 
desenvolvimento, uma obrigatoriedade 
de redução de emissões, após a ratificação 
da Convenção-Quadro e do Protocolo, 

o país pode se beneficiar da alienação 
destes créditos de carbono para os 
países do Anexo I. O procedimento 
para tanto se inicia na elaboração de 
projetos que impliquem na redução de 
emissões, sua certificação, nos termos 
do Protocolo, e posterior colocação 
e alienação dos créditos gerados, em 
bolsa própria. Diversos programas vêm 
sendo desenvolvidos, dentre eles a 
retomada de programas de substituição 
da gasolina pelo álcool (Proálcool), 
ampliação do uso do gás natural como 
combustível e na geração elétrica, 
além da maior utilização de biomassa 
(madeira, produtos de cana, mamona, 
girassol) como formas alternativas de 
energia. 

No contexto da utilização da 
biomassa, destaca-se a utilização do 

Luciana Vianna Pereira e Érica Martins, formadas pela UERJ, advogadas do Trench, 
Rossi e Watanabe Advogados, e Souza, Cescon Avedissian, Barrieu e Flesch 
Advogados respectivamente, apresentaram trabalho sobre o tema intitulado “Análise 
Comparativa Internacional da Regulação e dos Incentivos Legais ao Biodiesel” na Rio 
Oil & Gas Expo and Conference 2006. 
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o biodiesel, seja na substituição do 
óleo diesel de petróleo em veículos 
automotivos, como caminhões, tratores 
e alguns automóveis, seja na geração 
de energia elétrica. O biodiesel é um 
combustível biodegradável e obtido 
através da utilização, principalmente, 
de óleos vegetais (como a mamona, 
o girassol, a palma, o babaçu, 
o amendoim, o pinhão, etc) ou de 
gorduras animais. 

Além dos benefícios ambientais, 
ressalta-se que o diesel é o derivado 
de petróleo mais consumido do Brasil 
e que 10% do diesel aqui consumido 
são importados. Portanto, a viabilidade 
deste programa de biodiesel tem 
impactos também na balança comercial 
brasileira. De acordo com informações 
do governo federal, o uso de 2% do 
biodiesel no diesel representa uma 
economia anual de R$160 milhões na 
importação do diesel. 

A produção do biodiesel também 
tem aspecto social, por seu potencial 
de geração de empregos. Em vista da 
facilidade de cultura da biomassa em 
lugares de menor desenvolvimento 
no Brasil, notadamente nas regiões 
Norte e Nordeste, este programa 
poderá também promover a inclusão 
social. 

O interesse em explorar este imenso 
potencial nacional não é recente. 
Desde a década de 1970, o Brasil se fez 
presente no campo do biodiesel, embora 
de forma pontual e pouco harmônica. A 
primeira patente mundial de biodiesel 
foi registrada em 1980 por um professor 
da Universidade Federal do Ceará. 
Entretanto, apenas em 02 de julho 
de 2003, a Presidência da República 
instituiu, por meio de Decreto, um 
Grupo de Trabalho Interministerial 
encarregado de apresentar estudos 
sobre a viabilidade de utilização de 
biodiesel como fonte alternativa de 
energia. Este Grupo desenvolveu um 
relatório visando o estabelecimento 
do Programa Nacional de Produção e 
Uso do Biodiesel (“PNPB”), como ação 
estratégica para o Brasil. 

Em 23 de dezembro de 2003, Decreto 
do Presidente da República instituiu a 
Comissão Executiva Interministerial, 

ligada à Casa Civil, para a coordenação 
do PNPB e a implantação das ações 
direcionadas à produção e ao uso de 
óleo vegetal - biodiesel como fonte 
alternativa de energia e criou o Grupo 
Gestor, ligado ao Ministério de Minas 
e Energia. Durante o ano de 2004, a 
Comissão Executiva Interministerial 
desenvolveu uma série de ações que 
culminaram com o lançamento oficial 
do PNPB, em 06 de dezembro de 
2004. 

O marco regulatório foi a Lei nº 
11.097, de 13 de janeiro de 2005 (“Lei 
nº 11.097/05”), que dispõe sobre a 
introdução do biodiesel na matriz 
energética brasileira e estabelece a 
obrigatoriedade da adição de um 
percentual mínimo de biodiesel no 
óleo diesel comercializado no território 
nacional. A Lei define o biodiesel 
como “biocombustível derivado de 
biomassa renovável para uso em 
motores a combustão interna com 
ignição por compressão ou, conforme 
regulamento, para geração de outro 
tipo de energia, que possa substituir 
parcial ou totalmente combustíveis de 
origem fóssil”. 

Uma análise comparativa

O  d e s e n v o l v i m e n t o  d e 
biocombustíveis exige a formulação 
de regulamentação específica no 
âmbito de determinado programa, que 
varia de acordo com as possibilidades 
e objetivos de cada país. Em geral, os 
programas têm três eixos fundamentais: 
(i) estabelecimento de metas; (ii) 
especificação e controle de qualidade 
e (iii) criação de incentivos. 

Estabelecimento de metas. A União 
Européia optou por medidas para o 
desenvolvimento de biocombustíveis 
em geral para transportes, através da 
Directiva 2003/30/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 8 de maio 
de 2003. Esta Directiva estabeleceu os 
seguintes valores referência a serem 
atingidos pela Comunidade Européia: 
da data de sua edição até 2005, 2% do 
volume de combustível colocado no 
mercado de cada país deveria ser de 
biocombustíveis e de 2005 até 2010, 
este percentual deveria ser elevado a 
5,75%. 

Para os fins deste trabalho, interessa 
estabelecer primeiramente uma 
comparação com o Brasil no sentido 
da amplitude das metas traçadas pela 
Comunidade Européia, que parte de 
uma política maior de fomento de fontes 
renováveis e dá igual tratamento a todos 
os biocombustíveis tanto em relação às 
metas quanto aos benefícios. O Brasil, 
por sua vez, direcionou suas últimas 
ações políticas especialmente para o 
biodiesel, talvez em decorrência da já 
existência de mercado e de políticas 
bem desenvolvidas relacionados a 
outros biocombustíveis, como é o caso 
do álcool. 

Outra diferença diz respeito ao 
tipo de meta estabelecida. Enquanto a 
Europa estabelece metas relacionadas 
com a participação dos biocombustíveis 
no mercado, o Brasil impõe percentual 
de biodiesel misturado a cada litro 
de diesel vendido. No Brasil, a Lei nº 
11.097/05 estabeleceu que a mistura 
de percentual de 2% de biodiesel no 
volume de óleo diesel comercializado 
seria obrigatória em todo território 
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nacional, a partir de 2008, e ampliada 
para 5%, no prazo de oito anos. A 
Resolução nº 3, de 23 de setembro 
de 2005, do Conselho Nacional de 
Política Energética, reduziu “o prazo 
de que trata o § 1º do art. 2º da Lei 
nº 11.097/05, para o atendimento do 
percentual mínimo intermediário de 
2%, em volume, cuja obrigatoriedade 
se restringirá ao volume de biodiesel 
produzido por detentores do selo” 
“Combustível Social”, instituído pelo 
Decreto nº 5.297, de 6 de dezembro 
de 2004, e se iniciará em 1º de janeiro 
de 2006, nos termos e condições 
estabelecidos nesta Resolução.”“. 

Diante da não consecução das metas 
estabelecidas pela Directiva 2003/30/
CE, alguns Estados-Membros da União 
Européia encontraram uma alternativa 
interessante. Áustria e França obrigaram 
todas as empresas fornecedoras de 
combustíveis a vender um determinado 
percentual de biocombustível no total 
de combustível colocados no mercado, 
sob pena de pagamento de multa, as 
“biofuels obligations”. Obrigações como 
estas passarão a vigorar na República 
Tcheca e na Holanda, a partir de 2007. 
Alemanha e Reino Unido recentemente 
se comprometeram também a adotar 
tal política. 

A idéia da norma é alocar 
a responsabilidade em cuidar do 
problema da excessiva dependência 
do petróleo no setor que a origina, além 
de dar às companhias de fornecimento 
de combustíveis, um incentivo para 
baratear o custo do biocombustível. 

Como alternativa às metas de 
mistura ou venda de combustíveis é 
interessante mencionar os programas 
de exigência de aquisição mínima 
de veículos movidos a combustíveis 
alternativos. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, 
o Energy Policy Act de 1992 exige 
que os operadores de frotas de áreas 
metropolitanas, incluindo veículos do 
governo, utilizem certo percentual de 
veículos com combustível alternativo. 
Atualmente,  75% de todos os 
veículos federais comprados devem 
ter capacidade para funcionar com 
combustíveis alternativos. Segundo 

estudo desenvolvido pelo Methanol 
Institute e pelo International Fuel 
Quality Center, intitulado “A Biodiesel 
Primer: Market & Public Policy 
Developments, Quality, Standards & 
Handling”, por causa desta política, o 
Departamento de Defesa é hoje o maior 
comprador de biodiesel dos Estados 
Unidos. Com este tipo de política o 
Estado passa a dar o exemplo para os 
entes privados, ajudando a construir a 
confiança dos consumidores, um dos 
grandes desafios à expansão do uso do 
biodiesel. 

Especificação e controle de 
qualidade. Visando aumentar a 
penetração dos biocombustíveis no 
mercado, aí incluído o biodiesel, é 
necessário conquistar a confiança 
de consumidores e fabricantes de 
automóveis, o que se alcança através 
do estabelecimento de controle de 
qualidade e por meio de fiscalização 
das especificações previstas na 
regulamentação. Tal regulamentação 
deve ter como pilares a proteção ao 
meio ambiente, o desempenho e a 
produção. 

Especificações de biodiesel vêm 
sendo elaboradas em diversos países, 
notadamente nos Estados Unidos, 
através da American Society of Testing 
and Materials (ASTM), a ASTM D-
6751, e na Europa, através do European 
Committee for Standardization (CEN), 
a EM 14214. A União Européia foi a 
pioneira na regulamentação sobre a 
qualidade de biocombustíveis, através 
da Directiva 2003/17/EC do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 3 de março 
de 2003. A especificação européia tem 
limites mais rigorosos de enxofre e água, 
além dos de estabilidade da oxidação, o 
que não existe na especificação ASTM, 
utilizada nos Estados Unidos. 

A especificação do biodiesel no 
Brasil é responsabilidade da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis - ANP. Segundo 
a Rosângela Moreira de Araújo, da 
Superintendência de Qualidade de 
Produtos da ANP, em painel setorial 
de biodiesel, a regulamentação de 
especificações da ANP teve por base 
três premissas básicas: (i) indústria 

automotiva, que impõe limites rígidos 
para a garantia do motor e sistema de 
injeção; (ii) indústria do refino, uma 
vez que o biodiesel não deve acarretar 
problemas de qualidade ao diesel, 
quando misturado; e (iii) produtor, 
devendo a especificação permitir o 
exame da qualidade do produto através 
de análises simples e de baixo custo. 

Atualmente em vigor, a Resolução 
ANP nº 42, de 24 de novembro de 2004 
estabeleceu a especificação do biodiesel 
B100 para ser utilizado em mistura com 
óleo diesel para uso automotivo, na 
proporção de 2% de biodiesel, devendo 
a mistura final atender à especificação 
de óleo diesel da Portaria ANP n° 310, 
de 27 de dezembro de 2001, e suas 
alterações. 

A Resolução ANP 15/06 estabelece 
que a determinação das características 
do produto deverão ser realizadas 
mediante o emprego de algumas 
normas brasileiras da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT 
(NBR) e normas da American Society 
for Testing and Materials (ASTM). Além 
disso, assim como a Portaria anterior, 
a Resolução ANP nº 15/06 estabelece 
a obrigatoriedade de Certificado de 
Qualidade de amostra-testemunha 
do produto comercializado pelas 
Refinarias, Centrais de Matérias-Primas 
Petroquímicas e Importadores de óleo 
diesel. 

Para facilitar a fiscalização, a ANP, 
através de Resolução 37, de 22 de 
dezembro de 2005, estabeleceu que 
os produtores e importadores devem 
adicionar ao biodiesel uma substância, 
que servirá de marcador e permitirá a 
verificação pela ANP da presença de 
biodiesel na posterior mistura. 

As  normas  da  ANP têm o 
mérito de permitir a produção a 
partir de diferentes oleaginosas e 
rotas tecnológicas, possibilitando 
a participação do agronegócio e da 
agricultura familiar. 

Contudo, o modelo ainda carece 
de ajustes e regras mais detalhadas 
sobre a regulação da produção, da 
comercialização e do uso do biodiesel. 
Conforme ressaltou Dr. Jörg Ullmann, 
representante da Bosh no Congresso 
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o Internacional de Biocombustíveis, 
que aconteceu em São Paulo, no ano 
de 2005, a qualidade do diesel e do 
biodiesel influenciam a estabilidade 
da mistura. Por isso é de extrema 
importância o monitoramento da 
pureza do biodiesel. O Dr. Ullmann 
entende que a regulamentação brasileira 
deveria prever regras mais específicas 
sobre o armazenamento do diesel e 
do biodiesel em tanques (superfícies 
revestidas de zinco, limpeza regular, 
drenagem de água, etc), e ressaltou 
também a importância de a ANP 
adotar em suas normas os requisitos 
de estabilidade de oxidação e pureza 
estabelecidos na EN14214. 

Do ponto de vista comercial, se torna 
relevante aumentar gradativamente a 
proporção da mistura do biodiesel no 
diesel, em função da redução de custos 
dos biocombustíveis, trazida pelo ganho 
de escala na sua proporção, até o limite 
máximo tecnicamente aceitável. 

Neste sentido, vale lembrar que o 
biodiesel pode ser produzido na sua 
forma pura (100% biodiesel ou B100), 
mas, nos Estados Unidos, em regra, 
ele é misturado ao diesel de petróleo 
em níveis baixos, entre 2% (B2) e 
20% (B20). Na Europa, por outro lado, 
os níveis são maiores onde misturas 
com maior percentual até o B100 são 
comuns. 

Conforme mencionado acima, a lei 
brasileira estabeleceu que a mistura 
de 2% de biodiesel no óleo diesel 
seria obrigatória em todo território 
nacional, a partir de janeiro de 2006, e 
ampliada para 5% em 2012. O Decreto 
nº 5.448, de 20 de maio de 2005, já 
havia autorizado a adição de 2%, em 
volume, de biodiesel ao óleo diesel de 
origem fóssil a ser comercializado para o 
consumidor final, no território nacional.  
Tal decreto autorizou percentuais de 
mistura superiores a 2%, quando o 
combustível resultante da mistura for 
destinado a teste ou uso em: (i) frotas 
veiculares cativas ou específicas; (ii) 
transporte aquaviário ou ferroviário; 
(iii) geração de energia elétrica; e (iv) 
processo industrial específico. 

A regulamentação brasileira agiu 
bem ao limitar a 5%, uma vez que, 

de acordo com o National Renewable 
Energy Laboratory (NREL), misturas 
de biodiesel acima de B5 requerem 
cuidados especiais e modificações 
nos equipamentos dos veículos, como 
aquecedores e juntas que entram em 
contato direto com o combustível. 

Na Europa,  embora alguns 
fornecedores tenham aprovado o uso 
de B100 ou B30 para certos tipos 
de veículos, a maioria dos veículos 
está autorizada a utilizar biodiesel na 
proporção de 5%. Neste continente, os 
produtores demonstraram preocupação 
com as sugestões de aumento do 
limite para 10% do volume, apontando 
problemas de compatibilidade com a 
frota existente. Para novos veículos, 
contudo, em princípio não há oposição, 
diante da existência de norma técnica 
para B10, e aplicação complementar 
da EN14214. 

Nos Estados Unidos, o relatório 
técnico de fevereiro de 2003 da U.S. 
Engine Manufacturers Association 
(EMA) dispõe que misturas de até 5% 
não causam problemas ao motor, nem 
ao sistema de combustíveis, desde que 
sejam respeitadas as normas técnicas 
ASTM D6751, DIN 51606, ou EN 
14214. 

No Brasil, como a mistura de 2% 
é uma exigência legal e, tendo em 
conta o disposto no Código de Defesa 
do Consumidor (Lei nª 8.078, de 11 
de setembro de 1990), os produtores 
automobilísticos não poderão recusar 
a garantia dos veículos em virtude da 
utilização do biodiesel. Além disso, 
desde 2004, a Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores 
vem apoiando o PNPB e garante que “a 
utilização de 2% da mistura de biodiesel 
com óleo diesel, conforme especificações 
da ANP, não traz problemas aos 
veículos, os quais continuam cobertos 
pela garantia, no decorrer do período 
originalmente dado”. Entretanto, ainda 
não há manifestação oficial quanto ao 
B5. 

Incentivos. Em geral a implementação 
de programas de biocombustíveis 
vem acompanhada de um pacote de 
mecanismos de fomento, que tem, como 
um de seus principais instrumentos, 
os incentivos fiscais. Entretanto, estes 
podem ser completados com incentivos 
de outra natureza para conferir 
sustentabilidade econômica, social e 
ambiental ao biodiesel, como linhas de 
crédito e financiamentos especiais para 
o setor e assistência técnica. 

No Brasil, a Lei nº 11.116, de 18 de 
maio de 2005, conforme regulamentada 
pela Instrução Normativa da Secretaria 
da Receita Federal nº 628/06, definiu o 
modelo tributário aplicável ao biodiesel, 
estabelecendo para o importador ou 
produtor de biodiesel um Regime 
Especial de Apuração e Pagamento 
da Contribuição para o PIS/PASEP 
e da Contribuição Social para o 
Financiamento da Seguridade Social 
(“COFINS”), e autorizando o Poder 
Executivo a fixar coeficientes de redução 
das alíquotas de acordo com a região, o 
tipo de produtor e a matéria-prima 
oleaginosa. 

O Executivo instituiu o “selo 
combustível social”. Os critérios e 
procedimentos relativos à concessão 
de uso deste selo são estabelecidos nas 
Instruções Normativas do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário números 1 e 
2, de 5 de julho de 2005 e 30 de setembro 
de 2005, respectivamente. 
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Resolução estabelece financiamentos de 
até 90% dos projetos com selo social e 
até 80% dos projetos sem o selo. 

O Banco do Brasil também criou 
o BB Biodiesel, Programa Banco do 
Brasil de Apoio a Produção e Uso de 
Biodiesel, visando apoiar a produção, a 
comercialização e o uso do biodiesel, por 
meio da disponibilização de linhas de 
financiamento de custeio, investimento 
e comercialização, colaborando para a 
expansão do processamento de biodiesel 
no país. 

Algumas conclusões: 
Nos últimos anos, o Brasil avançou 

significativamente em matéria de 
biocombustíveis, em especial, biodiesel, 
parte em decorrência da sua própria 
estrutura natural, que favorece a 
utilização da biomassa, parte em virtude 
de estratégia econômica e ambiental 
e da conjuntura internacional. O país 
tem forte potencial para se transformar 
em potência energética mundial no que 
diz respeito a combustíveis alternativos, 
podendo se beneficiar da aprovação 
de projetos no contexto do MDL, do 
Protocolo de Quioto. 

A ANP já concedeu autorização 
para o funcionamento de 10 plantas 
de biodiesel. De acordo com dados da 
agência, a produção autorizada hoje 
é de 185 milhões de m³ ao ano, e a 
produção que ainda está sob analise 
da ANP, aguardando autorização, é de 
1.165 milhões de m³ anuais. 

Entretanto, para que o paradigma 
de inclusão social, através da produção 
da biomassa pela agricultura familiar, 
não conflite com as massivas demandas 
do mercado, é necessário investir 
em capacitação e organização da 
cadeia produtiva do biodiesel, de 
forma a aumentar sua produtividade. 
Segundo o diretor do Departamento de 
Combustíveis Renováveis do Ministério 
de Minas e Energia, Ricardo Dornelles, 
a capacitação e aumento dos índices de 
produtividade são os principais desafios 
para que o programa de biodiesel atinja 
suas metas. 

Além disso, o mercado tem apontado, 
como pontos críticos do diesel de 
origem vegetal, a necessidade de preços 
mínimos garantidores de renda para o 

É importante notar que o legislador 
tomou o cuidado de tentar evitar 
distorções através da instituição de 
redução das alíquotas proporcional a: (i) 
o tipo do negócio (agricultura familiar ou 
agronegócio), (ii) a região (privilegiando 
regiões mais pobres, como Norte e 
Nordeste e no semi-árido), e (iii) o tipo 
de matéria-prima utilizada. 

O Decreto nº 5.298, de 6 de dezembro 
de 2004, estabeleceu alíquota zero para o 
Imposto sobre Produtos Industrializados 
(“IPI”) incidente na comercialização de 
biodiesel. 

Na União Européia, a Directiva 
2003/96/CE do Conselho, de 27 de 
outubro de 2003, reestruturou o 
quadro comunitário de tributação dos 
produtos energéticos e da eletricidade, 
permitindo, em seu artigo 16, que, 
respeitadas as condições ali previstas, 
os Estados-Membros apliquem isenções 
ou reduções de alíquotas para produtos 
obtidos a partir de biomassa, sem a 
necessidade de aprovação prévia da 
Comissão (como ocorre nos demais 
casos). Para tal diploma, a vantagem 
fiscal concedida a combustíveis de 
fontes renováveis não pode ser maior 
do que a diferença de valor entre este 
combustível e o combustível fóssil 
equivalente. No Brasil a regulamentação 
não cogitou deste limite. 

Não obstante a diferenciação criada 
no Brasil para redução de alíquotas 
do PIS/PASEP e da COFINS, seria 
aconselhável a realização de estudo 
para verificar as conseqüências dos 
incentivos fiscais ora concedidos e 
evitar distorções do mercado. De fato, 
o modelo atual de incentivos tem 
recebido críticas e cabe aos agentes 
do setor continuar oferecendo suas 
sugestões para o aprimoramento das 
atuais políticas. 

Vale ressaltar ainda a existência de 
incentivos não tributários, tais como 
a iniciativa do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(“BNDES”), que instituiu, através de 
Resolução BNDES nº 1.135/2004, 
o Programa de Apoio Financeiro a 
Investimentos em Biodiesel, prevendo 
a concessão de investimentos em todas 
as etapas da cadeia produtiva. Esta 

produtor, bem como o fornecimento 
de sementes para a expansão da área 
de cultivo, em especial sementes de 
mamona no Nordeste do país, que hoje 
é insuficiente. 

O Brasil está no caminho correto, 
com grande parte de sua regulamentação 
alinhada com as normas que vêm sendo 
desenvolvidas no mundo, admitindo, 
entretanto, certos ajustes conforme 
comentados neste artigo. Para o sucesso 
do PNPB, o trabalho de continuação da 
elaboração de regulamentação técnica, 
e o acompanhamento do mercado para 
avaliar sua efetividade são vitais. 

Deve-se ressaltar ainda que o país 
tem avançado no campo de outros 
biocombustíveis. Existem, por exemplo, 
pesquisas na área de bioquerosene, e 
está em fase de estudo a utilização do 
HBio, que é resultado do trabalho do 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 
da Petrobras (Cenpes) e consiste em 
processo de refino que utiliza óleo 
vegetal como insumo para a obtenção 
de óleo diesel, através da hidrogenação 
de uma mistura de óleo vegetal (na 
proporção de 10%) e óleo mineral. 

Como política para todos os 
biocombustíveis, vale destacar a 
importância de campanhas informativas 
dando publicidade a cada programa de 
promoção de combustíveis alternativos, 
divulgando suas características, 
incentivos, duração, resultados, 
estimulando, assim, o aprimoramento 
deste programas, através de sugestões da 
sociedade e da participação dos agentes 
interessados. 

Por fim, entendemos que o 
incentivo a programas de pesquisa 
e desenvolvimento para que o país 
possa adquirir vantagens competitivas 
através do aprimoramento tecnológico é 
fundamental. Ressalta-se, em especial, 
a relevância de pesquisa de ponta 
relacionada à produção dos chamados 
“biocombustíveis de segunda geração”, 
como os originários de madeira e lixo. 
No início deste ano, a União Européia 
aprovou um orçamento de 68 milhões 
de Euros para que pesquisadores 
europeus estudem uma “segunda 
geração” de biocombustíveis. O Brasil 
deveria seguir o exemplo. 
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A hipótese de uma perspectiva 
de fortalecimento do poder 
municipal  traz consigo 

questões complexas de enfrentamento 
de  prá t ica  pol í t ica  v ic iada  e 
estruturação estatal inadequada 
com repercussão direta sobre a 
administração dos interesses públicos 
e influência na distribuição dos 
recursos oriundos dos tributos na 
federação do Brasil, ao fim atingindo 
os direitos de cidadania. 

O poder local no Brasil, tanto 
no período monárquico quanto no 
período republicano, não ocupou 
posição prest ig iosa  de  poder, 
mantendo-se o poder central como 
o grande detentor dos recursos 
públicos e do poder político1. Isto 
resultou, ao longo do tempo, em 
práticas políticas circunstanciais 
de intermediação de recursos, de 
assistencialismo, de clientelismo, 
de intervenções e favorecimentos, 
repercutindo, inclusive, sobre a 

Heitor Delgado Correa
Professor da Escola de Contas e Gestão 
do TCE-RJ e Técnico do TCE-RJ.

O município na federação do Brasil: 
pressupostos políticos, administrativos 
e tributários para seu fortalecimento

estruturação e desenvolvimento dos 
partidos políticos. 

Na atualidade, Brasília, como 
centro  do  poder,  acabou por 
consolidar e enraizar o nepotismo, 
os favorecimentos, a barganha, a 
corrupção como desvios inerentes ao 
sistema político nacional.  De outro 
lado, o poder municipal tornou-se 
refém desse sistema e nascedouro 
de novas candidaturas inseridas 
neste contexto em que os interesses 
do cidadão tornaram-se estranhos 
às prioridades estatais2, utilizados 
apenas como marketing político 
circunstancial.

Construiu-se, entretanto, pesada 
máquina administrativa, em grande 
parte voltada para si mesma sem 
comprometimento com a efetividade 
de ação, ao lado do uso abusivo 
do poder de tributar. Novamente, 
os interesses do cidadão, tanto na 
qualidade da prestação dos serviços 
públicos quanto na sua capacidade 

de arcar com o pagamento de 
tributos, são postos em segundo 
plano, constituindo-se em verdadeiros 
súditos de um poder voltado para 
si mesmo.  O que se consolidou 
no Brasil foi a prática política 
descomprometida com o cidadão e 
órgãos estatais incapazes de atender 
às demandas sociais. Da monarquia à 
república, sem grandes rupturas e sem 
incorporação de autênticos valores 
democráticos, o que vem ocorrendo 
é uma roupagem modernizante, 
ainda que remendada, sem força para 
romper com os vícios historicamente 
incorporados e construir valores e 
estruturas comprometidos com os 
princípios democráticos. 

Discutir o fortalecimento do poder 
municipal – que é movimento em 
sentido inverso ao da experiência 
política nacional – é rediscutir o 
papel do Estado e redefinir a função 
da cidadania o que implica em 
aprofundamento da experiência 

1 Sobre o tema veja Leal, Rogério Gesta. “Pressupostos Reflexivos sobre uma federação cooperativa coatada: o caso brasileiro” in Juris Poiesis, 
jan. 2005.
2 O interesse público primário (que é o interesse de toda a sociedade) cede lugar ao interesse público secundário (que o é o interesse estatal-
governamental) e ao interesse privado dos agentes políticos.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
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democrática sobre outros parâmetros. 
A importância de tal análise é 
indispensável ao atual estágio da 
democracia brasileira que, apesar dos 
resultados econômicos positivos3, 
mantém-se longe de assegurar um 
patamar mínimo existencial de 
direitos sociais ao cidadão, negando 
sistematicamente o princípio da 
dignidade humana, mesmo com 
sua inserção privilegiada no texto 
constitucional.  O déficit democrático 
gerou não só a ineficiência, a ineficácia 
e a ausência de efetividade como 
também, decorrência natural de tal 
estrutura e funcionamento, desvio de 
finalidade, abuso de poder, corrupção, 
enraizadas na administração dos 
interesses públicos.  O acúmulo 
desta herança desdobrou-se não só 
na ausência de condições materiais 
e educacionais para alcançar um 
patamar mínimo de civilização como 
ainda tem infiltrado no Estado e na 
sociedade o poder paralelo do crime 
organizado instalado em importantes 
áreas urbanas4.

É neste contexto de déficit 
d e m o c r á t i c o  q u e  d e v e  e s t a r 
inserida a análise da perspectiva do 
fortalecimento do poder municipal 
o que significa compreender que 

valores e  que prát icas devem 
fundamentar e limitar a estruturação 
e o funcionamento do município e sua 
inserção na federação.  Neste novo 
enfoque, os papéis desempenhados 
pelo cidadão, pelo Tribunal de 
Contas e pelo Ministério Público são 
fundamentais e indispensáveis ao 
processo de criação e consolidação do 
contorno deste novo poder.

Desta  forma,  este  t rabalho 
analisa o poder em seu sentido 

teleológico, vinculado ao bem 
comum e aos princípios democráticos, 
especialmente o princípio da dignidade 
humana.  O fortalecimento do poder 
municipal somente é defensável, 
principalmente no contexto histórico 
do Brasil, em uma perspectiva de 
democracia substancial e submetido 
a um abrangente e profundo controle 
social, o que pressupõe exercício 
de  c idadania  e  t ransparência 
institucional.

Por fim, é preciso ressaltar 
que a diversidade das realidades 
municipais obriga a adoção de 
estratégias diferenciadas para a busca 
do fortalecimento político, ainda 
que em comum a todas elas esteja a 
mobilização do cidadão. É inegável 
que o fortalecimento do poder local 
não vai ser uma concessão do poder 
central, mas uma conquista com base 
no fortalecimento do exercício da 
cidadania. 

Defende-se que o fortalecimento 
do poder local é decorrência natural 
do desenvolvimento do exercício da 
cidadania e do aprofundamento dos 
princípios democráticos. O fundamento 
e a legitimação para fortalecimento do 
poder municipal estão vinculados à 
politização5 do cidadão. 

3  Positivos sob aspectos estritos. A desigualdade social e o desemprego mantêm-se em patamares inaceitáveis.
4  O crescimento urbano se deu mantendo e concentrando espacialmente as desigualdades sociais.
5  No sentido de participação nas decisões políticas e administrativas cotidianas, no controle das políticas públicas e na satisfação das demandas 
da comunidade local e dos anseios individuais. É a concretização da cidadania ativa em contraposição à cidadania apática. 
6  “A autonomia municipal sofre restrição, no seu exercitamento, ante fenômenos da metropolitanização, microrregional e de aglomeração urbana.[...] 
Não se pode mais estudar o Município sem se conhecer o poder regional e a força que o envolve.” Castro, José Nilo de. Direito municipal positivo, 
2001, p. 367-368 
7  O tema do federalismo das regiões é explorado com propriedade por Paulo Bonavides em sua obra Constituição Aberta, 2004.

2. O MUNICÍPIO: REALIDADES DIVERSAS E O PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO

amadurecimento econômico e social 
que justificasse a fragmentação. Daí 
porque a realidade nacional mostra um 
conjunto tão heterogêneo de municípios 
que em um extremo identificam-
se municípios hipertrofiados com 
características de metrópoles, como 
no caso do município do Rio de 
Janeiro e de São Paulo cuja expansão 
engloba os municípios vizinhos6, 
e, em outro extremo, municípios 
hipossuficientes, incapazes de auto-

sustento, que sobrevivem do repasse 
de recursos federais e estaduais. No 
meio do caminho, os municípios com 
sustentabilidade econômica, com 
dimensões médias e sem hipertrofia 
demográfica. Há que se perceber que 
os municípios interagem e, não raro, 
existem em relação de interdependência 
e complementaridade constituindo 
regiões de interesses comuns. 

Esse processo de regionalização de 
interesses7 é o ponto de partida para 

que  é  o  munic íp io  no 
Brasil? Não é uma única 
realidade homogênea, mas 

um gênero com diversas espécies 
com caracter í s t icas  d íspares . 
É preciso compreender  que a 
federação brasileira partiu de um 
Estado unitário centralizador e as 
divisões, tanto em Estados quanto em 
Municípios, ocorreram calcadas em 
interesses políticos circunstanciais, 
sem que houvesse o indispensável 

O

É inegável 
que o fortalecimento 

do poder local 
não vai ser uma 
concessão do 

poder central, mas 
uma conquista 
com base no 

fortalecimento 
do exercício da 

cidadania. 
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o desenvolvimento econômico que é 
pressuposto para a sustentabilidade 
econômica. O grande conjunto de 
municípios hipossuficientes, que 
sobrevivem de repasses federais e 
estaduais, é empecilho a qualquer 
projeto de fortalecimento do poder local. 
Município incapaz de prover recursos 
para seu sustento não tem legitimidade 
para pleitear maior poder político 
no cenário nacional. A estratégia a 
ser adotada é a regionalização dos 
interesses locais e o incremento do 
associativismo8 que é uma gestão política 
compartilhada com fins comuns. Assim, 
a complementaridade das economias 
locais e o planejamento de serviços 
públicos de atuação plurimunicipal, 
como no caso de escolas, hospitais, 
estradas, segurança pública, proteção 
ao meio ambiente, são instrumentos de 
fortalecimento das economias locais e 
estreitamento de vínculos políticos.

O fortalecimento das economias 
locais com estreitamento de vínculos 
políticos é o embrião do processo de 
regionalização de interesses, que tem 
como fundamento o aprofundamento 
dos princípios democráticos expressos 
na Carta Política. Ressalte-se que os 
vínculos políticos não devem ser 
confundidos com meras alianças 
partidárias: a consolidação dos 
princípios democráticos é incompatível 
com a primazia dos interesses 
partidários e dos agentes políticos 
em detrimento das necessidades do 
cidadão e do bem comum. Os vínculos 
políticos aqui referidos devem se 
estruturar a partir do bem comum, do 
interesse dos munícipes.

Não tiver este fundamento, o 
processo de regionalização pode 
ocorrer de forma distorcida, tendo 
como base fins partidários, eleitorais, 
centrado nos agentes políticos, 

o que leva, necessariamente, ao 
distanciamento da consolidação dos 
princípios democráticos. 

A regionalização dos interesses é o 
pressuposto à busca de fortalecimento 
do poder local por ser meio de geração 
da sustentabilidade econômica e 
estreitamento dos vínculos políticos 
de longo prazo. Para que ocorra a 
regionalização é necessária a prática 
do associativismo, da cooperação 
intermunicipal.  A sustentabilidade 
econômica  é  deco r rênc ia  da 
identificação da vocação econômica 
da localidade e sua integração e 
cooperação política vinculados a este 
fim econômico. 

O associativismo em seu aspecto 
econômico fortalece a vocação 
econômica local a partir das relações 
complementares; em seu aspecto 
político desenvolve a integração 
regional pautada em fins comuns.

8  O associativismo municipal é analisado por Cláudia Siebert trazendo a experiência dos municípios do Estado de Santa Catarina em que as “18 
Associações, que congregam todos os 260 Municípios do Estado, articulam-se através da FECAM com os Governos do Estado e da União. Através 
delas, os Municípios de cada região dispõem de assessoria técnica nas mais diversas áreas. [...] Esta estrutura se formou espontaneamente, sem 
interferência do Estado, e ao longo dos anos evoluiu de maneira a refletir, em sua regionalização, os permanentes vínculos físico-territoriais e 
sócio-econômicos [...] e não apenas coligações políticas passageiras. [..] Cada Associação foi aos poucos acomodando Municípios de uma mesma 
região homogênea”[...]. Siebert, Cláudia. Planejamento regional em Santa Catarina, RAM, p. 53-54.
9 Além das Comissões Parlamentares de Inquérito do Congresso Nacional identificando ilegalidades e desvios de recursos públicos, que 
passaram a fazer parte do noticiário cotidiano, a Polícia Federal tem descoberto organizações locais com o fim de lesar o Erário. O recente caso 
de Rondônia em que a quase unanimidade dos deputados estaduais foram incluídos em esquema de lesão ao patrimônio público, tendo de 
imediato o presidente da Assembléia Legislativa do Estado, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, um ex-Procurador-Geral de Justiça, 
um magistrado, um conselheiro do Tribunal de Contas sido presos pela Polícia Federal, demonstra a abrangência do problema. Antes disso, a 
descoberta do “mensalão” expôs o processo político do Congresso Nacional, cuja promiscuidade com o Executivo, empresas privadas e partidos 
políticos, resultou em cassação de mandatos e demissão de ministros. Vale ainda lembrar, o superfaturamento da obra do prédio do TRT de São 
Paulo e as fraudes sistemáticas da previdência. No momento, os jornais se ocupam das “sanguessugas”.

3. A QUESTÃO POLÍTICO-TRIBUTÁRIA 
 

n f rentada a  questão  da 
sustentabilidade econômica, de 
geração de riquezas locais, por 

meio da regionalização de interesses e 
do associativismo, é preciso enfrentar a 
questão político-tributária que abrange 
a repartição dos recursos oriundos da 
tributação estatal entre os municípios, 
estados e União Federal, o que conduz 
à revisão do processo eleitoral.

Não há como vislumbrar o 
fortalecimento do poder municipal 
sem rever a estrutura de tributação e o 
processo eleitoral. Nestes dois campos, 
decorrência da história do Brasil, 
as distorções sucessivas impedem a 
incorporação substancial do município 

como ente federado importante. Ainda 
que reconhecido formalmente pela 
Constituição de 88, os municípios são 
reféns da distorção político-tributária. O 
que se propõe é uma reforma estrutural, 
e não apenas circunstancial, tendo como 
base a inserção de fato do município 
como peça importante na estrutura e 
funcionamento da federação nacional. 

3.1  A Reforma Política: fidelidade 
partidária e responsabilidade 
solidária dos partidos por danos 
ao erário; voto distrital nos níveis 
estadual e federal.

 
A crise de credibilidade dos 

agentes políticos e dos partidos, 
fruto dos sucessivos e intermináveis 
desvios de recursos públicos para fins 
privados, traz à tona a necessidade 
de uma reforma política. A gravidade 
aumenta quando a abrangência 
das ilegalidades é tal que atinge o 
Legislativo, o Executivo, o Judiciário, 
o Ministério Público e o Tribunal de 
Contas9. Reflexo atual da crise de 
credibilidade é a crescente intenção do 
eleitorado em anular o voto, levando 
o Tribunal Superior Eleitoral a fazer 
ampla campanha de conscientização 
orientando como votar e a importância 
da melhor escolha. É indiscutível a 
necessidade de reforma política. 

E
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Em que aspectos uma reforma 
política pode resultar em fortalecimento 
do poder municipal? A relação é direta. 
É no âmbito local que está o cidadão, 
que está o voto. É no âmbito local que 
se concretiza (ou não) a prestação do 
serviço público. É no âmbito local que 
se pode aferir qualidade de vida. Daí 
porque se defende neste trabalho que 
a reforma política deve ter como foco 
mecanismos políticos que fortaleçam 
o poder local e acentue o controle 
social.

3.1.1 Fidelidade partidária e 
responsabilidade solidária dos partidos 
políticos por danos ao erário

 
Os  pa r t idos  po l í t i cos  s ão 

essenciais para o aprofundamento da 
democracia. Como associação política 
detém responsabilidades sobre seus 
candidatos. De outro lado, o candidato 
deve satisfação ao partido em função 
de sua condição de associado. Há um 
direito à candidatura e um dever de 
prestação de contas. É este direito-
dever que deve ser examinado sobre o 
prisma democrático. Esta conjugação 
de interesses políticos associação 
política/associado, partido/candidato, 
deve resultar em duas conseqüências 
jurídicas intrínsecas a este vínculo: a 
primeira é a fidelidade partidária; a 
segunda é a responsabilidade solidária 
dos partidos políticos por danos ao 
erário gerados por ação ou omissão 
de seus agentes políticos.  O vínculo 
entre candidato e partido, desta forma, 
assume dimensão política substancial 
e não meramente formal.

A fidelidade partidária obriga o 
agente político eleito a manter estreita 
ligação com o programa do partido 
político e dá ao partido poder de 
sanção sobre as ações de seu associado 
político. Assim, a expulsão do partido 
deve implicar em perda do mandato 
político pessoal devendo o suplente 
assumir o lugar daquele que sofreu a 
sanção. Os partidos políticos - com a 
fidelidade partidária – são os legítimos 
detentores dos mandatos, no estrito 
limite de seus programas partidários 
e do cumprimento da Constituição 

da República. Passam a condição de 
responsáveis diretos por fiscalizar seus 
candidatos e as ações e omissões dos 
agentes políticos eleitos. A aprovação 
de uma candidatura por um partido 
representaria a aceitação recíproca 
destas condições. 

Contrapartida deste novo enfoque 
do mandato polít ico e de sua 
vinculação com o partido, surge a 
responsabilização solidária do partido 
pelo dano ao erário gerado por ação ou 
omissão de seus associados eleitos. 
O partido passa a condição de fiador 
de seus associados em sua ingerência 
sobre os recursos públicos.

De um lado, os partidos assumem 
o controle sobre os mandatos eletivos; 
de outro, a responsabilidade solidária 
sobre atos ou omissões de seus 
associados em exercício de mandatos 
políticos passam a estar no domínio de 
sua atuação jurídica.  O controle dos 
mandatos dar-se-ia através de processos 
internos de responsabilização com 
sanções de advertência e expulsão. 
Omisso o partido, estaria sujeito à 
responsabilidade solidária. Cabe, 
desta forma, ao partido zelar pelo 
bom desempenho do mandato eletivo, 
porque sua omissão resultará na 
responsabilização solidária pelo 
dano ao erário com possível cassação 
do registro partidário por atos de 
improbidade de seus associados, pelo 
período de dois mandatos, no âmbito 
da localidade em que ocorreu o dano. 
A reincidência sucessiva ou o acúmulo 
de atos de improbidade resultaria 
em cassação definitiva do registro 
do partido em nível nacional pelo 
Tribunal Superior Eleitoral.  

Por esta nova perspectiva política, 
o representante eleito e o partido 
tornam-se co-responsáveis e ambos 
estão sujeitos a sanções imediatas o que 
deve induzir a outro comportamento 
político.  O agente político expulso de 
um partido político, nestas condições, 
teria dificuldade de associação a outro 
partido, vez que potencializaria os 
riscos ao novo partido.  A expulsão, 
quando resultante de lutas políticas 
internas, resolver-se-ia no campo 
da liberdade política de associação 

com a assimilação por outro partido 
político. 

Compatibiliza-se a liberdade de 
associação para fins políticos impondo 
responsabilidade solidária sobre a 
gestão dos recursos públicos. 

3.1.2 Voto Distrital 
O voto distrital é a vinculação do 

candidato a uma base local. É um 
meio de estabelecer ligação entre o 
candidato e o eleitor tendo como fonte 
uma região específica.  A dispersão 
dos votos por todo o Estado na eleição 
de deputados impede a identificação 
do candidato com a base local.  O 
voto distrital tem efeito corretivo 
porque permite que territórios menos 
populosos e mais pobres garantam 
alguma representação na Assembléia 
Estadual e na Câmara Federal. É 
possível relacionar o voto distrital com 
a regionalização de interesses.

Neste novo sistema, o número 
de vagas na Assembléia Legislativa 
e na Câmara Federal é distribuído 
considerando todo a área do Estado 
e a população, de modo a que todas 
as regiões tenham algum candidato 
oriundo daquela base territorial. A 
Assembléia Legislativa teria, por 
exemplo, representantes vinculados ao 
norte fluminense, ao sul fluminense. 
O eleitor passa a ter condições de 
fiscalizar a ação de seus representantes 
no Legislativo do Estado e na Câmara 
Federal tendo como centro os interesses 
locais. 

O município é reconhecido pela 
Carta Política como fazendo parte 
do federalismo brasileiro, entretanto 
somente o Estado é considerado como 
base territorial para a representação 
na Câmara dos Deputados. A esfera 
municipal não é considerada na 
proporcionalidade dos representantes 
no Legislativo Federal. Também no 
Legislativo Estadual a inserção do 
município é desconsiderada como base 
territorial para escolha de deputados. 

O reconhecimento formal do 
município como ente federado na 
Constituição da República não foi 
suficiente para sua incorporação ao 
processo eleitoral de escolha dos 
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representantes do Legislativo Federal 
e do Estado.  No atual sistema eleitoral, 
o município, mesmo em conjunto, não 
é considerado como base territorial. A 
representação do município é apenas 
local: prefeito e vereadores. O vínculo 
das bancadas federal e estadual se dá 
basicamente com o chefe do Executivo 
do Estado. A exceção fica por conta de 
municípios de grande porte, como no 
caso do Rio de Janeiro e São Paulo, de 
inegável peso político. 

Caberia até discutir, nestes dois 
casos, que a distorção é de tal grandeza, 
dada a magnitude populacional e 
econômica que representam, que se 
tratam de verdadeiros Estados. Inegável 
o equívoco de sua inserção na categoria 
político-jurídica de municípios, ainda 
que se reconheça que tal situação 
é resultado de uma circunstância 
histórica específica. Estes dois 
municípios apresentam complexidade 
tão diversa dos demais que é 
impossível enquadrá-los na categoria 
de municípios por semelhança aos 
demais. Nos dois casos mencionados, 
o fortalecimento do poder municipal 
resulta, necessariamente, em sua 
transformação em poder estadual. 
Rio de Janeiro e São Paulo estão no 
limite máximo do poder municipal, 
seu fortalecimento esbarra em outro 
patamar que é o poder estadual, sua 
transformação em ente da federação 
na qualidade de Estados10.

O voto distrital permite a assimilação 
do município no Legislativo Federal 
e Estadual, porque os interesses 
regionais (de conjunto determinado 
de municípios) estarão vinculados 
a representantes específicos. A 
composição da Assembléia Legislativa 
e da Câmara Federal seria bastante 
diversa se as municipalidades fossem 
consideradas como base territorial 
a que os deputados estivessem 

vinculados.
O voto distrital é essencial para o 

fortalecimento do poder municipal, 
especialmente se implementada 
a regionalização de interesses e o 
associativismo. A regionalização de 
interesses e o associativismo têm 
por fim o fortalecimento econômico 
do município. O voto distrital é o 
fortalecimento político.

3 . 2  A  Re f o r m a  Tr i b u t á r i a : 
Simplificação Dos Tributos E 
Redis tr ibuição Das  Recei tas ; 
Transparência Tributária; Incremento 
Da Fiscalização.

Empreendida a reforma política 
implementando a fidelidade partidária, 
a responsabilidade solidária dos 
partidos pelo dano ao erário gerado 
por seus associados em exercício de 
mandato político e o voto distrital, há 
que se atacar um outro problema que 
impede o fortalecimento do poder local 
que é o sistema de tributação e a forma 
de distribuição de receitas decorrente 
da arrecadação de tributos.

O sistema de tributação do Brasil 
é excessivamente complexo, carece 
de transparência para quem paga e 
não impede a evasão fiscal.  Apesar da 
pesada carga tributária11, o cidadão não 
tem serviços públicos compatíveis ao 
que se paga nem lhe é dada possibilidade 
de saber exatamente que impostos está 
pagando, visto que estão embutidos nos 
preços dos produtos e serviços.

A simplificação dos tributos, a 
transparência na sua arrecadação e a 
forte fiscalização no seu recolhimento 
são medidas indispensáveis para que 
os recursos gerados pela tributação 
garantam legitimidade e justiça 
social.  

De imediato é preciso que haja o 
cruzamento dos dados disponíveis 
em todos os órgãos públicos nas três 

esferas de poder com o intuito de 
impedir a sonegação. A redução do 
número de impostos e simplificação 
no mecanismo de cobrança de modo 
a possibilitar maior transparência 
no sistema tributário é outra medida 
urgente. A eficiência na fiscalização 
deve ser tratada como indispensável 
à concretização do princípio da 
isonomia e da justiça tributária.

Outro aspecto a ser enfrentado em 
uma reforma tributária é a diminuição 
dos encargos sobre as atividades 
produtivas geradoras de crescimento 
econômico e emprego. É preciso 
estimular àqueles que disponibilizam 
capitais, com todos os riscos, para o 
implemento da atividade econômica.

Por fim há que tratar a distribuição 
das receitas dos entes federados 
priorizando os municípios.  O 
aprofundamento da democracia 
brasileira deve resultar em prestação 
de serviços públicos de qualidade e 
na existência de infra-estrutura no 
nível local que permita assegurar os 
direitos sociais constitucionalmente 
previstos. A concentração de recursos 
no poder central impede o município 
de realizar seu papel na federação e o 
torna refém dos interesses políticos 
tanto do Executivo quanto do 
Legislativo Federal. A má distribuição 
de receitas provenientes dos tributos 
induz ao clientelismo político, ao 
assistencialismo, ao favorecimento, 
ao empreguismo, o que, em conclusão, 
s ignif ica transformar o poder 
municipal em diminuto poder de ação 
sem autonomia política12. O poder 
municipal transforma-se em extensão 
do poder central. O enfrentamento 
nestes casos resulta em prejuízo direto 
para o cidadão.

A distribuição dos recursos, na 
forma como está posta nos dias 
de hoje, torna a participação do 

10  Ainda que o tema da transformação dos municípios do Rio de Janeiro e São Paulo em Estados da Federação, o que nos parece adequado 
e pertinente, como decorrência natural do fortalecimento do poder local em dimensão compatível à população e à importância econômica, o 
espaço destinado ao exame do tema não permite enveredar mais profundamente sobre a questão em função de seus inúmeros desdobramentos 
políticos e administrativos o que resultaria em outro trabalho. A assimilação do voto distrital no cenário político, a nosso ver, é pressuposto para 
posterior retomada da discussão da inserção destes municípios na federação na condição de Estados. 
11   A carga tributária brasileira atingiu 37,37% do PIB em 2005. [...] Os impostos estaduais e municipais representaram 11,20% do PIB em 2005. 
(O Globo Online, economia, 24.08.06)
12  Vale ressalvar que no caso dos municípios do Rio de Janeiro e São Paulo, em função de suas características de verdadeiros Estados, o processo 
político se dá de forma distinta, ainda que sejam atingidos também pela distribuição inadequada dos tributos.
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município na federação mera figura 
de retórica, porque impossibilita a 
autonomia política e inviabiliza tornar 
efetivas as demandas locais. 

O campo tributário é o de mais difícil 
mudança estrutural porque implica 
diretamente em repartir a riqueza das 
rendas estatais inserindo o município 
com sua importância real. A dificuldade 
está em redimensionar a estrutura com 
fortalecimento do poder local. Reconhecer 
que os recursos provenientes dos 
impostos devem destinar maior parcela 

utro aspecto que deve ser 
enfrentado para a busca do 
fortalecimento do poder 

municipal é relativo à estrutura e 
funcionamento da máquina pública. 
Ineficiência, ineficácia e ausência de 
efetividade não podem ser toleradas. 
A prestação de serviços públicos 
medíocres ou de má qualidade por falta 
de capacitação do servidor público 
não se justifica. A discricionariedade 
subjetiva dos atos administrativos 
resguardados pela publicidade formal 
é anacrônica. O quadro político de 
um Estado Democrático de Direito 
e pesada carga tributária que incide 
sobre o cidadão torna inaceitável 
que a máquina estatal funcione de 
forma morosa, receptiva à corrupção, 
ao tráfico de influência e avessa à 
transparência institucional.

A perspectiva do fortalecimento 
do poder municipal impõe um 
padrão de exercício do poder e de 
funcionamento da máquina pública 
submetido substancialmente aos 
princípios democráticos. Não basta 
o cumprimento formal. Não basta a 
legalidade estrita do dispositivo da lei. 

Neste novo quadro, o agente público 
deve estar submetido aos valores 
constitucionais, o que exige mudanças 
de comportamentos. 

4.1 Discricionariedade Objetiva
A discricionariedade é o espaço 

aos municípios é atuar na contramão da 
prática tributária nacional. 

Uma mudança deste tipo pressupõe a 
representatividade política do município 
na bancada federal. Por isso, a reforma 
política, nos moldes mencionados 
com voto distrital, é requisito para 
uma reforma tributária que avance à 
incorporação do município ao modelo 
de federação previsto na Constituição.

Ainda que a transferência de verbas 
federais vinculadas para a educação e 
para saúde, ou da transferência dos 

recursos provenientes dos royalties da 
exploração do petróleo e gás natural, 
representem canalização de recursos 
importantes para o município há que 
se avançar mais, de modo que a própria 
municipalidade tenha condições 
de empreender ações destinadas a 
satisfazer as demandas locais.

A reforma tributária objetivando 
o fortalecimento municipal depende 
de reforma política que o incorpore 
como base de representação eletiva 
no Legislativo Federal.  

4. A QUESTÃO BUROCRÁTICO-ADMINISTRATIVA
 

que a  lei  reserva aos agentes 
públicos para o exercício de sua 
função executiva. É neste campo, de 
conveniência e oportunidade, que 
vem ocorrendo os maiores desvios 
de finalidade e abuso de poder. O uso 
inconseqüente da discricionariedade13 
afasta o agente público do bem 
comum e transforma o poder estatal 
em poder submetido a fins privados 
e pessoais. Isto ocorre não só no 
espaço em que a lei permite o juízo 
de conveniência e oportunidade do 
agente público como também naqueles 
atos administrativos submetidos 
à legalidade estrita. No primeiro, 
emerge de imediato a imoralidade 
administrativa seguida pelo desvio de 
finalidade ou pelo abuso de poder, aqui 
a máquina pública é posta a serviço 
da conveniência e oportunidade 
subjetiva do agente público; no 
segundo, o comportamento é mais 
enraizado na percepção do poder 
público como extensão dos interesses 
privados em que a lei é distorcida, 
descontextualizada, afastada do texto 
constitucional, e é “cumprida” em sua 
formalidade ritualística, numa espécie 

13  “A facilitação do controle e a natureza do ato não são fatores determinantes e exclusivos da obrigatoriedade de motivação dos atos discricionários 
ou vinculados. É a necessidade de transparência administrativa que a requisita, para atendimento das funções instrumentais e materiais que a 
motivação colima atingir.” Martins Júnior, Wallace Paiva. Transparência administrativa – publicidade, motivação e participação popular, 2004, 
p. 255. No mesmo sentido: “O administrador encontra, na motivação, um limite ao exercício de sua função. Sua atuação não pode contrariar a 
lei e, sobremaneira, a Constituição Federal. O Estado Democrático de Direito é aquele que declara os direitos, limitando a atuação Estatal (Poder) 
e, principalmente, fornece mecanismos de contenção das práticas abusivas [...] Este controle só será possível diante do conhecimento, por parte 
dos particulares afetados, dos motivos que conduziram à sua prática.” Oliveira, Maria Alessandra Brasileiro de. “O dever de motivação do ato 
administrativo como decorrência lógica e axiológica do Estado Democrático de Direito” in A expansão do Direito, 2004, p. 203-204.
14 “A legalidade tem um caráter formal cujo conteúdo é revestido pela legitimidade. Os princípios democráticos dão legitimidade ao Estado de 
Direito” Oliveira, Maria Alessandra Brasileiro de. Obra citada, p.202.

O
O Tribunal de 
Contas deve se 
transformar em 

agente catalisador 
do processo 

de expansão e 
aprofundamento do 

controle social.
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de verniz de legalidade sem qualquer 
substância, escondendo fraudes, 
simulações etc. É no comportamento 
do agente público que está um 
dos grandes fatores de perda de 
credibilidade do exercício da função 
pública. A lei não pode ser usada 
formalmente como escudo protetor 
para o desvio de finalidade e para o 
abuso de poder. 

O s  a t o s  a d m i n i s t r a t i v o s 
devem resistir ao exame de sua 
substância à luz dos princípios 
e normas constitucionais em seu 
conjunto, devem resistir ao exame de 
legitimidade democrática.

Não se deve distorcer o conceito 
de legalidade14 restringindo-o e 
desprezar o texto constitucional.  
Tem avançado o entendimento 
doutrinário no sentido de examinar 
os atos discricionários no sentido da 
legalidade conforme a Constituição, 
ampliando a atuação judicial além do 
exame de formalidade e avançando 
sobre sua substância.

Não pode, nem deve, o agente 
público decidir sem que sua motivação 
esteja objetivamente expressa e que 
esta motivação resista ao exame dos 
valores expressos e deduzidos da 
Constituição. Isto abrange todos os 
atos administrativos. O exercício da 
função pública deve estar conforme 
os valores e normas constitucionais.

Óbvio que dentro deste contexto 
de ação administrativa, não há que 
se tolerar a ineficiência, a ineficácia, 
a ausência de efetividade, a ausência 
de transparência, a imoralidade 
administrat iva,  a  ausência de 
impessoalidade, a ausência de 
finalidade pública identificada com o 
bem comum, a ausência de tratamento 
isonômico. O ato administrativo deve, 
neste novo quadro democrático, 
buscar não só a legalidade (no sentido 
de conformidade com a Constituição), 
mas também a legitimidade (no 
sentido de conformidade com os 

princípios democráticos). 
Decorrência desta visão, a estrutura 

e o funcionamento da máquina pública 
devem estar afinados com garantir 
prestação de serviços públicos de 
qualidade. A existência de um aparato 
burocrático inadequado em que tais 
valores não estejam incorporados 
– em estrutura e função – impede 
o surgimento da legalidade e da 
legitimidade. A estrutura inadequada 
é desvio de finalidade porque implica 
desperdício de dinheiro público. O 
funcionamento inadequado é desvio 
de finalidade porque é incapaz de 
atender às demandas sociais com a 
urgência exigida pelo cidadão. Desta 
forma, o ato administrativo afinado 
com este novo modelo democrático 
somente pode surgir de uma estrutura 
burocrática adequada a seus fins e 
com funcionamento compatível com 
as demandas.

O for ta lecimento do poder 
municipal implica buscar estrutura 
e funcionamento adequados à 
realidade local e isso inclui que os 
atos dos agentes públicos estejam, 
em sua substância, conforme a 
Constituição.

4.2 - Capacitação
Ta n t o  q u a n t o  a  e s t r u t u r a 

e o funcionamento da máquina 
burocrática, como dito anteriormente, 
necessitam se adequar à realidade 
local, os agentes públicos precisam 
apresentar capacitação profissional 
pertinente ao desenvolvimento das 
funções públicas. Significa dizer que, 
além da formação técnica própria ao 
desempenho da função, há que incluir 
em sua formação geral conteúdos 
éticos, políticos e morais orientadores 
de sua atuação pública.

Não basta a formação técnico-
profissional para exercer a função 
pública,  é  preciso conhecer e 
incorporar nesta atuação profissional 
princípios e normas expressos e 

deduzidos da Carta Política. Estes 
valores são orientadores da vinculação 
da função com o Estado Democrático 
de Direito, o que implica condutas 
específicas.

Um dos maiores equívocos na 
estratégia dos órgãos públicos em 
buscar capacitação é limitá-la ao 
conhecimento técnico, ignorando 
a inserção do conhecimento no 
contexto democrático. No caso 
de boa parte dos municípios, em 
especial os hipossuficientes, há fraca 
capacitação profissional e ignorância 
dos princípios democráticos. O 
problema, não raro, atinge o topo 
do Poder Executivo Municipal e se 
completa no Legislativo, em uma 
espécie de poder à deriva, refém 
de preconceitos, de ignorância, 
de ilegalidades. A gravidade da 
ausência de capacitação impede o 
fortalecimento do poder municipal 
porque amplia a violação ao Estado 
Democrático de Direito.  

A capacitação dos agentes públicos 
(além do conhecimento técnico-
profissional incorporando valores 
éticos e políticos da Constituição da 
República) é um dos requisitos ao 
fortalecimento do poder municipal.

4.3 - Transparência Institucional 
O exercício do poder em uma 

democracia deve estar sujeito 
à vigilância do cidadão15. A todos 
momentos, e sempre, ainda que não 
obrigatório, deve o agente público 
mostrar seus atos ao exame público. 
A transparência da administração e 
do exercício do poder é que conferem 
legitimidade democrática ao poder 
público em exercício. 

O voto legitima o mandato, a 
transparência legitima o exercício.

O que deve ser buscado, além da 
legitimidade do voto, é a legitimidade 
de exercício da função pública e isso 
não se consegue com o cumprimento 
da publicação oficial dos atos conforme 

15 [...]“Com plena razão, observa Paulo Affonso Leme Machado: “a participação não pode ser vista como uma tolerância, um consentimento ou 
um favor da administração pública (...). Exige esforço, não há dúvida, eliminar-se a visão preconceituosa de que só os administradores públicos 
sabem e decidem bem e que a população leiga não tem capacidade para cogerir seus próprios interesses” Mancuso, Rodolfo de Camargo. 
Interesses difusos, 2001, p. 120.
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exige a lei. A busca da legitimidade 
de exercício envolve procedimentos 
mais complexos em que o cidadão 
participe da decisão, em que opiniões 
são contrapostas e consideradas, para 
que, ao final, o exercício do poder seja 
reconhecido como justo e legítimo. A 
legitimidade, portanto, é a assimilação 
da transparência institucional como um 
valor estatal que não deve ser afastado.

Nossa história de períodos 
autoritários e de órgãos públicos 
desafinados com o bem comum torna 
difícil incorporar a transparência 
como elemento constitutivo da função 

e tudo que já foi examinado 
neste trabalho, há um aspecto 
que deve ser considerado 

prioritário e indispensável que 
é o incremento do exercício da 
cidadania, compreendido como 
participação na administração 
pública seja na fase do planejamento 
e da tomada de decisões, seja na 
fase do controle das políticas e 
dos gastos públicos.  Para que 
isto ocorra o Tribunal de Contas 
e  o  Ministér io  Público devem 
desempenhar papéis importantes: 
o primeiro ampliando sua atuação 
didático-pedagógica não só para o 
jurisdicionado como também para 
os cidadãos; o segundo compelir o 
poder público a cumprir sua função 
constitucional. 

O controle social17 é fundamental 
para manter a ação pública afinada 
com o bem comum. O controle social 
é a imposição ao poder público dos 
princípios democráticos e das 

pública. A tendência  formada pelo 
costume é sempre compreender o ato 
público como de conteúdo sigiloso16, 
interpretando o conteúdo como 
sigiloso. A regra não é o sigilo e para 
que possa ser considerado sigiloso é 
necessário examiná-lo à luz de sua 
finalidade, se o sigilo é indispensável 
à concretização de sua finalidade 
pública. Não for assim, não há porque 
se justificar o sigilo. Entretanto, o 
costume no exercício do poder público 
é no sentido inverso: tudo é sigiloso até 
que se prove o contrário.

O cidadão tem o direito de acesso 

aos atos públicos em sua inteireza e o 
agente público tem o dever de assegurar 
este acesso em sua integralidade. 
Criar dificuldades de acesso, ou a 
disponibilização condicional ou parcial 
de informação fere o princípio da 
transparência institucional que integra 
a ordem democrática vigente.

A transparência institucional 
relaciona-se com a discricionariedade 
objetiva, de motivação expressa, e com 
a capacitação do agente público, porque 
é através da transparência institucional 
que a ação pública agrega legitimidade 
democrática.

demandas sociais.  E isto se dá com 
a participação na administração seja 
através de conselhos, seja através de 
audiências públicas. O uso da ação 
popular, do mandado de segurança, 
da representação ao Ministério 
Público, da denúncia ao Tribunal 
de Contas são algumas formas de 
controle social. É preciso aumentar 
os meios de controle social, sendo 
indispensável capacitar o cidadão 
para este fim.

O Tribunal de Contas deve se 
transformar em agente catalisador 
deste  processo de expansão e 
aprofundamento do controle social. 
Ao se aproximar do cidadão, a 
Cor te  de  Contas  concre t iza  a 
transparência institucional do 
órgão e traz para si legitimidade 
de exercício.   É  equivocada e 
anacrônica a perspectiva do Tribunal 
de Contas como um órgão público 
voltado exclusivamente para a 
própria administração e com ação 

prioritariamente repressiva. A ação 
punitiva deve ser compatibilizada 
c o m  s u a  f u n ç ã o  d i d á t i c o -
pedagógica de natureza preventiva.  
A abrangência de atuação do órgão 
deve envolver agentes públicos e 
cidadãos. Seminários, palestras, 
cursos, análises públicas de obras 
são algumas formas de aproximação 
com o cidadão que fortalecem o 
controle social.

Ressalte-se que a existência 
do controle social  integrado à 
administração pública é condição 
necessár ia  para  se  p le i tear  o 
fortalecimento do poder municipal. 
O próprio cidadão passa a ser 
a  força  impuls ionadora  dessa 
conquista porque se considera 
parte deste poder. O inverso, que 
é a cidadania apática restrita ao 
momento do voto, fortalece o poder 
central: o poder local é motivo 
de tanta desconfiança quanto os 
demais poderes. 

D

16 É preciso reconhecer que alguns atos públicos apresentam conteúdo sigiloso, como, por exemplo, na área de segurança pública, de armamentos. 
Entretanto são poucos os casos que se justificam.  
17 Gomes, Adhemar Martins Bento, in O Tribunal de Contas e o controle social, p. 91, conceitua e caracteriza controle social como sendo “o 
conjunto de recursos materiais e simbólicos de uma sociedade para garantir que a conduta de seus integrantes respeite as regras e os princípios 
estabelecidos previamente. Esses recursos poderiam ser externos, na forma de recompensas e punições, ou internos, como a educação moral ou 
a socialização propriamente dita. Neste ponto, é preciso lembrar que o controle social se trata de uma reinterpretação da idéia durkheinniana 
de coerção social. [...] O controle social pode ser feito individualmente, por qualquer pessoa, ou por grupo de pessoas. O Conselho é uma forma, 
reconhecida por lei, de fazer controle social através de entidades e organizações da sociedade em paridade com representantes do governo”. 
Registre-se que com a Constituição da República de 1988, foram criados espaços de participação direta nas decisões do governo, os Conselhos 
Nacionais, Estaduais e Municipais, seja na área da saúde, da educação, da assistência social, dos direitos humanos, dos direitos da criança e dos 
adolescentes e de outras áreas sociais

5. O INCREMENTO DO EXERCÍCIO DA CIDADANIA E O PAPEL DO TC E DO MP: O CONTROLE SOCIAL
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receitas oriundas do poder de tributação 
estatal. A quinta exige o incremento 
de práticas administrativas fundadas 
nos valores constitucionais que 
traduzam discricionariedade objetiva, 
capacitação técnica contextualizada aos 
princípios democráticos e transparência 
institucional. Por último, o incremento 
do controle social, que é mecanismo de 
aferição de legitimidade de exercício. 

Foi possível concluir que dificilmente 

o poder municipal tem condições de 
almejar um patamar mais alto sem 
enfrentar tais questões apontadas.

Importante ressaltar que o Tribunal de 
Contas pode atuar como agente catalisador 
deste processo privilegiando sua função 
didático-pedagógica de caráter preventivo 
potencializando o controle social essencial 
ao exercício do poder democrático que deve 
ser a força motivadora do fortalecimento do 
poder municipal.
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Vitória Inconteste
 Neste momento em que Tony Blair anuncia a retirada parcial das tropas inglesas do Iraque, 

decisão saudada pela comunidade internacional, não quero incorrer num contra-senso ao lembrar 
homenageando os 62 anos da tomada de Monte Castelo pelos soldados da Força Expedicionária 
Brasileira (FEB) na Segunda Guerra Mundial. Entre os combatentes das Forças Aliadas na Itália 
estava meu pai.

 A tomada de Monte Castelo foi a missão mais importante que coube à FEB na guerra. Aquela 
elevação geográfica italiana encontrava-se dominada pelos alemães, e era uma posição estratégica 
que impedia o 4º Corpo do Exército brasileiro de prosseguir a marcha até Bolonha, objetivo maior 
do comando das Forças Aliadas na Itália.

 No dia 24 de novembro de 1944, foi feita a primeira ofensiva. Depois de se apoderarem do 
monte Belvedere, ao lado de Castelo, os brasileiros sofreram uma violenta contra-ofensiva alemã 
que os obrigou a abandonar as posições já conquistadas. No dia 29, os Aliados iniciaram a segunda 
ofensiva a Monte Castelo, igualmente barrada pelos regimentos de infantaria alemães. No dia 12 de 
dezembro iniciou-se o também frustrado terceiro assalto dos expedicionários brasileiros a Monte 
Castelo, que não durou mais de cinco horas. Mesmo assim, as vanguardas da FEB conseguiram 
chegar além da metade do caminho programado.

 O dia 19 de fevereiro de 1945 foi a data estabelecida pelo comando do V Exército para o 
início de nova ofensiva, que ficaria conhecida como Operação Encore. Nela seriam empregadas todas 
as forças do 4º Corpo de Exército, visando a expulsar o inimigo do vale do rio Reno e persegui-lo até 
o vale do rio Panaro. A missão dos brasileiros seria desalojar os alemães de Castelnuovo de Vergato, 
do Monte Soprassasso e, mais uma vez, de Monte Castelo. A grande vitória finalmente ocorreu em 
21 de fevereiro.

 Exatamente sete meses e dezenove dias durou a campanha da FEB na Itália. Esse período 
representaria pouco tempo para muitos fatos, jamais para uma guerra desencadeada e fomentada pelo 
autoritarismo atroz que tripudiava fronteiras para dominar países, massacrando seus cidadãos.

 Conselheiro João Luiz Vargas – TCE/RS

Correio do Povo (Porto Alegre) - 26 de fevereiro de 2007
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l imentação é  o  a to  de  inger i r 
alimentos.

O termo nutrição significa o 
fornecimento de alimentos que são necessários 
à manutenção da vida e da saúde.

Fica óbvia a diferença entre esses 
dois termos apesar de serem de 
igual importância. Para sabermos 
um pouco mais sobre o que é 
nutrição, vamos aprofundar um 
pouco mais no tema.

Substâncias Alimentares são 
substâncias dotadas de qualidades 
sensoriais (consistência, sabor 
e aroma), com certo apelo emocional, 
que excitam nosso apetite e encerram uma 
variedade de nutrientes. Nutrientes são 
substâncias químicas que, introduzidas em 
nosso organismo, exercem funções de nutrição 
(construtora, reguladora ou energética).

São nutrientes contidos nos alimentos: 
carboidratos, gorduras, proteínas, minerais, 
vitaminas e água.

Carboidrato tem como função principal 
à de fornecimento de energia. As principais 
fontes são: raízes, frutas, cereais, farinhas.

Gorduras têm função de produzir energia, 
revestir e proteger os órgãos vitais e ser veículo 
de absorção de algumas vitaminas. Fontes 
alimentares: margarinas, óleos, manteiga, 
toucinho, creme de leite, etc.

Proteínas são nutrientes com a função 
principal de promover o crescimento pela 
formação de novas células e permitir a 
conservação dos tecidos pela reposição de 

células gastas. Tem também a função de 
formar outras substâncias como enzimas e 
hormônios. Tem como fonte as carnes, leite, 
ovos, leguminosas e cereais integrais.

Vitaminas são substâncias orgânicas 
cuja presença na dieta, em quantidades 
mínimas, é indispensável para garantir o 
perfeito desenvolvimento e funcionamento 
do organismo.

O corpo humano contém de 4 a 5 % 
do peso de minerais, comparados com 
aproximadamente 14 a 16% de proteínas 
e 12 a 20% de gordura. Eles desempenham 

diversas funções essenciais, tanto em 
solução nos fluidos corporais, 

quanto como constituintes de 
compostos essenciais. Em 

alguns casos fazem parte 
dos elementos constituintes 
dos tecidos orgânicos.

Apesar de discutirmos 
aqui diversos nutrientes 

individualmente, deve ser 
lembrado que suas ações no 

organismo ocorrem em padrões 
inter-relacionados e nenhum elemento 

pode funcionar, estar deficiente ou em 
excesso no organismo, sem afetar os outros.

A água constitui cerca de 2/3 do peso 
corpóreo total sendo o principal componente 
do corpo tanto do ponto de vista anatômico 
como fisiológico. Junto ao oxigênio ela 
é o constituinte mais importante para a 
manutenção da vida. Uma pessoa pode 
sobreviver várias semanas sem alimentos, 
mas apenas alguns dias sem água.

Estudos  comprovam que para  se 
obter uma dieta equilibrada deve-se 
levar em consideração as recomendações 
de vitaminas e minerais e também as 
proporções ideais de proteínas, carboidratos 
e gorduras. Para isso o ideal é que se faça 
um cardápio variado, onde podemos 
encontrar: cereais, vegetais e frutas, carnes, 
peixes, leite e ovos.

Patrícia Martins
Nutricionista

Alimentação X Nutrição

A

saúde

Uma dieta equilibrada é fonte de saúde e bem estar!!!
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oordenada pelo Tribunal de 
Contas de Portugal, foi realizada 
em Lisboa, nos dias 10 e 11 de 

maio, a V Conferência Eurosai/Olacefs, que 
reuniu cerca  de 180 representantes  de 52 
países  e órgãos de auditoria independente 
dos Estados Unidos e da Inglaterra. O 
evento foi promovido pelas Eurosai 
(Organização Européia das Instituições 
Regionais de Controle Externo do Setor 
Público) e Olacefs (Organização Latino-
Americana e do Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores), com o apoio 
INTOSAI (Organização Internacional 
das Entidades Fiscalizadoras Superiores) 
e a participação da ISC (Instituições 
Superiores de Controle). O Brasil foi 
representado pelos tribunais de contas de 
diversos estados. Além do Rio de Janeiro, 
que teve como representantes o presidente 
Thiers Montebello e o assessor especial 
da  presidência Sergio Tadeu Sampaio 
Lopes, estiveram presentes o presidente 
do Tribunal de Contas da União, Walton 
Rodrigues e os   Ministros Luciano 
Brandão e Marcos Vilaça; do Distrito 
Federal, Anilceia Luzia Machado e Marli 
Vinhadelli; do TCE/AL, Isnaldo Bulhões 
Barros e Otávio Lessa de Geraldo Santos; 
do TCE/AM, Julio Bernardo Cabral, 
Lucio Albuquerque e Aluízio Cruz; do 
TCE/MG, Simão Pedro Toledo; do TCE/PR, 
Henrique Naigeboren; do TCE/RS, Helio 

Saul Mileski e Algir Lorenzon; do TCE/RO, 
Manoel Dantas Filho, Essen Pinheiro Filho 
e Enrique Manoel Machado; do TCE/SC, 
José Carlos Pacheco e Salomão Ribas 
Júnior; do TCE/SE, Carlos Pinna de Assis, 
do TCE/TO, José Wagner Praxedes e do 
TCM dos Estados da Bahia, Fernando Vita 
Souza. A Atricon foi representada pelos 
Conselheiros Victor Faccioni e Carlos 
Maurício Figueiredo.

O evento, cuja abertura foi feita pelo 
presidente da Assembléia da República 
Portuguesa Jaime José Matos da Gama, e 
pelos presidentes do Tribunal de Contas de 
Portugal Guilherme D’Oliveira Martins, da 
Eurosai, Dieter Engels, e da Olacefs, Rafael 
Hernan Contreras,  teve  lugar na Sala de 
Sessões do Tribunal de Contas, na Praça 
do Comércio, em Lisboa, tendo como 
tema geral “Sustentabilidade  financeira, 
prestação de contas e responsabilidade”.

Dividida em quatro sessões de 
trabalho, a Conferência teve como tema 
da primeira sessão a “Prestação  de 
Contas e Responsabilidade no contexto 
da sustentabilidade  financeira”.  Presidiu 
a sessão Gerardo Palacius auditor geral 
da ISC da Argentina. Foram oradores 
Tullio Lazzaro, presidente do Tribunal 
de Contas da Itália, Noemi Rojas Llanos, 
vice-presidente da ISC do Chile, Kurt 
Grüter, presidente do Tribunal de Contas 
da Suíça e Andrès  Terrero, presidente da 

ISC  da República Dominicana.
O relator foi Igor Soltes, presidente 

do Tribunal de Contas da Eslovênia. 
A transparência relativa a riscos e 
consolidação financeira, novos métodos 
de apresentação de contas e como reforçar 
a responsabilidade e torná-la eficaz foram 
alguns dos assuntos abordados.

Iniciada após a fotografia do grupo 
e do almoço oferecido pelo Tribunal 
de Contas de Portugal, coordenador do 
evento, a segunda sessão de trabalho 
discutiu a “Contribuição das ISC para 
a sustentabilidade financeira”. Philippe 
Séguin, presidente do Tribunal de Contas 
da França presidiu a sessão, que teve como 
oradores Alexander Semikolennykh, vice-
presidente da ISC da Rússia, Pablo Herrera 
Suárez, vice-presidente da ISC da Bolívia, 
Tuomas Pöysti, auditor geral da Finlândia, 
e Carlos Pólit Faggioni, presidente da ISC 
da Colômbia. O relator foi Paola Jimenez 
Indaburu, da Colômbia. Debateu-se 
o papel da ISC, particularmente das 
suas recomendações no contexto da 
sustentabilidade do Estado moderno. 

“A Sustentabilidade Financeira no 
Estado Moderno” foi debatida na terceira 
sessão de trabalho, realizada na manhã do 
dia 11 de maio. O presidente do Tribunal 
de Contas da União, Ministro Walton 
Alencar Rodrigues, foi o presidente. 
Victor Constâncio, governador do 

TCMRJ presente na 
V Eurosai/Olacefs Conference

C
Mesa de abertura do evento: Francisco Rodrigues, Rafael Hernan Contreras, Arpad Kovacs, Guilherme D’Oliveira Martins,  Jaime José 
Matos da Gama, Fernando Teixeira dos Santos, Dieter Engels, Manuel Nunes e Certório Biote   
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Banco de Portugal, foi o conferencista. 
Os comentários foram feitos por John 
Bourn, auditor geral do Reino Unido, 
e o relator foi Mihkel Oviir, auditor 
geral da Estônia. Os principais aspectos 
relativos à sustentabilidade financeira 
na atualidade e os desafios para o futuro  
foram enfocados.

As “Conclusões e Recomendações” 
foram apresentadas na quarta sessão, 
realizada na parte da tarde, sob a 
presidência de Arpad Kovacks, auditor 
geral da Hungria. Mihkel Oviir, Julio 
Quintero, presidente da ISC da Colômbia 
e Igor Soltes  foram os oradores.

Na sessão de encerramento, realizada 
logo depois, discursaram  Arpad Kovacs, 
presidente da Intosai, Ubaldo Nieto 
de Alba, secretário-geral da Eurosai, 
Carlos Vallarino, secretário executivo da 
Olacefs e Guilherme D’Oliveira Martins, 
presidente do Tribunal de Contas de 
Portugal.

Durante o evento, o conselheiro Victor 
Faccioni, presidente da Atricon, ofereceu 
ao conselheiro do Tribunal de Contas 
de Portugal, José F. F. Tavares, o “Colar 
do Mérito Miguel Seabra Fagundes”, 
distinção máxima da instituição.

Conclusões das Jornadas

A V Conferência apresentou, como 
resultado da troca de idéias e experiências 
sobre a sustentabilidade financeira dos 
sistemas e políticas do Estado e outros 
entes públicos e sobre o seu papel como 
instituições de controle na fiscalização 
e promoção da sustentabilidade, as 
seguintes conclusões:

“1. Tendo expressado os seus pontos 
de vista nas apresentações, contribuições 

escritas e debates, os participantes 
na Conferência consideraram que a 
sustentabilidade financeira é atualmente 
um desafio com larga dimensão 
internacional, que implica conjugar o 
desenvolvimento econômico sustentável, 
a coesão social e a manutenção, expansão 
ou melhoria da proteção social aos seus 
cidadãos com a necessidade de limitar 
ou reduzir as despesas públicas e o 
endividamento.

Este imperativo decorre da necessidade 

de limitar a carga fiscal sobre as gerações 
presentes e futuras e de cumprir 
compromissos externos com credores, 
doadores ou, no caso dos países da 
União Monetária européia, em resultado 
de acordos inter-Estados com vista à 
estabilidade econômica e financeira.

Para responder a este desafio, os vários 
Estados têm adotado reformas do setor 
público com vista a melhorar a qualidade 
da informação que sustenta as decisões 
orçamentais e de gestão, a garantir uma 

Henrique Naigeboren e Clarita com José Carlos Pacheco Ministros Walton Alencar, Luciano Brandão e Marcos Vilaça 

Thiers Montebello, Ministro Walton Alencar Rodrigues, Raquel Pinna e Carlos Pinna  

Parte da comitiva presente ao evento
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melhor utilização dos atuais recursos 
e a limitar as despesas públicas e o 
crescimento da dívida.

As melhorias no setor e no respectivo 
fornecimento de bens e serviços aos 
cidadãos, tendo em vista aumentar a 
sustentabilidade financeira, têm sido 
essencialmente promovidas nas seguintes 
áreas.
  Reformas dos processos orçamentais, 
abrangendo a prévia definição de 
prioridades para a elaboração dos 
orçamentos, a preparação dos mesmos de 
acordo com perspectivas de médio prazo 
e a introdução de restrições à preparação, 
aprovação e execução orçamental através 
do estabelecimento de requisitos de 
equilíbrio, objetivos de poupança, limites 
para a despesa e controle da evolução da 
dívida;
  Reformas contabilísticas transformando 
a contabilidade pública de um sistema 
de caixa para um sistema de base 
patrimonial, tendo em vista avaliar e 
prever a verdadeira situação financeira 
do Estado e de outras entidades públicas, 
incluindo os respectivos compromissos 
para o futuro. Estes novos métodos 
implicam a utilização de informação 
harmonizada e consolidada.
  Reformas na gestão pública incluindo 
o desenvolvimento de sistemas de 
informação, a adoção de modelos de 
gestão orientados para resultados, 
promovendo uma melhor aplicação 
de recursos e a qualidade e eficácia da 
despesa, o aumento da transparência e 
um controle financeiro mais apertado 
para reduzir o desperdício, a corrupção e 
a má utilização de fundos públicos;
 Reformas dos sistemas públicos 

de pensões, de saúde e de educação, 
redesenhando-os de forma a introduzir 
mecanismos de financiamento contributivo 
e alternativas ao financiamento público, 
como é o caso do recurso a  parcerias 
público-privadas.

2. As ISCs reunidas na Conferência 
reconheceram que a sustentabilidade 
financeira é um desafio natural para uma 
instituição de controle empenhada numa 
melhor aplicação dos recursos públicos, 
confrontando-o com a necessidade de 
introduzir um conjunto de alterações no 
que respeita às suas atividades e recursos, 
de que se destacam as seguintes:

As ISCs, de acordo com as suas 
respectivas competências, podem 
considerar auditar novas áreas e aprovar 
relatórios especiais:
 Avaliando a prossecução de objetivos 
orçamentais ou o cumprimento de restrições 
orçamentais e de endividamento;

  Evidenciando a real dimensão da dívida 
pública, das responsabilidades implícitas, 
das garantias oferecidas e dos futuros 
custos e benefícios dos compromissos 
politicamente assumidos;
  Avaliando a real situação econômica do 
Estado e das entidades públicas, fazendo 
o seu balanço e acompanhando no tempo 
a evolução do seu valor líquido;
 Avaliando os novos instrumentos e 
mecanismos utilizados para financias as 
prestações públicas e as responsabilidades 
e os custos futuros a eles associados 
(operações de crédito, antecipação de 
receitas, securitização de responsabilidades 
e créditos, concessão de garantias, parcerias 
público-privadas, etc.);
 Avaliando a economia, eficiência e 
eficácia da gestão pública, como forma 
de obter a melhor utilização possível dos 
atuais recursos;
 Avaliando a qualidade dos serviços 

Thiers Montebello, Guilherme D’Oliveira Martins e Marli Vinhadelli Carlos Pinna e o conselheiro José F. F. Tavares, após receber 
o “Colar do Mérito Miguel Seabra Fagundes”, da Atricon
  

Victor Faccioni, Algir Lorenzon, Thiers Montebello, Salomão Ribas Junior, Sergio Tadeu 
Sampaio Lopes, José Carlos Pacheco e Helio Saul Mileski, jantando no restaurante típico 
“A Severa”, em Lisboa   
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públicos prestados por meios alternativos 
(externalização, concessões, parcerias, 
etc.);
 Auditando a boa governação das 
mudanças climáticas e da proteção 
ambiental;
   Verificando a independência e rigor 
dos sistemas nacionais de previsão 
estatística, macroeconômica, orçamental 
e social, e dos métodos, informação e 
indicadores usados.

As ISCs podem incluir, nas suas 
actividades de controlo tradicionais, 
perspecitvas e recomendações sobre 
sustentabilidade. A partilha de 
experiências durante a Conferência 
mostrou que algumas ISCs, nas 
auditorias à atividade dos setores sociais, 
fizeram importantes recomendações aos 
Governos sobre reduções das despesas 
correntes, sobre a adoção de políticas 
e procedimentos de controle atos a 
diminuir a fraude e evasão fiscal, sobre 
uma mais correta avaliação e gestão de 
ativos, sobre o adequado financiamento 
de programas e uma mais eficiente 
utilização de recursos e sobre a adoção 
de mecanismos adequados para reduzir 
os riscos de corrupção em programas 
sociais;

A s  I S C s  n e c e s s i t a m  d e 
acompanhar as modificações em 
curso nos procedimentos e sistemas 
auditados, tais como informatização 
e desmaterialização, novas regras 
orçamentais e contabilísticas, novas 
modalidades e sistemas de prestação 

de contas, harmonização internacional 
de normas de contabilidade e estatística 
e novos tipos de prestadores de contas. 
As ISCs necessitam, conseqüentemente, 
de desenvolver competências e 
metodologias que permitam a análise 
destes novos aspectos das finanças 
públicas, de que se destacam a 
contabilidade nacional, a econometria 
e a estatística.

As IS Cs  podem aval iar  a 
responsabilidade dos gestores públicos 
e dos Governos em novas dimensões, 
tais como o seu contributo para o 
desenvolvimento sustentável, e em 
termos de responsabilidade social, 
princípios de boa governação e equidade 
intergeracional.

3. Face ao exposto, a Conferência 
recomenda as ISCs que:
 Observem e acompanhem com atenção 
o desenvolvimento das reformas 
orçamentais, gestionárias, contabilísticas 
e sociais nos respectivos países e 
estimulem, quando o considerem 
adequado, a sua implementação como 
forma de promover uma melhor gestão 
financeira;
 Ponderem intensificar as auditorias 
às restrições, às políticas e às práticas 
orçamentais, tendo em vista a sua 
sustentabilidade, prestando especial 
atenção à disciplina das receitas e 
despesas descentralizadas, ao equilíbrio 
dos orçamentos, aos mecanismos de 
crédito e às responsabilidades, bem 
como à evolução da despesa social, seu 

financiamento e nível de prestação;
 Informem o Parlamento e os cidadãos 
dos resultados das suas avaliações 
sobre o desenvolvimento e resultados 
das reformas do setor público, sobre 
a sustentabilidade das políticas e 
decisões e sobre a responsabilidade 
dos gestores e utilizadores de fundos 
públicos pelos seus deveres em matéria 
de desenvolvimento, princípios de 
governação e preservação de recursos;
  Acompanhem de forma sistemática a 
seqüência dos resultados das auditorias 
tendo em atenção as recomendações 
feitas previamente e, nos modelos 
de Tribunal de Contas, sancionando 
também as condutas ilegais;
 Promovam o desenvolvimento 
de adequadas competências e 
procedimentos de auditoria relacionados 
com a gestão financeira pública e 
com as novas regras, procedimentos e 
tecnologias;
 Quando tenham competências e 
o considerem adequado, prestem 
aconselhamento especializado ou 
expressem os seus pontos de vista 
sobre legislação financeira ou sobre 
decisões políticas a serem adotadas 
pelo Parlamento e/ou pelo Governo 
e/ou sobre programas específicos que 
tenham um peso significativo nos 
orçamentos.
   Partilhem informação com as ISC de outros 
países em matérias de sustentabilidade 
financeira, tendências internacionais de 
reforma e desenvolvimentos de auditoria 
nestas áreas;
  Continuem a compartilhar experiências, 
metodologias e resultados entre si neste 
domínio.”

O presidente Thiers Montebello 
resumiu, em poucas palavras, sua 
conclusão, ao considerar que “os 
cidadãos têm de considerar a importância 
e a perenidade de suas instituições, 
zelando pela manutenção de seus 
princípios e buscando incessantemente 
a correção de seus rumos, adaptando-os 
aos novos tempos em que a valorização 
do capital social é exigência universal, 
e sendo assim, reparando seus desvios 
para assegurar-lhes eficaz e efetivo 
desempenho”. 

Participantes da Conferência em visita à Evora
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m sessão extraordinária, dia 
23 de maio, autoridades e 
funcionár ios  do  TCMRJ 

puderam se despedir do conselheiro 
Sérgio Cabral, que se aposentou aos 
70 anos de idade.

Depois de ter participado da sessão 
ordinária, o conselheiro recebeu 
homenagens à trajetória pública 
iniciada em 1982, quando eleito 
vereador.

Inicialmente, o Coral do TCMRJ 
interpretou músicas que traduzem 
marcas da personalidade de Sérgio 
Cabral (como “Amigo é casa”, 
“Compositor”, “Cidade Maravilhosa”, 
“Isto aqui o que é?”, e “Viver e não ter 
a vergonha de ser feliz”) e também 
“Meninos da Mangueira”, dentre 
muitos sucessos, talvez a composição 
mais conhecida do conselheiro.

Em seguida, o Centro Cultural 
apresentou clipe com depoimentos dos 
colegas de trabalho que acompanharam 
os quatorze anos de Sérgio Cabral no 
Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro. Em uníssono, 
conselheiros e servidores citaram 
“amizade, dedicação, competência, 
generosidade e, sobretudo, o bom 
humor do conselheiro”.

-  Sérg io  Cabral ,  in ic iou o 
presidente Thiers Montebello, é 
um queridíssimo amigo que nos 
deixa uma lacuna enorme; uma 
saudade muito grande da simpatia, do 

charme e da graça nos momentos que 
antecedem às sessões, sobretudo, por 
esse seu jeito de ser – afetuoso, gentil, 
carinhoso. Sempre conciliou sua vida 
de amante da cidade do Rio de Janeiro 
com sua atividade de conselheiro. 
Dedicado, exemplo de colega, até nos 
momentos em que precisou ser duro, 
até contundente com seus próprios 
pares, para sustentar suas posições, 
seu entendimento. Sérgio Cabral é a 
nossa mais nova saudade.

O conselheiro Fernando Bueno, 
em tom de galhofa, sacou do bolso a 
bandeira do Flamengo como nítida 
“provocação” ao vascaíno Sérgio 
Cabral e revelou: “convivendo 

com Sérgio posso afirmar que ele 
contribuiu sempre respondendo com 
responsabilidade às necessidades do 
TCMRJ”.

O procurador chefe da Procuradoria 
Especial, Carlos Henrique Amorim 
Costa, ressaltou a “simpatia cativante” 
do conselheiro homenageado e 
acrescentou: “Sérgio Cabral é uma 
pessoa de trato extremamente fácil, 
afável, e que vai deixar saudade”. 

Emocionado, Sérgio Cabral agradeceu 
a homenagem, elogiou o Coral do TCMRJ 
“que me ajudou ainda mais a ser feliz 
nesta Casa”, e falou da “alegria que foi 
conviver com todos nesses 14 anos”.

-  N u n c a  t i v e  i n t e n ç ã o  d e 
desempenhar função pública e 
jamais imaginei ser conselheiro do 
TCMRJ. Mas sempre me interessou 
saber do Rio de Janeiro e, por isso, 
cheguei à Câmara dos Vereadores 
e,  depois,  aqui.  A Câmara me 
abriu uma janela para ver o Rio de 
Janeiro de uma forma; e o Tribunal 
de Contas abriu outra. Através 
do TCM conheci esta cidade por 
dentro. Entrei nas entranhas do 
Rio. Realmente, eu saio daqui, 
modéstia à parte, formado em Rio 
de Janeiro. E, como se isso não 
bastasse, conquistei aqui amizades 
para o resto da minha vida. Muito 

Sérgio Cabral se despede do TCMRJ  
E

Sergio Cabral na sessão extraordinária em sua homenagem

Cabral recebe placa comemorativa da data
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O governador com o presidente Thiers Montebello

obrigado a todos, finalizou Sérgio.
Da família do conselheiro Sérgio 

Cabral ,  est iveram presentes à 
solenidade de despedida, a mãe Regina 
Cabral Santos, a irmã Cely Cabral 
Santos e a esposa Magaly de Oliveira 
Cabral Santos.

Após a solenidade no interior do 
Tribunal,  à noite, Sergio Cabral  foi 
recebido por seus amigos, familiares 
e colegas de trabalho, na Casa 
Julieta Serpa, para um jantar de 
confraternização.

Sérgio Cabral iniciou sua carreira 
profissional em 1957, como jornalista. 
Em 1961, começou a atuar como 
jornalista especializado em música 
popular. Trabalhou como repórter, 
redator e cronista em quase todos os 
jornais do Rio de Janeiro e emissoras 
de televisão da cidade.

Foi um dos fundadores do “Pasquim”, 
em 1969. No ano seguinte, foi preso 
pela ditadura militar vigente no país, 
juntamente com outros colegas dessa 
publicação, detido por dois meses.

Eleito vereador em 1982 e reeleito 
em 1988 e 1992, atuou na elaboração 
da Lei Orgânica do Município do 
Rio de Janeiro e do Plano Diretor 
da Cidade. Em 1993, assumiu a 
função de conselheiro do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de 
Janeiro.

Sérgio Cabral também se dedicou 
à literatura, à música e ao teatro. 
Recentemente,  estreou a peça 
“Sassaricando”, que reúne marchinhas 
antigas de carnaval.

 Apresentação especial do Coral do TCMRJ para o Conselheiro O Conselheiro entre sua mãe, D. Regina e sua irmã Cely 

No jantar, um brinde a Sergio Cabral. José de Moraes, Thiers 
Montebello, o homenageado, Fernando Bueno e Carlos Henrique 

Cabral com seu filho, o governador do Rio, Sergio Cabral

Jair Lins Netto, Carlos Henrique Amorim Costa, Fernando 
Bueno, Sergio Cabral (filho)e José de Moraes
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omo parte das atividades 
previstas para a capacitação 
institucional e a formação 

de seus técnicos e membros, uma 
comitiva do Tribunal Administrativo de 
Moçambique esteve, nos dias 21 e 22 de 
maio, visitando o TCMRJ, interessada 
em conhecer o funcionamento de 
diversos setores do TCMRJ, já que o 
modelo de controle externo das contas 
públicas do Tribunal Administrativo de 
Moçambique é semelhante ao de alguns 
Tribunais brasileiros. Participaram da 
comitiva o presidente do Tribunal, 
Antonio Pale, três juízes-conselheiros, 
Januário Guibunda, Estevão Muchine 
e Amílcar Ubisse, o jurista José Oscar 
Monteiro, o secretário executivo da 
AFROSAI-E, Wessel Pretorius e Carlos 
Maurício Figueiredo, especialista em 
Formação e Capacitação Institucional 
do Programa de Planificação e Finanças 
Descentralizadas-PPFD, do Governo de 
Moçambique.

Segunda-feira, dia 21, a comitiva 
assistiu, no Auditório Luiz Alberto 
Bahia, a uma apresentação do Vídeo 
Institucional 25 Anos e iniciou 
visitas à sala-cofre, na Assessoria 
de Informática, ao Serviço Médico-
Odontológico, no 12º andar, à Diretoria 
de Biblioteca e Documentação e à 
Diretoria de Publicações.

Após assistirem à Sessão Plenária, 
acompanharam uma apresentação do 
conselheiro Antonio Carlos Flores 

Comitiva  de Moçambique 
visita o TCMRJ

de Moraes sobre “Prestação de 
Contas”, na qual foram destacados 
os tópicos Aspectos Constitucionais, 
Aspectos Formais e Legais, e os 
itens Instrumentos de Planejamentos 
(arts. 165 e 182, CF/88), Relatório 
do Controle Interno (art. 74, CF/88 e 
arts. 8º e 45 da LRF), Demonstrações 
Contábeis – Lei  nº 4320/64, Relatórios 
da Lei de Responsabilidade Fiscal 
– Lei nº 101/00, subdividido em 
Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária e Relatório de Gestão 
Fiscal. Encerrando o encontro, o 
conselheiro Antonio Carlos de Moraes 
discorreu sobre Limites Legais, onde 
enumerou alguns limites (mínimos e 
máximos) em determinadas despesas 
orçamentárias e também sobre o  
Relatório e Parecer Prévio à Prestação 
de Contas da Prefeitura da Cidade do 
Rio de Janeiro.

No dia 22, Maria Bethania Vilela, 
responsável pelo Centro Cultural e 
desde 2003 indicada pela Presidência 
para desenvolver o Programa de 
Auditoria Ambiental,  fez uma 
apresentação para os representantes 
do Tribunal de Moçambique sobre o 
assunto, traçando um breve histórico 
sobre as etapas da sua implantação 
no TCMRJ, como a criação do Grupo 
Informal de Auditoria Ambiental em 
2003 e a capacitação na UFRJ de 50 
técnicos em 2004. Maria Bethania 
falou ainda sobre os Ciclos de Palestras 
realizados pelo Tribunal em 2004, 
2005 e 2006 com os seguintes temas, 
respectivamente, Sustentabilidade, 
Licitações Sustentáveis e Aquecimento 
Global; falou também sobre o 4º 
Ciclo de Palestras, a ser realizada 
em agosto de 2007, com o tema 
“O Tribunal de Contas e o Meio 

C

Visitantes no Plenário

Equipe na ASI, ouvindo explicações sobre a sala-cofre Dra. Maria Rita Veríssimo, do Serviço Médico-Odontológico, recebe os visitantes
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Ambiente – A Importância da Gestão 
Ambiental nas Cortes de Contas” e 
sobre o início do “Programa de Gestão 
Ambiental” em março de 2007, com as 
seguintes ações: Progerar, Elaboração 
da Resolução sobre Papel Reciclado, 
Coleta Seletiva e Cooperativa de 
Catadores de Papel.

A seguir, Simone de Souza Azevedo, 
Inspetora Geral da 2ª Inspetoria 
abordou, em sua apresentação sobre 
Visitas Técnicas, o Acompanhamento 
Simultâneo da Execução de Contratos 
de Obras, sua origem, a necessidade de 
um acompanhamento mais dinâmico 
e abrangente e a vantagem de uma 
interferência mais célere, visando à 
correção de irregularidades. Simone 
ressaltou ainda que o aperfeiçoamento 
no procedimento do acompanhamento 
simultâneo da execução dos contratos 
é dinâmico; em todas as fases do 
processo, modificações são sugeridas, 
avaliadas e introduzidas, através das 
experiências trazidas pelos técnicos, 
parte fundamental neste processo.

Em continuação às exposições, 
o Inspetor Setorial Marcus Vinicius 
Pinto da Silva e o técnico de Controle 
Externo Jeverson das Chagas e Silva, da 
3ª IGE,  apresentaram o “Programa de 
Visita às Unidades da Rede Municipal 
de Ensino”, que foi aprovado em 
Sessão de 16.06.2003, e que tem como 
objetivos a verificação das condições 
gerais das escolas(estrutura, elétrica 
e hidráulica, além de segurança, 
merenda, limpeza, corpo discente 
e docente), a criação de banco de 
dados dos investimentos na área de 
educação, execução de contratos, 

e detecção e solução rápida de 
problemas.

Após as  apresentações  dos 
trabalhos desenvolvidos pelo Corpo 
Técnico do TCMRJ nas áreas de 
Meio Ambiente, Obras Públicas e 
Educação, a comitiva do Tribunal 
de Moçambique esteve no gabinete 
do conselheiro Fernando Bueno 
Guimarães, onde complementou as 
informações sobre as competências 

do Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro, tendo como 
paradigma o Tribunal de Contas da 
União, recebendo também cópia da 
parte da Lei Orgânica que trata do 
assunto.

Encerrando a visita, a missão 
voltou ao Auditório Luiz Alberto Bahia 
onde o Coral do TCMRJ brindou os 
convidados com uma apresentação 
especial.  

No auditório, visitantes ouvem exposição sobre Auditoria Ambiental 

Visita à Biblioteca... e à Diretoria de Publicações

Apresentação especial do Coral para os membros da comitiva

Antonio Pale recebe, de 
Thiers Montebello, medalha 
comemorativa da visita
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e m b r o s  d o  C o m i t ê 
Organizador dos Jogos 
Pan-americanos Rio 2007 

(CO-RIO) estiveram no TCMRJ, em 
16 de maio,  para apresentar as 
etapas da organização dos Jogos, 
do projeto inicial até a presente 
data.

O presidente do Comitê, Carlos 
Arthur Nuzman,  revelou o orgulho 
em receber no Brasil  atletas e 
oficiais de 41 países da América. 
“ E n t r a m o s  n a  r e t a  f i n a l  d o s 
preparativos para o mais importante 
evento já organizado e realizado 
no Brasil, na área do esporte ou 
de qualquer outro segmento. Os 
Jogos deixarão ‘heranças ’  que 
v i rão  num cur t í ss imo espaço 
de  t empo e  que  bene f ic ia rão 
vários setores da sociedade, e que 
certamente contribuirão para o 
desenvolvimento da cidade, do 
estado e do país”.

O secretário-geral do CO-RIO, 
Carlos Roberto Osório, lembrou 
das dificuldades enfrentadas e 
da “ imensa sat is fação com os 
resul tados  a lcançados .  Foram 
muitos desafios, mas conseguimos 
vencê-los, com o apoio dos três 
níveis de governo. Temos a certeza 
de que outros  obstáculos  vão 
surgir até a Cerimônia de Abertura, 
mas  estamos preparados  para 
superá-los”.

E m  s e g u i d a ,  o  p r e s i d e n t e 
do TCMRJ, Thiers Montebello, 
a g r a d e c e u  a  “ g e n t i l e z a  d a 
explanação”, desejou “êxito ao 
evento”, e entregou aos integrantes 
do Comitê  uma medalha para 
“registrar o encontro”. “É uma 
singela lembrança do Tribunal 
para materializar  nosso apreço 
e carinho por esses nomes que 
hoje aqui estão, e a quem o Brasil 

TCMRJ recebe Comitê 
Organizador do PAN

irá agradecer muito”, observou 
Thiers.

Além do presidente do CO-RIO 
e do secretário -geral ,  também 
receberam medalha o responsável 
pelas Relações Governamentais,  
Leslie Kikoler, o sub-secretário geral 
corporativo, Sérgio Vieira da Costa 
Lobo, o gerente administrativo e 
de Recursos Humanos, Coronel 
Paulo Sérgio Oliveira da Rocha, a 

M

gerente geral jurídica, Ana Luiza 
de Melo Pinheiro, a assessora 
financeira, Eliana Lucena, e o 
assessor financeiro, Francisco José 
Rodrigues de Abreu.

Ass is t i ram à  apresentação 
o s  c o n s e l h e i r o s  d o  T C M R J , 
inspetores ,  chefe  de gabinete 
da presidência, secretário-geral, 
diretor de controle externo, entre 
outros.

Carlos Nuzman e Carlos Roberto Osório durante a apresentação.
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á seis anos consecutivos, 
o  T C M R J  p r o m o v e  o 
Concurso de Monografias 

para concessão do Prêmio Maurício 
Caldeira de Alvarenga. O concurso de 
2007, regulamentado pela Resolução 
nº 4290, de 24 de abril, tem por 
tema “O Meio Ambiente e as Cortes 
de Contas: Competência e Atuação 
– Uma relação de Qualidade de Vida 
para a Presente e Futuras Gerações” e 
destina  às três melhores monografias 
inéditas a premiação total de R$ 13 
mil. O primeiro colocado receberá 
R$ 6 mil, o segundo, R$ 4 mil e o 
terceiro, R$ 3 mil.

A comissão encarregada do 
julgamento e  da c lassi f icação 
das monografias concorrentes é 
constituida pelos conselheiros 
Jair  Lins Netto (presidente)  e 
Fernando Bueno Guimarães, pelos 
procuradores Francisco Domingues, 
da Procuradoria Especial do TCMRJ, 
Sergio Antonio Ferrari Filho, da 
Procuradoria da Câmara Municipal 

Concurso de Monografia do TCMRJ 
tem por tema o Meio Ambiente

do Rio de Janeiro e Leo Bosco 
Griggi, da Procuradoria Geral do 
Município, e pelo assessor especial 
Antonio César Lins Cavalcanti, da 
Controladoria Geral do Município 
do Rio de Janeiro. A comissão conta, 
também, com Maria Bethânia Villela, 
responsável pelo Centro Cultural, na 
função de secretária executiva. 

A abertura dos envelopes contendo 
as fichas de identificação dos autores 
das monografias vencedoras será 
realizada em sessão pública, na 
sede do TCMRJ, em 31 de outubro 
próximo. A solenidade de entrega 
dos prêmios ocorrerá em 21 de 
novembro, no Auditório Conselheiro 
Luiz Alberto Bahia.

O Prêmio Maurício Caldeira de 
Alvarenga, instituído pela Deliberação 
nº 143, de 02 de abril de 2002, foi uma 
iniciativa do Plenário do TCMRJ 
com o objetivo de atender as metas 
de incentivo e investimento na 
formulação de uma política cultural 
voltada para o desenvolvimento da 

pesquisa na área de fiscalização e 
controle externo das contas públicas. 
O título do prêmio é uma homenagem 
ao conselheiro Maurício Caldeira de 
Alvarenga por relevante atuação 
como membro fundador do TCMRJ 
e por importante contribuição 
no exercício da vida pública, nos 
Poderes Legislativo e Executivo do 
Estado e do Município do Rio de 
Janeiro.

Em agosto de 2006, o TCMRJ 
editou o livro “Prêmio Maurício 
Caldeira de Alvarenga” contendo 
a s  m o n o g r a f i a s  v e n c e d o r a s 
dos concursos de 2002 a 2006. 
Na apresentação  do  Livro ,  o 
presidente Thiers Montebello 
destacou que “ao divulgar os 
trabalhos inéditos vencedores, 
o Tribunal tem a satisfação de 
ampliar o espectro dos resultados 
alcançados e compartilhá-los com 
os demais órgãos da administração 
pública, instituições acadêmicas e 
bibliotecas”.  

H
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riada  com a finalidade de 
estabelecer mais um canal 
de comunicação direta com 

o cidadão e a sociedade civil, dando 
mais transparência aos atos do poder 
constituído e de trazer mais eficiência 
e efetividade às ações de controle 
externo, a Ouvidoria do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de 
Janeiro iniciou suas atividades no dia 
28 de agosto de 2006, tendo registrado 
até meados de maio, cerca de 150 
chamados.

 Ocupando o papel de provedora 
de informações tanto para o Tribunal, 
a fim de trazer insumos para  as 
auditorias, quanto para a sociedade, a 
Ouvidoria atende ao cidadão que deseja 
colaborar com o acompanhamento da 
gestão pública recebendo sugestões, 
reclamações, informações, denúncias 
e  agradecimentos relat ivos às 
atividades desenvolvidas no âmbito do 
TCMRJ. Para tal o órgão disponibiliza 
diversas formas de acesso: pessoal, 
correspondência, fax, telefone e e-
mail.

Todo o chamado tem um prazo de 
10 dias para ser apurado. O processo 
começa com a abertura do registro e 
triagem. As reclamações recebidas 
são classificadas em institucionais, 
quando referentes às secretarias ou 
outra entidade municipal; e pessoais, 
quando se refere à autoridades. 
Quando o assunto abordado não 
compete ao TCMRJ, o reclamante é 
encaminhado ao órgão competente, 
geralmente a Ouvidoria, se tiver, ou ao 
setor que possa orientar ou solucionar 
o assunto junto ao cidadão.

Angélica  Santana das Chagas, 
responsável pelo atendimento, 
classificação e encaminhamento  
dos questionamentos aos setores do 
Tribunal para resposta, ou às demais 
secretarias e entidades públicas para 
conhecimento, informa que, logo 

que foi criada, a Ouvidoria recebia 
denúncias e reclamações de assuntos 
que não tinham relação com o TCMRJ 
ou com qualquer órgão público. “Com 
o tempo as pessoas perceberam a real 
finalidade da Ouvidoria e passaram a 
encaminhar assuntos mais pertinentes, 
colaborando inclusive com o trabalho 
do Tribunal no acompanhamento 
da gestão pública, pois algumas 
denúncias deram origem a auditorias 
e inspeções”, disse.

- Um caso interessante foi o de um 
cidadão que apresentou seis denúncias. 
Após as verificações de praxe, três 

delas resultaram em inspeções in loco. 
O curioso, – informa ela –, é que o 
cidadão que efetuou as denúncias era 
funcionário do órgão em questão.

As denúncias, para serem aceitas, 
não podem ser anônimas. O reclamante 
precisa  se identificar, embora seu nome 
seja mantido em sigilo. Existe, porém, 
o caso de algumas denúncias anônimas 
que, por sua riqueza de detalhes e 
informações, embora não conhecidas 
pela Ouvidoria, acabam sendo objeto 
de recomendação para que os fatos 
mencionados sejam observados nas 
próximas inspeções.

Ouvidoria: o cidadão 
colaborando com o  controle

C
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Presidência do TCMRJ e o 
Centro Cultural já começaram 
a organizar a solenidade de 

entrega do Colar do Mérito Ministro 
Victor Nunes Leal, distinção máxima 
do  TCMRJ, às personalidades que 
serão homenageadas em 2007. As 
sete autoridades convidadas a receber 
a Comenda já confirmaram presença 
na solenidade de condecoração, 
em novembro próximo. São elas: 
ministro Marco Aurélio, do Supremo 
Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, 
do Superior Tribunal  de Justiça, 
desembargadora Letícia Sardas, 
acadêmico Marcos Vinicios Vilaça, 
presidente da Academia Brasileira de 
Letras, governador de Sergipe, Marcelo 
Déda, senador Marco Maciel, e o 
conselheiro do TCMRJ Sério Cabral, 
recentemente aposentado. 

O Colar do Mérito Ministro Victor 
Nunes Leal, instituído pelo TCMRJ 
por meio da Deliberação nº 157, de 
15 de junho de 2004, é destinado a 

TCMRJ inicia preparativos para 
o Colar do Mérito 2007
A reconhecer o mérito de personalidades 

ou instituições que tenham contribuído 
para a expressão, relevância e 
reconhecimento do Sistema Tribunal 
de Contas do Brasil. A condecoração 
é composta por uma comenda, um 
distintivo de alfinete, uma roseta e um 
diploma com portfólio.

Entre os primeiros indicados 
a receber o laurel, em 2004, estão 
o decano do Supremo Tribunal 
Federal, Sepúlveda Pertence, e o 
então presidente do TCU, Valmir 
Campelo.  Em 2005,  quando o 
Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro completou 25 anos 
de existência, o Plenário prestou 
homenagem post mortem ao ex-
governador Chagas Freitas, criador, 
idealizador e patrono do órgão e a 
mais nove personalidades. Em 2006, 
entre os dez agraciados, constaram o 
senador Antonio Carlos Magalhães 
e o desembargador Sergio Cavalieri 
Filho.
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em Auditoria Operacional” 
rinta e cinco técnicos de 
controle externo do Tribunal 
de Contas do Município do Rio 

de Janeiro assistiram, em 12 de abril, à 
aula inaugural do Curso de Atualização 
em Auditoria Operacional ministrada 
no Auditório Luiz Alberto Bahia pelo 
coordenador acadêmico da Fundação 
Getúlio Vargas - FGV, professor Roberto 
Bevilacqua Otero (foto).

Em palestra inicial, o professor 
Bevilacqua afirmou que o TCU e o TCMRJ 
têm se destacado ao atuar em auditorias 
de natureza operacional. O curso, explica 
o professor, “visa fornecer ao participante 
a fundamentação teórica, doutrinária, 
prática e instrumental necessária para 
compreensão, desenvolvimento e 
aplicação das atividades de planejamento, 
execução, elaboração de relatórios 
e acompanhamento de resultados 
de auditorias operacionais na esfera 
pública”.

Fruto da parceria entre o TCMRJ e a 
Fundação Getúlio Vargas-FGV, o curso, 

T

de 96 horas/aula de duração, tem como 
disciplinas a Avaliação de Programas, 
Tópicos em Auditoria de Desempenho, 
Métodos e Técnicas de Auditoria de 
Desempenho, Modelos Quantitativos  de 
Auditoria de Desempenho e Análise de 
Indicadores Sócio-Econômicos.

 Fazem parte do corpo docente do 
curso o Coordenador Executivo da FGV, 
Professor Bianor Scelza Cavalcanti, e 
os professores Dagomar Lima, Maria 
Lúcia, Sheila Zani e Móises Balassiano 
que integram a equipe multidisciplinar 
especializada da FGV.

violonista Helio Silva  
(foto) foi o escolhido para 
iniciar  a programação de 

apresentações musicais de 2007 
do Projeto Música, Arte e Cultura, 
promovido pelo Centro Cultural.  Sua 
apresentação foi dia 15 de março, às 
12 horas, no Auditório Luiz Alberto 
Bahia.

O artista, que já se apresentou no 
TCMRJ, em agosto de 2002,  na série 
“Encontros ao meio-dia”  mostrou, 
mais uma vez, variado  repertório, 
passando pelo clássico, moderno, 
choro e MPB.

Na oportunidade, o inspetor geral 
da 5ª IGE, Maurício Caldeira de 
Alvarenga Filho,  também violonista, 
deu  uma “canja” e dividiu o palco 
com o artista, acompanhando-o em 
algumas canções.

Projeto Música, Arte e Cultura

O
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Departamento Geral  de Pessoal, 
visando manter atualizado o 
cadastro do Sistema Integrado de 

Gestão em RH, convocou os servidores 
inativos do TCMRJ  para o recadastramento 
anual, no período de 1 a 31 de março, 
conforme determina a Resolução nº 225, de 
3 de fevereiro de 2004. Todos os servidores 
compareceram.

O servidor inativo que deixasse de 
comparecer poderia ter seu pagamento 
suspenso até a confirmação de  seus dados 
cadastrais junto ao Departamento Geral de 
Pessoal.

O

Recadastramento 
de inativos

o período de 07 a 09 de março foi realizado, em Salvador - BA, 
o Encontro Nacional de Auditoria de Obras Públicas - ENAOP, 
tendo como tema “Economicidade nas Obras Públicas”. 

O evento visou aprimorar a fiscalização das obras e serviços de 
engenharia realizada pelos entes da Federação, através da capacitação 
técnica quanto ao acompanhamento da aplicação dos recursos 
públicos. 

Participaram do evento a inspetora geral da 2ª IGE, Simone de Souza 
Azevedo, o inspetor geral da 7ª IGE, Mauro César de Jesus Barbosa, 
o engenheiro Carlos Roberto Milet C. Júnior e o técnico de controle 
externo, Pedro Carlos Vieira Beltrão, também da 2ªIGE. 

N
TCMRJ participa do Enaop

Carlos Roberto Milet C. Júnior,  Mauro César 
de Jesus Barbosa, Pedro Carlos Vieira Beltrão 
e Simone de Souza Azevedo

Coral do TCMRJ marca abertura de Evento
apresentação do Coral do TCMRJ inaugurou, 
no dia 15 de março, o ciclo de exposições 
“Um Olhar Poético e Crítico das Experiências 

Artísticas do Calouste”. Com sete canções populares, 
as vozes do coral ocuparam a escadaria que conduziu 
os expectadores aos três andares do Centro de Artes 
Calouste Gulbenkian, em que diferentes trabalhos 
estavam instalados (foto). 

As exposições constaram da programação do 
evento “Rio de Redes Femininas”, resultado de 
parceria entre a Prefeitura do Rio e o Centro de Artes, 
e teve como proposta desenvolver conceitos e práticas 
que fortaleçam a eqüidade de gênero.

A Diretora do Centro de Artes Calouste Gulbenkian, 
Maria Edite Dantas, agradeceu a todos colaboradores 
e presentes, a quem dedicou citação de Paulo Freire: 
“Aceitar o sonho do mundo melhor e a ele aderir é 
aceitar entrar no processo de criá-lo. Processo de luta 
profundamente ancorado na ética”.

A

erão realizadas no dia 10 de julho, das 9 às 17h, em Assembléia Geral, as 
eleições para cargos na Associação de Classe dos Servidores do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de Janeiro – AST-RIO. Os eleitos exercerão 

seus cargos durante o biênio 2007/2009.
 Qualquer sócio (fundador, efetivo ou colaborador) cuja filiação tenha ocorrido 

até dois meses antes da data da Assembléia Geral pôde candidatar-se, no período de 
4 de maio a 6 de junho,  para os cargos de presidente e vice-presidente da Diretoria 
Executiva, ou para uma das sete vagas para o Conselho Deliberativo e para as três do 
Conselho Fiscal. De acordo com o regimento interno da Associação, as inscrições 
para o Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo foram individuais, enquanto que 
para presidente e vice-presidente foi obrigatória a formação de chapas. 

As candidaturas foram apresentadas na sala da Associação, através de 
requerimento à Diretoria de Comunicação da AST-RIO, no período de 04 de maio 
a 06 de junho.

A campanha eleitoral foi de responsabilidade de cada candidato.
A posse dos eleitos ocorrerá no dia 1º de agosto de 2007 e o início das atividades  

será a partir de 1º de setembro. 

Eleição na AST-RIO

S
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ia 20 de junho será lançado, 
no auditório do TCMRJ, o 
l ivro Manual de Direito 

Administrativo, de Gustavo Mello 
Knoplock.

Gustavo Mello, aprovado no 
concurso realizado em 2000 para   
t écn ico  de  Cont ro l e  Ex te rno , 
trabalhou no Tribunal de Contas 
no período de novembro de 2000 
a julho de 2003, lotado na 3ª IGE. 
Tendo sido aprovado também em 
concurso público para fiscal de 
rendas do Município do Rio, optou 
pela mudança de função  e atua 
hoje na fiscalização do ISS.

P r o f e s s o r  d e  D i r e i t o 
A d m i n i s t r a t i v o  d e s d e  2 0 0 1 , 
Gustavo leciona nos principais 
cursos preparatórios para concurso 
do Rio.

O  l iv ro  Manua l  de  D i re i to 
Administrativo, publicado pela 
Editora Campus, tem como objetivo 
preparar candidatos para a difícil 
tarefa da aprovação em concurso 
público, tendo como diferencial 
a linguagem clara e objetiva, sem 
perda de consistência, e o grau 
de aprofundamento necessário 

Manual de Direito Administrativo
D

exigido nos concursos de alto nível. 
Demonstra os pontos polêmicos 
e  as  divergências  doutr inárias 
e x i s t e n t e s  e m  d e t e r m i n a d o s 
assuntos e apresenta a linha que 

o candidato deve seguir na prova, 
contando com diversas questões 
comentadas e dicas elaboradas em 
quadros esquemáticos para uma 
melhor visualização.

Serviço Médico e Odontológico do TCMRJ – SMO realizou, no período de 21 de maio a 15 de junho, 
Campanha de Vacinação contra Gripe (Influenza).  Até 31 de maio – prazo inicial para o término da 
campanha – foram vacinados cerca de 250 servidores e 50 familiares e funcionários de firmas terceirizadas 

que trabalham no Tribunal.

Serviço Médico do TCMRJ 
vacina servidores contra gripe
O

Segundo a SMO, desde que a campanha de vacinação 
foi implantada no TCMRJ, há oito anos, foi reduzido o 
número de visitas ao médico, em função de infecções 
no trato respiratório superior, e, também, o número de 
faltas ao trabalho por motivo de gripe. O Serviço Médico e 
Odontológico do TCMRJ informou ainda que a vacina não 
protege contra resfriados e rinite.
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Serão realizados em Sergipe, de 
26 a 29 de novembro, o 24º Congresso 
dos Tribunais de Contas do Brasil 
e o II Congresso Internacional dos 
Sistemas de Controle Externo.  
O Congresso, organizado pelo TCE/SE, 
com apoio do Instituto Rui Barbosa, 
Atricon e Abracon, tem como tema 
“O Futuro dos Tribunais de Contas no 
Brasil” e a abertura do evento contará 
com a presença do Presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva.

O s  d e s a f i o s  a t u a i s  e  a 
necessidade de se pensar o futuro 
para os Tribunais de Contas serão 

24º Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil

agenda

Painel de Debates no TCMRJ
deputado federal e ex-prefeito de 
Vitória (ES).

Renato Villela, subsecretário 
estadual de Fazenda  e coordenador 
do estudo da FGV; os advogados 
Marcio Gea e Antonio Joaquim 
Albuquerque; e a pesquisadora do 
Ipea, Mônica Mora, exporão sobre 
“Cidades-Estado  X  Municípios 
E s p e c i a i s ” ,  q u e  t e r á  c o m o  
moderador Cláudio Sancho Mônica, 
coordenador da Coordenadoria de 
Audi tor ia  e  Desenvolv imento 
– CAD, do TCMRJ.

“Reorganização Federat iva” 
será o tema do terceiro painel, a  
ser exposto por Sara Jane Farias, 
assessora jurídica do TCMRJ e 
moderado por Arabella Sampaio de 
Castro, Procuradora do Município 
de São Paulo.  Os debatedores 
serão Sergio Ferrari, procurador 
da Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro, e Vanice Lírio do Valle, 
procuradora  do Município  do 
Rio.

Em 18 e 19 de junho,  será 
realizado no auditório do TCMRJ  
o  “ Pa i n e l  d e  D e b a t e s  s o b r e 
Autonomia Municipal”, cujo tema 
central é  “Grandes Cidades: uma 
nova Esfera da Federação?”.  O 
discurso de abertura do encontro 
c a b e r á  a o  p r e s i d e n t e  T h i e r s 
Montebello. 

O  pr ime i ro  pa ine l ,  com a 
introdução ao tema, terá como  
e x p o s i t o r e s  C a r l o s  Au g u s t o 
Werneck de Carvalho, assessor 
da  p res idênc ia  do  TCMRJ ,  e 
Lívio Fornazieri, subsecretário 
de Fiscalização e Controle do 
TCM/SP. 

M a r a  B i a s i  Fe r r a r i  P i n t o , 
a s sessora  espec ia l  do  IBAM, 
apresentará o tema “Caminhos 
para um tratamento justo” .  O 
economista José Roberto Afonso 
será o moderador, e os debatedores 
serão Sergio Besserman Vianna, 
presidente do Instituto Pereira 
Passos, e Luiz Paulo Vellozo Lucas, 

discutidos no evento.
A palestra inaugural,  terça-

feira, dia 27, apresentará “Sistemas 
de Tribunais de Contas sob o prisma 
constitucional”. Na parte da tarde 
ocorrerá a primeira reunião da 
Conferênc ia  In te rnac iona l  de 
Ó rg ã o s  d e  C o n t r o l e  E x t e r n o , 
com a  apresentação geral  dos 
participantes e principais desafios 
enfrentados no presente.

“Principais aspectos da ação do 
TCU nos dias atuais” é o tema da 
palestra da manhã do dia 28.11, 
seguida  dos  seguintes  temas : 

O painel seguinte, “Reforma do 
Sistema Tributário”, será exposto 
pelo professor da FGV, Fernando  
Rezende, tendo como moderador 
José Mario Brasiliense Carneiro, 
diretor  da Oficina Municipal , 
e  debatedores o economista e 
geógrafo do Ibam, François de 
Bremaeker,  e  Pau la  de  Pa iva 
N a z a r e t h ,  d o u t o r a n d a  p e l o  
I E / U F R J  e  s u b s e c r e t á r i a  d e 
Auditoria e Controle do TCE/RJ.

Encerrando o evento, Vicente 
Trevas, subchefe da Casa Civil 
para assuntos federativos e vice-
presidente da Rede Interamericana 
de Alto Nível sobre descentralização, 
governos locais e participação 
cidadã – Riad apresentará o painel  
“Organização Política dos Novos 
Entes”, que terá como moderadora 
Aspásia Camargo, cientista política, 
e debatedor Andréas Krell, doutor 
em direito pela Universidade de 
Berlim e professor da Universidade 
Federal de Alagoas. 

“Modernas práticas de Auditoria 
Operacional”, “O controle do Terceiro 
Setor” e “Os controles da Lei de 
Responsabilidade Fiscal”. Na parte 
da tarde haverá a segunda reunião da 
Conferência Internacional de Órgãos 
de Controle Externo.

Na quinta - fe i ra ,  d ia  29 .11 , 
além da palestra “A importância do 
Controle Interno e suas perspectivas 
no Brasil” e a apresentação das 
conclusões  dos  t raba lhos  das 
Comissões Temáticas, será eleita a 
nova diretoria da Atricon e a escolha 
da sede do XXV Congresso.  
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Oex-secretário-geral da Mesa Diretora 
do Senado Federal, Raimundo 
Carreiro, tomou posse, em 14 

de março, como ministro do Tribunal de 
Contas da União, em vaga decorrente da 
aposentadoria do ministro Iram Saraiva. A 
cerimônia, realizada no Auditório Ministro 
Pereira Lira, contou com a presença de 
ministros de Estado, parlamentares, membros 
de tribunais superiores e de contas, entre 
outras autoridades, servidores da casa e 
familiares.

Carreiro nasceu em Benedito Leite, no 
Maranhão. Formou-se em Direito, foi vereador, 
vice-presidente do Conselho Consultivo 
da Agência Nacional de Telecomunicações 
- Anatel e funcionário do Senado por 38 anos, 
dos quais, os 12 últimos, como secretário-
geral da Mesa Diretora.

No início da solenidade, o Procurador-
Geral do Ministério Público, Lucas Rocha 
Furtado, deu boas-vindas a Raimundo Carreiro 
enaltecendo seu desempenho e dedicação ao 
serviço público. “Sua experiência adquirida 
na Secretaria-Geral da Mesa do Senado da 
República certamente o credencia ao cargo 
e permite antever o trabalho sério, dedicado 
e transparente que desempenhará como 
Ministro do Tribunal de Contas da União. 
(...) Este Tribunal presta relevantes serviços 
à sociedade deste País. Mas muito mais há 
ainda por fazer e para tanto necessitamos 
de homens sérios, honrados e firmemente 
comprometidos com o interesse público e 
com o bem-estar da população brasileira. Seja 
bem-vindo ao TCU. Que Deus o abençoe”, 
finalizou o Procurador.

Em discurso que oficializou a posse de 
Raimundo Carreiro, o presidente do TCU, 
Walton Alencar Rodrigues, cumprimentou 
o novo ministro, “por ter ostentado, quase 
heroicamente, mesmo à exaustão, duas das 
virtudes mais básicas e essenciais do ser 
humano: a constância e a obstinação no 
implemento dos objetivos, no atingimento 
das finalidades e na realização dos deveres 
e dos sonhos. (...) A posse de V. Exa., 
Ministro Carreiro, augura trajetória de 
longos e bem-sucedidos anos de serviços ao 
controle externo e ao País. Mas nesses ritos 
primeiros de iniciação, dentro da conjuntura 
singular, já hoje no exercício das novas 
funções, encontra-se V. Exa. investido das 

de Contas da União, se faça cada vez mais 
eficaz, nos seus objetivos constitucionais e 
legalmente definidos, porque também dele 
depende a correção, a eficiência e a eficácia 
da Administração Pública. Administração é 
atividade de quem não é senhor absoluto; 
senhora é a lei, que define a finalidade do 
recurso e o procedimento que deve ser 
obedecido na sua aplicação. E não basta 
a legalidade; a eficiência na aplicação dos 
recursos é fundamental. O desafio é extrair de 
cada estrutura da Administração o máximo 
que ela pode dar. E é nesse controle que a 
partir de agora passará V. Exa. a dar a sua 
esperada contribuição. Parabéns a V. Exa., 
muito sucesso e seja bem-vindo ao nosso 
meio”.

O Ministro Marcos Vilaça foi o escolhido 
para saudar o mais novo colega. E assim 
o fez:

“ ‘Ih! Raimundo nasceu depois de um 
raio’. Assim sua mãe, Ministro Raimundo 
Carreiro, sintetiza a narrativa do seu 
nascimento.

 Se na literatura é famoso ‘o estalo de 
Vieira’, aqui no TCU haverá de ser bem 
recebido ‘o raio do Raimundo’. ‘Ih! Raimundo 
nasceu depois de um raio’.

 É bom que o Ministro novo chegue 
cheio dessa energia. Precisará dela, pois 
ocupará, a partir de hoje, neste cadeiral 
ruibarboseano, um lugar de provações. 
É um posto difícil. Não o quero enganar. 
Certamente é honroso, excelente posição 
para exercício da cidadania, observatório 
precioso da Res Publica, mas pleno de 
cesuras, tanto pelas amarras legais como 
pela ligeireza com que é avaliado de vez em 
quando. Sabemos disso. E vem de longe.

É bastante conhecido o episódio, 
criação de Eça de Queiroz, em que se fala 

de certo funcionário público, boêmio de 
muitas reincidências em voltar à casa já 
tarde da noite, pelas longas jornadas em 
tascas lisboetas. A esposa, repetidamente, 
recebia dele a desculpa fofa de que estava a 
trabalhar no Tribunal de Contas. Sempre essa 
justificativa até que ela, cansada da resposta, 
indagou-lhe o que tanto se fazia no Tribunal 
de Contas. ‘Até contas fazemos’, foi a resposta 
com a malícia, a ironia tão próprias a Eça de 
Queiroz.

Pois bem, esquecidos de quaisquer 
ucronias, Senhor Ministro, até contas fazemos. 
As contas públicas e as contas do rosário de 
dissabores. Há alguns vesgos que sentenciam: 
a culpa é do TCU. A obra não anda, o TCU 
não deixa. As contas não foram aprovadas, o 
TCU julgou-as equivocadamente. E assim por 
diante. Ninguém examina cuidadosamente se 
os projetos estavam em nível de execução, se 
os recursos foram disponibilizados a tempo 
e hora, se a obra atendia a uma necessidade, 
se foi respeitada a indispensável teoria da 
qualidade no serviço público, se a lei tem 
redação inequívoca. Nada disso importa. 
Impõe-se responsabilizar a Corte. Acontece 
que, neste século de protagonismos do 
conhecimento, é de conhecimento e de 
qualidade de que nos ocupamos. Somos 
conscientes de o aprendizado também nos 
fazer fortes. Por isso, conhecer, conhecer cada 
vez mais, é o que nos interessa.

Prepare-se para as provações. Mas 
prepare-se para contabilizar o lado positivo 
do serviço à Nação que este posto faculta. Aí é 
extremamente compensador, mais não fosse, 
por ocorrer em trabalho de aperfeiçoamento 
democrático.

Até contas fazemos. Fazemo-las 
seguindo a lição de Chesterton: ‘As coisas 
essenciais nos homens são as coisas que eles 

constitucionais garantias 
da magistratura, que 
lhe asseguram a plena 
imparcialidade para 
julgar conforme a lei e 
a Constituição, para que 
possa contribuir, com 
toda a sua inteligência 
e vontade, forjada em 
anos de trabalho no 
Congresso, para que 
o controle externo, 
exercido pelo Tribunal 

Ministros Augusto Sherman Cavalcanti, Raimundo Carreiro e 
Augusto Nardes

TCU empossa novo ministro
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possuem em conjunto e não as que possuem 
separadamente’. E se o filósofo não bastasse 
correríamos para o poeta Miguel Torga e 
ele ensinaria: ‘É preciso ter pelo menos um 
palmo de ilusão’. (...).

As funções de Estado têm que respeitar 
objetivos desejados pela sociedade, 
alcançando-os. Aí está a legitimidade da 
ação política.

A legitimidade formal das ações 
de governo é sua conformidade à lei. A 
legitimidade substantiva mede-se na escala 
dos resultados. É muito instigante, a este 
propósito, acompanhar as presentes 
reflexões de Giddens sobre a chamada 
Terceira Via, sobretudo num país em que 
há gente, e gente que se tornou importante, 
ainda a pensar que só existe a via única.

Para tudo isto existe o controle. O 
controle externo - a finalidade deste 
Tribunal - tem no controle social o seu 
balizador. Este controle é poliárquico e 
sobre nós também se exerce. Controlamos 
mais que os meios. O que aqui se aprecia, 
sob o pálio dos vínculos deste Tribunal 
com o Congresso, é a execução das políticas 
governamentais aprovadas por esse 
mesmo Legislativo. Devemos saber da sua 
legalidade, eficácia, efetividade.

O TCU, confio eu, começa a ser 
dominado por um ideal da teoria da 
qualidade. Em outras palavras: Para esta Casa 
a administração pública, obrigatoriamente 
agindo nos limites rigorosos das leis, tem 
que caprichar na qualidade. De outra parte, 
o TCU não é um Torquemada de látego à 
mão. Exponencial é o seu papel pedagógico 
de orientar quem faz a gestão do serviço 
público. Colaborar, não cair na compulsão 
punitiva como objetivo.

A Constituição é clara e fiel ao ideário de 
Rui Barbosa ao nos definir como integrante 
do Poder Legislativo. Nesse sentido, seguiu 
a doutrina de Pontes de Miranda. Além 
disso, conferiu-nos competências que, se 
honrosas, são muito exigentes.

Aqui, julgamos sobretudo homens 
públicos. E aí está uma das exigências 
mais relevantes. Ficamos sujeitos a um 
mundo de observações desenvolvidas 
sob o fragor de certas emoções. Às vezes 
movidos por ideários político-partidários. 
Acontece que para exato cumprimento 
dos nossos deveres, temos consciência de 
que o brasileiro cansou de ser pobre num 
país rico.

O Colegiado, ademais do respeito pelo 

Ministério Público e pela contribuição 
valiosa de um quadro técnico honrado 
e qualificado, gosta de ser composto de 
diferentes. Homens diferentes que cultivam 
e desdobram a complementaridade da 
diferença. Crescemos exatamente pela 
diferença, com a capacidade de enxergar no 
outro, de procurar o outro, de ser sensível 
aos mínimos movimentos do outro.

Somos homens públicos em busca 
constante da qualidade do nosso trabalho, 
que confere à ação um conteúdo patriótico. 
Por tudo isto, Ministro Raimundo Carreiro, 
a sua inserção no meio se fez sob aplausos, 
confiança, convicções. Este Plenário haverá 
de ser o seu melhor espaço. Aqui se pratica 
a respiração coletiva, onde temos orgulho 
da nossa unidade que não quer significar 
uniformidade de pensamento.(...).

Os congressistas que o puseram no 
Tribunal, em ato referendado pelo chefe 
do Executivo, continuarão a contar com 
o alto nível do seu exercício de servidor 
público e de cidadão. A consagração da 
escolha pelo Parlamento diz mais do que 
digo eu nesta hora. O renome, Ministro, é 
o salário do triunfo.

‘A pedra só é pedra no amanhecer 
longínquo’, poetou Drummond. Pois agora 
a sua tarefa é de construir esse amanhecer. 
E não esqueça do Padre Vieira, ao gritar de 
um púlpito, lá no seu Maranhão querido: 
‘No nascimento somos filhos de nossos 
pais, na ressurreição seremos filhos de 
nossas obras’ (...).

Excelências, Senhoras, Senhores, caro 
colega Raimundo Carreiro: ‘A História é 
uma façanha da liberdade e uma aventura 
do espírito’ (Croce). Entendemos que nada 
termina neste ato de posse e muito mais 
próprio será repetir os versos de  Sophia 
de Mello Brayner:

‘Outros dirão as singraduras/ Eu vos 
direi a praia onde luzia/ A primitiva manhã 
de criação’. ”

Em seu pronunciamento de investidura, 
o Ministro Raimundo Carreiro agradeceu, 
primeiramente, ao Senado Federal, “porque 
foi a grande escola da minha vida, lugar 
onde deixo colegas e amigos muito 
próximos ao coração, todos eles servidores 
valorosos e exemplares”; à Câmara dos 
Deputados, na pessoa de seu Presidente, 
deputado Arlindo Chinaglia, “pela acolhida 
pronta e carinhosa da minha indicação 
em prazo surpreendentemente curto”; ao 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, “pela 

também pronta homologação da escolha 
do Congresso Nacional”; e aos familiares 
“pela importância que suas vidas tiveram 
e têm para mim”. 

“Sei que chego a uma instituição que 
tem história, uma instituição viva, dinâmica, 
que se desenvolve e se aperfeiçoa na direção 
de melhor se qualificar para o desempenho 
de seu papel e de consolidar espaço 
próprio e ainda mais destacado no concerto 
das instituições que compõem o Estado 
brasileiro. (...) Trago comigo, do distante 
interior do Estado do Maranhão, os valores 
mais comuns a nossa gente e que serão 
a contribuição mais pessoal que poderei 
agregar à caminhada desta Casa, a qual 
hoje me somo. Trago, ainda, a experiência 
acumulada em quase quarenta anos de 
serviço ao público, quase todos eles passados 
bem perto daqui, sob a cúpula convexa do 
Senado Federal. Foi lá que aprendi o valor 
do respeito às diferenças na construção do 
entendimento; o valor do entendimento 
na construção dos consensos; e o valor dos 
consensos na construção do futuro. É a esse 
futuro que pretendo me dedicar, munido 
principalmente da firme determinação de 
defender e praticar a isenção de julgamento, 
a igualdade de tratamento para todos 
e a defesa incondicional do interesse 
público, sob o mandamento da lei. Acredito 
firmemente na prevenção como diretriz 
e guia dos nossos trabalhos. (...)  Uma 
orientação firme, segura e prudente, aliada 
à coragem e capacidade de criar e de 
inovar, certamente contribui para reduzir 
significativamente os erros de boa-fé e, 
por outro lado, coibir energicamente as 
iniciativas mal-intencionadas. (...) Aos 
meus Pares, que aqui faço representar 
na figura do Presidente, Ministro Walton 
Alencar Rodrigues, ratifico compromisso 
antigo para com o princípio da autonomia, 
que deve, necessariamente, caracterizar o 
estatuto de funcionamento desta Corte. Ao 
Procurador-Geral do Ministério Público 
junto ao Tribunal, Lucas Rocha Furtado, 
reafirmo a certeza de um trabalho parceiro 
e leal, sempre objetivando os interesses 
maiores do Estado. Aos servidores do 
Tribunal, empenho a firme disposição 
em reconhecer sempre seu talento e 
dedicação, qualidades que fizeram deles 
uma das corporações mais reconhecidas e 
respeitadas no âmbito do Serviço Público 
brasileiro. Muito obrigado a todos pela 
presença.”
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ex-deputado federal Aroldo 
Cedraz (PFL-BA) tomou posse, 
dia 18 de janeiro,  em sessão 

extraordinária realizada no Plenário do 
Tribunal de Contas da União, no cargo 
de ministro do TCU, ocupando a vaga 
do ministro Adylson Motta, aposentado 
em agosto de 2006. Estiveram presentes 
na  solenidade diversas autoridades, 
entre ministros de Estado, parlamentares, 
o ex-presidente do Congresso, Aldo 
Rebelo, o governador do Distrito Federal, 
José Roberto Arruda, o presidente do 
TCMRJ, Thiers Montebello e o ministro 
do Supremo Tribunal Federal, Carlos 
Ayres Britto.

O ministro Ubiratan Aguiar, em 
discurso de saudação, destacou que 
a nomeação de Aroldo Cedraz foi em 
função de seu trabalho, conhecimento 
e experiência de vida pública. Ressaltou 
ainda a serenidade, a inteireza moral e a 
honestidade como qualidades pessoais que 
ajudariam o empossado no ato de julgar.

O procurador-geral Lucas Rocha 
Furtado destacou que o currículo de 
Aroldo Cedraz o credencia para o 
exercício do cargo que passa a ocupar e 
que espera um belo trabalho realizado 
pelo novo ministro. 

O presidente do TCU, ministro Walton 
Alencar Rodrigues, ressaltou a longa 
carreira de Cedraz como empresário, 
professor universitário e deputado 

Cedraz toma posse no TCU

federal o que o capacita para o exercício 
do cargo de ministro. “Receba as mais 
sinceras congratulações e os augúrios 
de sucesso e realização”, declarou o 
presidente.

Agradecendo a homenagem, Aroldo 
Cedraz afirmou não se atemorizar 
frente aos grandes desafios que 
assumia e, destacando a importância e 
responsabilidade do cargo de ministro, 
que não poupará esforços para obter 
qualidade e resultado dos serviços 
públicos. 

Em seu discurso, Cedraz disse ainda 
que não devemos descuidar do cerco à 
corrupção e que no Brasil a conhecida 
e cara tradição burocrática e formalista 
deve ser combatida. “Não é possível 
continuarmos dedicando a maior parte 
de nossos recursos apenas à fiscalização 
da legalidade. O desejo maior do 
cidadão comum é, hoje, que os serviços 

Ministro Aroldo Cedraz, Presidente do TCU (Walton Alencar Rodrigues) e Sra. Aroldo Cedraz

O

respondam, com celeridade e eficiência, 
às suas necessidades e expectativas”, 
observou o ministro.

Aroldo Cedraz nasceu em Valente, 
na Bahia, em 1951, formou-se em 
Medicina Veterinária pela Universidade 
Federal da Bahia e exerceu quatro 
mandatos de deputado federal – 1991 
a 2007, licenciando-se de dezembro de 
2000 a marco de 2002, para o exercício 
do cargo de Secretário de Indústria, 
Comércio e Mineração do Estado da 
Bahia. Como congressista, privilegiou 
as áreas de Educação, Defesa, Ciência 
e Tecnologia, Relações Exteriores e de 
Minas e Energia.

Cedraz foi ainda Secretário de 
Estado de Recursos Hídricos, Chefe da 
Casa Civil da Prefeitura de Salvador e 
Assessor da Reitoria da Universidade 
Federal da Bahia (UFBa) para Área de 
Pesquisa e Pós-Graduação.
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m solenidade realizada no 
auditório do Espaço Cultural 
Humberto Braga, dia 4 de janeiro, 

os conselheiros José Maurício de Lima 
Nolasco e Jonas Lopes de Carvalho 
Junior tomaram posse como presidente 
e vice-presidente do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro, para o biênio 
2007-2008.

José Maurício Nolasco e Jonas 
Lopes de Carvalho Junior, eleitos por 
unanimidade, ocuparam cargos de 
relevância na administração pública antes 
de serem nomeados para o TCE, em 1988 

José Nolasco é o novo presidente do TCE/RJ

E
e 2000, respectivamente.

No discurso de posse, Nolasco 
agradeceu o apoio do conselheiro José 
Gomes Graciosa e elogiou seus atos à 
frente do TCE nos últimos seis anos: 
“Atualmente, o Tribunal situa-se num 
patamar que, sem dúvida alguma, serve 
de paradigma para os demais tribunais de 
contas do Brasil”.

Estiveram presentes à solenidade, o 
governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral 
Filho; o vice-governador Luiz Fernando de 
Souza Pezão; o presidente do Tribunal 
de Contas da União, ministro Walton de 

Alencar Rodrigues; o então presidente 
do Tribunal de Justiça, desembargador 
Sergio Cavalieri e o presidente atual, José 
Carlos Murta Ribeiro; o desembargador 
José Carlos Maldonado de Carvalho, 
representando a Emerj; o procurador-geral 
do Ministério Público Especial junto ao 
TCE-RJ, Horácio Medeiros; conselheiros 
de Tribunais de Contas do Rio de Janeiro 
e de outros estados do Brasil;  demais 
autoridades dos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário; dos governos 
estadual e municipal, e funcionários da 
Casa.
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m sessão solene realizada no 
10º andar da sede do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro – TJRJ, o desembargador José 
Carlos Murta Ribeiro tomou posse, 
dia 1º de fevereiro, no cargo de 
presidente para o biênio 2007/2008. 
A cerimônia foi dirigida pelo então 
presidente desembargador Sérgio 
Cavalieri Filho, e contou com a 
presença de diversas autoridades, 
entre elas o governador do Estado, 
Sérgio Cabral Filho; o procurador-
geral de Justiça do Rio de Janeiro, 
Marfan Vieira; o presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral, Roberto 
Wider; o presidente da Assembléia 
Legis la t iva ,  Jorge  Picciani ;  o 
presidente do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro, 
Thiers Montebello e o presidente 
da Câmara Municipal do Rio, Ivan 
Moreira, entre outros.

O presidente Murta Ribeiro 
disse, no seu discurso de posse, 
que vai dar continuidade à gestão 
de desembargador Sérgio Cavalieri 
Filho e destacou o trabalho feito por 
gestões anteriores. “Este Tribunal, 
graças às inovações introduzidas 
nos últimos anos, atingiu um grau de 
excelência por todos reconhecida. 
Hoje há um consenso de que estamos 
desenvolvendo no Estado do Rio de 
Janeiro o paradigma do Judiciário 
ágil e eficiente de que o país precisa 
para levar o ideal de Justiça a todos 
os cidadãos”. Sinalizou, ainda, que 

Murta assume presidência no TJ

a ética, competência, participação, 
transparência e efetividade serão 
as marcas de sua gestão no biênio 
2007/2008, e destacou os desafios 
que enfrentará, visto o ritmo das 
mudanças ocorridas na sociedade 
e  no Judiciário:  “As reformas 
empreendidas acabam por tornar 
cada vez mais complexo o nosso 
sistema legal .  Esse fenômeno 
social de mutação rápida mostra 
a dificuldade de o magistrado 
interpretar, principalmente em 
face das normas casuísticas. Isso 
aumenta a nossa responsabilidade 
junto ao jurisdicionado. A cada dia 
se faz necessária a intervenção do 
Poder Judiciário para a construção 
da paz social, dirimindo os conflitos 

com eficácia”, disse.
Entre as ações que ressaltou 

como primordiais  à  f rente do 
TJRJ, Murta Ribeiro destacou a 
solução de conflitos por meio de 
acordos e reafirmou seu desejo que 
o Movimento pela Conciliação, 
lançado pelo Conselho Nacional de 
Justiça na sede do tribunal, “não 
ficasse resumido a único mutirão”.

Na cerimônia, o novo presidente 
do  T J  deu  posse  aos  demais 
integrantes de sua administração, 
entre eles, o corregedor-geral da 
Justiça, desembargador Luiz Zveiter, 
e aos 1º, 2º e 3º vice-presidentes 
desembargadores Sylvio Capanema 
de Souza, Celso Guedes e Marianna 
Pereira Nunes, respectivamente.

A nova administração do TJRJ, da esquerda para a direita: o presidente Murta Ribeiro, a 3ª 
vice-presidente Marianna Pereira Nunes, o corregedor-geral Luiz Zveiter, o diretor da Emerj 
Paulo Ventura, o 1º vice-presidente Sylvio Capanema e o 2º vice-presidente Celso Guedes.

E

Associação Comercial do Rio de Janeiro lançou, no dia 5 de fevereiro, o Fórum do Rio: Ambiente de 
Negócios e Base da Pirâmide.

Formado por empresários de diversos setores, com o apoio dos diferentes níveis dos governos 
federal, estadual e  municipal, o Fórum do Rio tem como objetivo principal a melhoria do ambiente de negócios 
na região metropolitana do Rio de Janeiro, facilitando o crescimento e desenvolvimento da iniciativa privada, 
especialmente da micro e pequena empresa.

O evento de lançamento do Fórum do Rio contou com a presença do governador Sergio Cabral, Jorge Picciani, 
presidente da Alerj e Eduardo Eugênio Gouvêa da Veiga, presidente da Firjan, entre outros.

Fórum do Rio
A
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o i  r e a l i z a d a  n o  d i a  0 8 
d e  m a r ç o ,  n o  a u d i t ó r i o 
d o  T C E ,  a  s o l e n i d a d e 

de  posse  do  novo  pres idente 
d o  Tr i b u n a l  d e  C o n t a s  d o 
Estado de Sergipe,  conselheiro 
C a r l o s  P i n n a  d e  A s s i s .  N a 
ocasião tomaram posse também 
a  c o n s e l h e i r a  I s a b e l  N a b u c o 
d’Ávila ,  como vice-presidente,  
e o conselheiro Antonio Manoel 
d e  C a r v a l h o  D a n t a s ,  c o m o 
Corregedor Geral . 

O conselheiro Carlos Pinna, 
e lei to  pela  segunda vez para a 
presidência do TCE/SE, afirmou 
q u e  d a r á  c o n t i n u i d a d e  a o 
trabalho de controle  da gestão 
pública,  em relação às  contas 
do  es tado,  mantendo o  per f i l 
de seus antecessores. “O patrão 
é  o  povo sergipano.  É ele  que 
nos paga e só a ele nós devemos 
s a t i s f a ç ã o  pe lo  t r a b a lh o  q u e 
real izamos”,  ressal tou.

E s t i v e r a m  p r e s e n t e s  n a 
posse o governador de Sergipe, 
M a r c e l o  D é d a ,  o  p r e s i d e n t e 
d o  T C U ,  Wa l t o n  R o d r i g u e s , 
d i v e r s o s  p r e s i d e n t e s  e 
c o n s e l h e i r o s  r e p r e s e n t a n d o 
o s  Tr i b u n a i s  d e  C o n t a s  d e 
es tados  e  munic íp ios ,  os  ex -
governadores  Albano  Franco , 
Seixas Dórea, Celso de Carvalho 
e João Alves Filho, o presidente 
d o  Tr i b u n a l  d e  J u s t i ç a  d o 
Estado,  José  Artêmio Barreto , 
o  p r e s i d e n t e  d a  A s s e m b l é i a 
Legislat iva,  Ulices  Andrade,  o 
pre fe i to  de  Araca ju ,  Edva ldo 
N o g u e i r a ,  o s  p r e s i d e n t e s  d a 
Atr icon,  Vic tor  Faccioni  e  da 
A b r a c o n ,  Fr a n c i s c o  N e t o ,  e 
diversas  outras  autoridades.

D u r a n t e  a  s o l e n i d a d e  f o i 
realizada a entrega da comenda 
m á x i m a  d o  T C E / S E ,  o  C o l a r 

Posse do conselheiro Carlos Pinna 
no TCE de Sergipe

do  Mér i to  Gumerc indo  Bessa 
ao  Ins t i tu to  Luc iano  Ba r re to 
J ú n i o r ,  r e p r e s e n t a d o  p e l a 
empresária Maria Celi  Barreto, 
e  ao  min i s t ro  aposentado  do 
Tribunal  de Contas  da União, 
L u c i a n o  B r a n d ã o  A l v e s  d e 
S o u z a ,  r e p r e s e n t a d o  p e l o 
p r e s i d e n t e  d o  T C U ,  Wa l t o n 
Alencar.

F

O  c o n s e l h e i r o  C a r l o s 
Alberto  Sobral  de  Souza fez , 
n a  o c a s i ã o ,  o  l a n ç a m e n t o 
d e  s e u  l i v r o  “ C o l e t â n e a 
d e  A r t i g o s ”  s o b r e  d i r e i t o 
público e  administrat ivo cuja 
apresentação é  do governador 
Marcelo Déda e do ministro do 
STF,  Carlos  Ayres  Bri t to .     

Conselheiros Carlos Pinna de Assis, Carlos Alberto Sobral de Souza e o governador de 
Sergipe, Marcelo Déda 
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Ministro Walton Rodrigues e Carlos Pinna
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desembargadora Doris 
Castro Neves tomou posse, 
em 29 de março, no cargo de 

presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 1ª Região para o biênio 
2007/2009. Por maioria absoluta dos 
votos, a magistrada foi eleita para 
substituir o desembargador Ivan 
Rodrigues Alves. Foram empossados, 
também,  os  desembargadores 
Edílson Gonçalves, como vice-
presidente, e Luiz Carlos Teixeira 
Bomfim, como corregedor. 

Ao transmitir a presidência 
do Tribunal,  o desembargador 
I v a n  Ro d r i g u e s  e n a l t e c e u  a 
“segurança da formação pessoal e 
jurídica”, a “inteireza de caráter”, 
e a “coerência de procedimentos 
e atitudes” com que Doris defende 
as tradições da Justiça do Trabalho 
e do Poder Judiciário.  “Tenho 
certeza de que ninguém melhor 
se apresentaria para dar intenso 
trabalho, já desenvolvido pelas 
últimas administrações, no sentido 
de restabelecer o conceito e a 
credibilidade do nosso Tribunal, não 
só para os nossos jurisdicionados, 
como também para os demais 
Tribunais do país”, afirmou Ivan.

E m  d i s c u r s o  d e  p o s s e ,  a 
presidente do TRT Rio elogiou 
“as gestões bem-sucedidas de 
um passado mais  recente” ,  e 
afirmou que pretende desenvolver 
iniciativas que consolidem a Justiça 
Trabalhista como um órgão de 
pacificação social. “Aqui, nesta 
casa, o trabalhador encontra o 
repúdio às violações a seus direitos 

TRT Rio tem novo presidente
A

e a sensibilidade de quem entende 
suas vicissitudes, a fazer necessárias 
as decisões rápidas.

“ É  t a m b é m  a q u i  q u e  o s 
empregadores encontrarão a mão 
justa de quem não se impressiona 
com rótulos, de quem está atento ao 
esforço do empresário e aplaude o 
empreendedor que gera os empregos 
de que o país necessita. A este 
Tribunal, aos que comigo tomam 
posse e a mim mesma não desejo 
mais, porque não posso desejar 
melhor: que tenhamos uma gestão 
eficiente, digna, alta e nobre, para 
justificar as esperanças em nós 
depositadas”.

Doris ingressou na magistratura 
em 1969 após ser aprovada em 
concurso público para o cargo de 
juiz substituto. Em 1972, se tornou 
juíza titular. Em 1993, foi promovida 
a desembargadora. 

A solenidade,  realizada no 
Plenário Juiz Délio Maranhão , 
do TRT, contou com a presença  
de representantes dos Poderes 
Judiciário, Executivo e Legislativo, 
dos quais se destacam o ministro 
do Supremo Tribunal  Federal, 
José Paulo Sepúlveda Pertence, a 
primeira-dama do Estado do Rio de 
Janeiro, Adriana Ancelmo Cabral, 
representando o Governador Sérgio 
Cabral, o ministro do Superior 
Tr i b u n a l  d e  J u s t i ç a ,  C a r l o s 
Alberto Direito, o presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro, desembargador 
José Carlos S. Murta Ribeiro, o 
presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral, desembargador Roberto 
Wider, o presidente do TCMRJ, 
Thiers Montebello e o procurador 
Franc i sco  Domingues  Lopes , 
também do TCMRJ.

A atual presidente Doris com o ex-presidente Ivan Rodrigues Alves

O artigo “As Terceirizações de Serviços”, de autoria da Assessora Jurídica do TCMRJ, Sara Jane Leite de Farias, 
foi  publicado na Revista TCMRJ  nº 34, de dezembro de 2006, sem as referências  bibliográficas. O artigo completo, 
incluindo a bibliografia poderá ser consultado na internet, no site do TCMRJ: www.tcm.rj.gov.br . 

Errata
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conteceu no dia  28 de 
fevereiro, em Brasília, a 
primeira reunião do Comitê 

Del iberat ivo do  Programa de 
Modernização do Sistema de Controle 
Externo dos Estados e Municípios 
Brasileiros – Promoex. O Comitê 
é formado por três representantes 
do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão; um representante 
da Casa Civil; dois representantes 
da Secretaria do Tesouro Nacional; 
dois representantes da Associação 
dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon) e dois 
representantes do Instituto Ruy 

Reunião do Promoex

A Barbosa, indicados pelo Conselheiro 
Salomão Ribas Júnior, presidente da 
instituição – os conselheiros Getúlio 
da Nóbrega (TCE/RN) e Thiers 
Montebello (TCMRJ), que foram 
empossados na data. Os conselheiros 
Luís Sergio GadelhaVieira (TCM/CE) 
e Manoel Castro (TCE/BA) também 
foram empossados na ocasião, para 
representarem a Atricon.

No encontro, realizado no Salão 
Nobre do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, foram abordados, 
além de aspectos relativos à execução 
de convênios, as atribuições e 
Regimento Interno do Comitê e ações 

estratégicas para o programa.
Estiveram presentes a coordenadora 

geral do Promoex, Sheila Ribeiro, os 
representantes dos tribunais de contas do 
TCE/RS, Victor Faccioni e  Cláudio Cherém 
de Abreu, do TCE/SC, Salomão Ribas 
Junior, do TCM/CE, Luis Sergio Gadelha 
Vieira e Luis Mario Vieira, do TC/DF, Luiz 
Genedio M. Jorge,  do TCU, Luciano dos 
Santos Danni e Mario Audifax Ribeiro, do 
TCMRJ, Thiers Montebello, do Tesouro 
Nacional, Paulo Henrique Feijó, e  João 
Bernardo de Azevedo Bringel, secretário 
executivo do Ministério do Planejamento, 
Walter Correia da Silva, Secretário de 
Gestão e Ministro Paulo Bernardo.

F oi realizada dia 9 de março, 
n o  A u d i t ó r i o  N e l s o n 
Ribeiro Alves, da Escola 

de Magistratura do Estado do 
Rio de Janeiro – EMERJ,  a 2ª 
Reunião da Associação Nacional 
de Desembargadores – ANDES. A 
Associação, que comemorou na 
ocasião um ano de existência, é 
presidida pelo desembargador 
do Tribunal de Justiça do Rio 
de  Jane i ro  Manoel  Carpena 
Amorim e já conta com cerca de 
quatrocentos membros.

2ª Reunião da Andes
Na ocasião,   o presidente 

ressaltou o estímulo que tem 
r e c e b i d o  d o s  a s s o c i a d o s , 
“que o animam a prosseguir, 
reacendendo as esperanças dos 
que pretendem fazer da ANDES 
a trincheira dos interesses da 
magistratura de 2º grau, incluídos 
também os conselheiros dos 
Tribunais de Contas.”  

A ANDES tem por objetivo 
a  de fesa  das  p re r roga t ivas , 
das  garant ias  e  dos  direi tos 
constitucionalmente assegurados 

a  todos  os  magis t rados  dos 
tribunais de segunda instância 
e  juízes do Poder Judiciário 
Brasileiro, e aos conselheiros 
d o s  Tr i b u n a i s  d e  C o n t a s 
estaduais e municipais e seus 
pensionistas.

A defesa do Estado de Direito, 
da Constituição e das leis, além 
da defesa da independência do 
Poder Judiciário e sua autonomia 
são  t ambém f ina l idades  da 
A s s o c i a ç ã o  N a c i o n a l  d e 
Desembargadores.   

Primeira reunião do Comitê Deliberativo
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Visitas ao TCMRJ

Janeiro.2007

Dia 4 – Conselheiro Manoel Castro, do TCE/BA, 
Thiers Montebello e Marcelo Medeiros, Assessor 
da Presidência do TCMRJ

Dia 4 - Conselheiro Antonio Jorge Malheiro, do 
TCE/AC, com Rodolfo Luiz Pardo dos Santos, 
Assessor-Chefe da ASI 

Dia 11 –  Deputado federal 
Rogério Lisboa, Thiers Montebello e 
delegado Juarez Lisboa

Dia 9 - Conselheiros Jair Lins Netto 
e  Fernando Bueno ladeando Thiers 
Montebello, Rosa Chateaubriand, 
Ministro Walton Alencar, do TCU 
e Maria Isabel Gallotti Rodrigues, 
desembargadora federal

Dia 9 - Carlos Henrique Amorim Costa, 
Procurador - Chefe da Procuradoria Especial 
do TCMRJ, Thiers Montebello, Antonio Carlos 
Amorim Junior e Carlos Villafuerte Oyola
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Dia 26 - Thiers Montebello, deputado federal 
Índio da Costa, vereadora Silvia Pontes e o 
advogado Carlos Francisco Portinho 

Dia 2  - Claudia Porciúncula, Rosa 
Fernandes, Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Thiers Montebello, Luciano 
Torres Ramos, Osmar Caetano de Souza e 
Cristina Serrano 

Dia 2 - Thiers Montebello e o advogado 
Roberto Donato B. Pires dos Reis 

Dia 22 - Simone de Souza Azevedo, da 2ª IGE, 
Maria Bethânia Villela, do Centro Cultural, 
Thiers Montebello, deputado estadual André do 
PV e Marta Varela, da 6ª IGE 

Fevereiro.2007
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Dia 16 - Thiers Montebello e Carlos CarvalhoDia 15 - Thiers Montebello, José Renato Torres, Mauro 
Roberto Gomes de Matos e Gilberto Povina Cavalcanti
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Dia 2  - Conselheiro Jair Lins Netto, José 
Maria de Lima Nolasco, presidente do TCE/

RJ e Thiers Montebello

Abril.2007

Maio.2007

Dia 3 - Francisco José Zanganelli, diretor de 
Recursos Humanos da Câmara Municipal do 

Rio de Janeiro, e Alexandre Angeli Cosme, 
Diretor de Recursos Humanos do TCMRJ

Março.2007

Dia 22 - Cristina Márcia de Oliveira 
Mendonça, diretora geral do TCE/MG e 
Flávio Regis Filho, diretor de Informática    

Dia 10 - Almoço com procuradores: na foto, 
da esquerda para direita, Carlos Henrique 
Amorim Costa, Procurador – Chefe da 
Procuradoria Especial do TCMRJ, Conselheiro 
Jair Lins Netto,  Márcia Rodrigues de Oliveira, 
Jaime Cukier, José Muiños Piñeiro Filho, 
Marianna Montebello, Thiers Montebello, 
Déa Araújo de Azeredo, Marcos André Chut, 
Maria do Carmo Santo Casanova, Luiz Sérgio 
Wigdrowski, Vera Leite e Maurício Assayag   

Dia 2 - Joaquim do Amaral, Ronaldo Cesar 
Coelho e Thiers Montebello
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Dia 24  -  Thiers Montebello com 
o Secretário Especial de Turismo, 
Rubem Medina

Dia 24 - José Renato Torres, Thiers 
Montebello, Comandante Carlos Alberto 
de Paiva Nascimento e Cid Montebello

Dia 17 – Thiers Montebello com Vittorio 
Constantino Provenza, procurador do       
Ministério Público Especial junto aoTCE/RJ

Dia 17 -  Marco Antonio Scovino, diretor da 
Secretaria de Controle Externo Vereadora Patrícia 
Amorim e a assessora Cristiana Lobo, com Thiers 
Montebello

Dia 11 - Rosane Heineck Schmitt, auditora do 
TCE/RS, entre Sergio Aranha, Chefe de Gabinete da 
Presidência, e o Conselheiro Jair Lins Netto.
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votos
CONTRATO

Conselheiro-Relator: 
Antonio Carlos Flores de Moraes

Processo nº 40/003.295/2005
Apenso nº 40/003.789/2005
Sessão Plenária de 25.09.2006

Não basta que o Edital de 
Licitação admita expressamente 
a possibilidade de prorrogação. É 
preciso para a renovação de ajustes 
em andamento que se demonstre 
cabalmente por meio de pesquisa de 
preços que há vantagem econômica 
para a Administração.

Prorrogação de prazo – SMS

Retorna o presente processo da 
diligência designada na 84ª Sessão 
Ordinária de 21.12.2005, quando, 
através do Voto nº 744/05, de minha 
lavra, foi determinada a baixa em 
diligência do 1º Termo de Rerratificação  
nº 176/05 e de seu 2º Termo Aditivo nº 
319/2005, a fim de que a Jurisdicionada 
justificasse/esclarecesse o apontado 
pela análise da 7ª IGE em sua instrução 
processual anterior.

Em resposta, a Jurisdicionada 
anexou aos autos os documentos, 
contendo os esclarecimentos as 
indagações formuladas no mencionado 
Voto nº 744/05. A 7ª IGE, passa a 
discorrer, separadamente, sobre as 
questões suscitadas, inferindo sobre a 
procedência ou não das argumentações 
oferecidas, merecendo destacar o 
seguinte: 

A. A não exclusão da verba destinada 
aos bens duráveis, sendo que o valor é 
o mesmo apresentado quando da 
apresentação do contrato matriz;

Com relação ao valor originário 
do Contrato nº 226/2004 da ordem 
de R$ 674.115,72 (seiscentos e 
setenta e quatro mil, cento e quinze 
reais e setenta e dois centavos) a 
Jurisdicionada informou que abateu 
a quantia  de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais) correspondente à exclusão da 
verba referente a bens duráveis, os 
quais não poderiam compor o preço  
do Aditivo de prorrogação e decréscimo 
de valor. De forma que o valor final 
passou para R$ 644.115,72 (seiscentos 
e quarenta e quatro mil, cento e quinze 
reais e setenta e dois centavos).

B. O fato de não constar das 
cláusulas do termo menção à nota de 
empenho e a seu respectivo valor, em 
desacordo com o estabelecido no art. 
440 do RGCAF.

Ao questionamento proposto foi 
dito em resposta que “A falta desse item 
está relacionada com a insuficiência de 
recursos orçamentários para empenhar 
a despesa, na data da assinatura do 
Contrato, entretanto, em decorrência 
da essencialidade dos serviços, o 
contrato foi celebrado para posterior 
empenho”

C o m e n t a n d o  a  r e s p o s t a 
encaminhada infere a Inspetoria que 
a matéria relacionada à ausência de 
empenho guarda estreita conexão 
com aquela tratada no Processo nº 
40/6053/2004, referente à Inspeção 
Especial na SMS,  o qual, conforme 
cópia da decisão inserida às fls. 
49/50, se encontra sobrestado na 
4ª IGE no aguardo da decisão que 
vier a ser tomada no  Processo nº 
40/000.685/2005, ainda em tramitação. 
Para 7ª IGE, razoável, neste ponto, 
aguardar o pronunciamento definitivo 
desta Corte de Contas acerca do tema 
tratado nos referidos processos, qual 
seja, a assunção de despesa sem prévio 
empenho. 

C. Quanto à ausência de pesquisa 

que comprovasse preços e  condições 
mais vantajosas para a administração 
por ocasião da prorrogação pactuada.  
Embora, em tese, tenha ocorrido 
vantagem no preço fixado para a 
prorrogação pactuada.

Confo r me  in fo r mado  pe l a 
Jurisdicionada a recusa das empresas 
em cotar preços para fornecimento 
de bens e serviços ao Município do 
Rio de Janeiro resulta dos constantes 
atrasos no pagamento aos fornecedores 
e prestadores de serviço.

A despeito dos argumentos 
propostos, embora espelhem a realidade 
fática atual da SMS, conforme apurado 
nos Processos nºs 40/006.053/2004 e 
40/000.685/2005 entende a Inspetoria 
que a declaração lançada em resposta 
não se sustenta, uma vez que sequer 
houve por parte da SMS a tentativa 
de obter cotação de preços junto a 
um universo maior de potenciais 
fornecedores.

Conforme observado às fls. 
323/324 do Processo Administrativo 
nº 09/008.606/2003 prossegue a 
Inspetoria, a consulta de preços se 
dirigiu, exclusivamente, as empresas 
Elfe e Construir, as quais declinaram 
da solicitação formulada e não 
apresentaram a cotação. Frustrada 
que fosse a pesquisa de preços com 
maior amplitude, ou àquelas duas 
únicas empresas consultadas, não 
poderia a administração, na busca de 
aferir a vantajosidade da prorrogação 
de serviços, furtar-se a este feito. 
Nesse ponto, não há como ignorar 
a inadequação deste procedimento 
administrativo.

Não seria demais lembrar, continua 
a Inspetoria, que o inciso II do art. 57 da 
Lei de Licitações exige a demonstração 
da vantajosidade de eventuais 
prorrogações de prazo contratual. 
Lembra, ainda, que o próprio parecer 
da Procuradoria Municipal ratifica a 
necessidade de evidência comprovada 
do benefício administrativo em se 
prorrogar contratos.  

E n t r e t a n t o ,  r e s t a n d o 
aprox imadamente  t rês  meses 
para o termo final do presente 
instrumento contratual, inócuo seria 
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s o esforço em consultar potenciais 
fornecedores adicionais, no que 
tange à compatibilidade do preço 
ultimamente praticado na vigência 
deste “aditamento”.

Sendo assim, na tentativa de buscar  
comprovar a vantagem, ao menos 
qualitativa, dos serviços em tela, 
deveria a Jurisdicionada atestar a 
eficácia do programa desenvolvido, 
demonstrando  o atendimento aos 
objetivos propostos pelo Projeto Básico 
(Anexo II – Capa de Documentos), 
confeccionando, para tanto, relatório 
competente.  Até porque, prossegue 
a Inspetoria, consta do item 07 do 
mencionado Anexo II à exigência de 
elaboração de relatórios técnicos 
mensais por parte da contratada. 
Fato, que por si só, contribuiria para a 
aferição da vantagem em prorrogar a 
contratação em tela.

D. Deve, ainda, a Jurisdicionada 
juntar aos autos a documentação da 
Contratada, descrita na cláusula 4ª 
do presente termo, acompanhada do 
devido protocolo de recebimento.

A título de sanção estabelece a 
Cláusula 4ª do  1º Termo Aditivo 
que o instrumento em questão deve 
ser automaticamente rescindido, 
independentemente de notificação 
prévia se, no prazo de trinta dias, a 
contratada deixar de apresentar os 
documentos que comprovem sua 
regularidade fiscal com as Fazendas 
Federal, Estadual e Municipal, além 
da regularidade relativa a Securidade 
Social (Certidão Negativa de Débito 
- CND) e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (Certificado de 
Regularidade do FGTS - CRF).

A inclusão da mencionada cláusula 
decorreu de solicitação da própria 
contratada, segundo se extrai do Parecer 
da Procuradoria Municipal. Assim é 
que, consultada a respeito do interesse 
em prorrogar o contrato matriz, a 
contratada não opôs embaraços. Apenas 
solicitou que lhe fosse concedido um 
prazo de 60 dias para a apresentação 
das certidões que comprovassem a sua 
regularidade fiscal. 

Instada a emitir parecer a respeito 
da matéria a Procuradoria Municipal, 

ante o conflito aparente entre dois 
valores, quais sejam, o primeiro 
referente ao impedimento legal que 
proíbe a Administração, em princípio, 
de celebrar contratos com pessoa (física 
ou jurídica) em situação fiscal irregular 
e o segundo relativo ao princípio da 
dignidade da pessoa humana, na medida 
em que a interrupção dos serviços 
poderia acarretar graves prejuízos 
à vida das crianças e adolescentes 
assistidos pela municipalidade. A 
Procuradoria Municipal, com vistas 
a mitigar a exigência legal e o caso 
concreto, valeu-se dos princípios 
constitucionais da proporcionalidade 
e da razoabilidade para, em caráter 
excepcional, autorizar o titular da pasta 
a deixar de exigir, antes da assinatura 
do termo aditivo, as certidões negativas 
de débito, ficando o procedimento de 
aferição de tal requisito diferido para 
um momento futuro.

A  c o n t r a t a ç ã o  c o n s e n t i d a 
foi, entretanto, sujeita à condição 
resolutiva, vez que não implementada 
a condição no prazo fixado, o contrato 
seria automaticamente rescindido. 
Ademais, aquela Procuradoria, a título 
de advertência, instou o administrador 
da pasta em questão a buscar desde 
de logo solução alternativa em caso 
de descumprimento do ajuste. Tendo 
em vista que, nesta hipótese, o 
Administrador publico será forçado 
a dar encaminhamento adequado ao 
problema.

A  q u e s t ã o  s u s c i t a d a  p e l a 
Procuradoria Municipal foi acolhida 
pelo Voto nº 744/2005 e, em resposta 
à instrução diligencial proposta, a 
Jurisdicionada juntou às fls. 32/36 
diversos documentos aos autos. 

A análise empreendida  revela que 
a documentação encaminhada  atende 
apenas em parte ao questionamento 
proposto. Segundo a 7ª IGE, a  certidão 
de ISS e a certidão de ICM (fls. 34 e 
36) não suprem a exigência contida na 
Cláusula 4ª do Termo Aditivo ora sob 
análise, vez que a regularidade fiscal 
junto às Fazendas Estadual e Municipal 
abrange outros tributos, além daqueles 
contidos nas referidas certidões. 

Por fim, com relação à solicitação 

no sentido de que fosse inserido aos 
autos o objeto de fundamentação da 
autorização para a celebração do 2º 
Termo Aditivo, anota a Inspetoria que 
não vislumbrou nos autos o atendimento 
ao referido questionamento.

Assim sendo, a 7ª IGE se manifesta 
favorável à manutenção da diligência do 
1º Termo de Rerratificação nº 176/2005 
e do 2º Termo Aditivo nº 319/2005, 
ambos ao Contrato nº 226/2004 – SMS, 
a fim de que a Jurisdicionada:

a) Remeta a este Tribunal avaliação 
de eficácia do programa, por parte da 
SMS, com base nos relatórios técnicos 
mensais de serviços executados exigidos 
pelo item 07 do Projeto Básico do Edital 
nº 033/2003, desde a data da celebração 
do Contrato nº 226/2004;

b) Remeta a este Tribunal a 
comprovação integral da regularidade 
fiscal da contratada junto às Fazendas 
Estadual e Municipal, de forma a 
abranger todos os tributos e contribuições 
destes entes federativos, em obediência 
à Cláusula 4ª do presente termo; 

c) Insira aos autos a fl. 333 do processo 
administrativo nº 09/8606/2003, objeto 
da fundamentação da autorização 
de celebração do 2º Termo Aditivo 
nº 319/2005 (processo apenso nº 
40/003.789/2005).

Entende a Inspetoria que deve ser 
proposta a SMS recomendação no 
sentido de que aquela Secretaria atente 
para a necessidade de demonstração da 
vantajosidade dos preços contratados, 
quando promover prorrogação de seus 
prazos contratuais, considerando o 
apontado no item 17 e o contido na 
presente instrução. 

Relativamente ao apontado no 
item 1 propõe que seja aguardada a 
decisão definitiva desta Corte nos autos 
do processo 40/000.685/2005, pela 
conexão com o tema, objeto do presente 
processo, qual seja, assunção de despesa 
sem prévio empenho.

Por seu turno, o Assessor da 7ª IGE, 
adota o entendimento segundo o qual, 
“Considerando que houve previsão da 
possibilidade de prorrogação do prazo 
contratual por igual período (item 04 do 
Edital nº 033/2003 e cláusula sexta do 
Contrato nº 226/2004) e que a questão 
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da necessidade de demonstração 
da vantagem econômica é objeto de 
recomendação de fls. 48, adotamos 
o posicionamento de fls. 47/48 pela 
manutenção da diligência, exceto 
quanto ao solicitado na alínea “a” de fls. 
48, a qual submetemos a consideração 
superior.”

De outro lado, o Inspetor Geral da 
7ª IGE subscreve parecer, expondo o 
entendimento segundo o qual aduzindo 
”Impõe dizer  que conforme Decisão 
do Plenário desta Corte de Contas, 
Processo nº 40/006.121/2002, voto da 
lavra do Conselheiro Fernando Bueno 
Guimarães, os contratos só poderão 
ser prorrogados se houver previsão no 
instrumento convocatório, o que, no 
caso sob exame, efetivamente ocorreu, 
conforme item 04 do Edital nº 033/2003 
e a correspondente cláusula sexta do 
Contrato nº 226/2004”.

Prossegue o Inspetor Geral em sua 
exposição, aduzindo que “Depreende-
se, por conseguinte, que não seria 
obrigatória, in casu, a demonstração 
da vantagem econômica, via pesquisa 
de preços, conforme Decreto nº 
19.810/2001, alterado pelo de nº 
25.240/2005, justamente porque a 
possibilidade de prorrogação, admitida 
no Edital de licitação, foi aspecto 
indiscutivelmente considerado pela 
Administração na fase de elaboração 
das condições de contratação e pela 
solicitante no momento de confecção 
de sua proposta”.

Entende, portanto, que, “serviços de 
natureza continuada (art. 54, inciso II, 
da Lei nº 8.666/93 e alterações) objeto de 
licitação, cujo edital respectivo admite 
prorrogação do prazo de vigência, não 
cria para a Administração o dever de 
realização de pesquisa de preços a que 
alude o Decreto 25.240/2005, desde 
que no caso concreto o prazo seja de 
24 (vinte e quatro) meses ou 12 (doze) 
meses prorrogáveis por igual período, 
embora isso não impeça a iniciativa 
dos administradores de agirem em 
sentido contrário, como se vê nos autos 
presentes”. 

“Em razão do exposto, opinamos 
pela manutenção da diligência, para 
que venha aos autos a comprovação 

integral da regularidade fiscal da 
Contratada junto às Fazendas Estadual 
e Municipal, a fim de comprovar o 
cumprimento da Cláusula 4ª do Termo 
Aditivo nº 176/2005, sem prejuízo 
da remessa da fls. 333 do processo 
administrativo nº 09/8606/2003, 
conforme requerido respectivamente 
nas alíneas ‘b’ e ‘c’ de fls. 47/48”.

O Diretor da Secretaria do Controle 
Externo, acompanha o parecer de 
manutenção da diligência na forma 
como proposta pelo Inspetor Geral.

Por seu turno, o Senhor Secretário-
Geral manifesta a sua opinião, aduzindo 
estar de acordo com a manifestação 
da Secretaria de Controle Externo. 
Sendo assim, opina favoravelmente a 
diligência do presente processo a fim 
de que a Secretaria Municipal de Saúde 
junte aos autos a fls. 333 do processo 
administrativo nº 09/8606/2003. 

N o  e n t a n t o ,  c o n s i d e r a 
“desnecessár ia  a  remessa  da 
comprovação de regularidade fiscal 
da contratada (cláusula 4ª - Rescisão), 
vez que é obrigação do contratado 
de manter, durante a execução do 
contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação’, é o teor do artigo 
55, XIII da Lei nº 8.666/93, sendo o 
descumprimento motivo para rescisão 
contratual nos termos do art. 78, II, do 
mesmo diploma legal”.

A douta Procuradoria Especial se 
mostra de acordo com as manifestações 
do Corpo Instrutivo no sentido 
de baixar o presente processo em 
diligência para os fins indicados 
naqueles pronunciamentos.

É o Relatório.

Cuidam os  autos 
d a  a n á l i s e  d a 

manifestação de resposta oferecida 
pela Secretaria Municipal de Saúde 
às determinações contidas no 
Voto nº 744/2005 e aprovadas por 
unanimidade pelo plenário desta Corte 
em 21.12.2005.

De  in í c io ,  ve r i f i co  que  a 
Jurisdicionada atendeu parcialmente 

aos termos propostos na decisão 
anterior. Como reiteradamente venho 
expondo em votos de minha relatoria, 
este fato, longe de causar estranheza, 
confirma a vocação da SMS de produzir 
justificativas vagas ou meramente 
retóricas repetidas a exaustão tal como 
um mantra, buscando com isso um 
modo de tentar materializar a retórica 
invocada.

De acordo com as informações 
apuradas ao longo da instrução  
processual infere-se que em 28.02.2001 
o Município do Rio de Janeiro, através 
da Secretaria de Desenvolvimento 
Social – Funlar e a SMS, firmou 
com o Ministério Público Estadual 
Compromisso de Ajustamento de 
Conduta no qual, dentre os inúmeros 
compromissos assumidos, figura no 
item 1.3 aquele no qual o órgão público 
se compromete a  “instalar  durante o 
ano de 2001 duas moradias assistidas/
casas lar, preferencialmente na zona 
oeste, para o abrigo de crianças e 
adolescentes portadores de deficiência 
e/ou distúrbios psiquiátricos que não 
apresentem condições de retorno 
imediato à família ou que não 
possuam referencial familiar e/o que 
provenham de entidades que estejam 
passando por intervenção visando a 
desospitalização”. 

Ante o inadimplemento do 
compromisso assumido o Juizado da 
Infância e Adolescência, em atenção 
a Ação Civil Pública proposta em 
04.02.2002 pelo Ministério Público 
Estadual contra a Prefeitura do Rio de 
Janeiro (Processo nº 2002.710.000824-
8) determinou prazo para a implantação 
de moradias assistidas destinadas a 
abrigar crianças e adolescentes que 
permanecem internados na Clínica das 
Amendoeiras em Jacarepaguá. 

Ainda assim, o  Município deixou 
transcorrer in albis o prazo fixado 
naquele julgado para o cumprimento 
da obrigação imposta, passando então 
a  receber, a  título de sanção coercitiva,  
multa diária de 6.000 UFIR. 

Assim, no final do exercício de 2003 a 
SMS deflagrou procedimento licitatório 
destinado a contratação de empresa 
especializada para a implantação de 

VOTO
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s serviços residenciais terapêuticos 
para crianças e adolescente da Clínica 
das Amendoeiras em Jacarepaguá. O 
serviço foi então adjudicado em 2004 
a APPEC – Assistência e Pesquisa em 
Psicologia, Educação e Cultura, única 
empresa a apresentar proposta. Após 
o que foi celebrado em 26.04.2004 o 
Termo de Contrato nº 226/2004.

A  a n á l i s e  d a s  r e s p o s t a s 
encaminhadas gerou no Corpo 
Técnicos entendimentos divergentes. 
Nesse sentido, merece destaque a 
análise empreendida pelos técnicos 
da 7ª Inspetoria, especialmente, no 
tocante às considerações propostas 
com relação à necessidade de pesquisa 
de preço  para o embasamento da 
prorrogação de contrato pactuada. 
Correto o entendimento dos técnicos 
daquela Inspetoria, uma vez que a 
verificação da possível vantagem em se 
prorrogar o mesmo contrato se viabiliza 
justamente a partir da pesquisa de 
mercado formal, sendo pois, elemento 
essencial para a prorrogação do pacto, 
conforme se infere do art. 57, II da Lei  
nº 8.666/93.

A Administração Municipal, em 
sintonia com a legislação federal, 
edi tou o  Decreto  nº  1981 de 
23.04.2001, dispondo sobre critérios 
de reajustamento de contratos no 
âmbito da Administração local. Da 
redação preambular, na qual são 
expostas as razões que serviram de 
base à norma legal, merece destaque o 
seguinte fundamento: “Considerando 
que o processo licitatório é instruído 
com intuito de se obter a proposta 
mais vantajosa a partir de um processo 
democrático e transparente..” 

Decreta:
Art. 1º. Os novos contratos a serem 

firmados com a Administração Direta, 
Indireta e Fundacional não poderão ter 
vigência superior a 24 (vinte e quatro) 
meses, admitida, quando, de prazo 
inferior, uma única prorrogação que 
não ultrapasse este limite, à exceção 
dos contratos referentes a obras e 
serviços de engenharia.”

Em 13.04.2005 o Executivo local 
edita o Decreto nº 25.240 para acrescer 
os §§ 1º e 2º ao artigo 1º do Decreto 

anteriormente mencionado. Na redação 
preambular foi assentada a causa que 
deu ensejo à alteração proposta expressa 
nos seguintes termos: “Considerando 
o princípio da economicidade e os 
custos envolvidos em procedimentos 
licitatórios...”

Decreta:
Art. 1º.....
§ 1º - Excepcionalmente nos casos de 

serviços continuados, poderá a vigência 
ser prorrogada, se ficar comprovado, 
através de demonstração de no mínimo 
três propostas de preços pesquisados 
entre o de mercado, o de referência 
de tabelas de preços publicadas pela 
Prefeitura e o praticado nos contratos 
da Prefeitura, que os novos preços da 
renovação contratual forem inferiores 
aos apurado na referida Pesquisa.” 

Não basta, pois, que o Edital 
de licitação admita expressamente 
a possibilidade de prorrogação. É 
preciso para a renovação de ajustes 
em andamento que se demonstre 
cabalmente por meio de pesquisa de 
preços que há vantagem econômica 
para a Administração. Até porque 
a inexistência de pesquisa formal 
prejudica qualquer exercício de 
confrontação e, por conseguinte, 
impossibilita comprovar o benefício 
alegado. 

A demonstração da vantagem 
econômica não se trata, assim,  de 
mera faculdade conferida pela  Lei 
de Licitações ou pelas normas de 
abrangência local. Trata-se  sim de um 
dever imposto ao administrador público 
com vista a demonstrar a economicidade 
da prorrogação pretendida, tendo 
em vista que sob certas condições à 
manutenção da avença, nos termos 
originalmente propostos, pode ser 
vantajosa para a administração, ao 
passo que sob outras condições a mera 
manutenção dos termos primitivos 
poderá se revelar de todo desvantajosa 
para a Administração.  

No caso em tela, a demonstração da 
viabilidade econômica em se renovar o 
ajuste se mostra ainda mais relevante, 
considerando que o ajuste primitivo 
foi celebrado sem o indispensável 
empenhamento anterior dos recursos 

necessários conforme expressamente 
justificado.

Além do mais, o descompasso entre 
as obrigações assumidas pela SMS, 
incluídas aquelas com os prestadores de 
serviço e a capacidade de pagamento do 
órgão, foi definitivamente comprovado 
e amplamente divulgado pelos meios de 
comunicação. Mais eloqüentes que os 
argumentos diversionistas são os dados 
numéricos registrados nos relatórios de 
auditorias e inspeções elaboradas pelos 
técnicos desta Corte.

Assim, considerando os Princípios 
Constitucionais da Transparência e 
da Economicidade, sendo este último 
inserido no texto constitucional 
como um  verdadeiro parâmetro de 
natureza essencialmente gerencial, 
intrínseco à noção de eficiência, 
eficácia e efetividade, que impõe ao 
Administrador público o respeito à boa 
e regular gestão dos recursos e bens 
públicos como um dos vetores a balizar 
a sua atuação;

Considerando não ter sido a 
diligência integralmente cumprida, 
uma vez que não houve uma resposta 
satisfatória às questões levantadas 
por esta Corte, voto no sentido de 
manutenção da diligência do 1º Termo 
de Rerratificação nº 176/2005 e do 2º 
Termo Aditivo nº 319/2005, ambos ao 
Contrato nº 226/2004 – SMS, a fim de 
que a Jurisdicionada:

a) Remete a este Tribunal avaliação 
de eficácia do programa, por parte da 
SMS, com base nos relatórios técnicos 
mensais de serviços executados 
exigidos pelo item 07 do Projeto Básico 
(Anexo II) do Edital nº 033/2003, desde 
a data da celebração do Contrato nº 
226/2004;

b) Remeta a este Tribunal a 
comprovação integral da regularidade 
f iscal  da contratada junto às 
Fazendas Estadual e Municipal, de 
forma a abranger todos os tributos e 
contribuições destes entes federativos, 
em obediência à Cláusula 4ª do presente 
termo; 

c) Insira aos autos às fls. 
333 do Processo Administrativo nº 
09/8606/2003, objeto da fundamentação 
da autorização de celebração do 2º 
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RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

Conselheiro-Relator: 
Fernando Bueno Guimarães

Processo nº 40/005.091/2005
Sessão Plenária de 28.02.2007

A terceirização dos serviços de 
advocacia deriva da necessidade de 
se dispor de estruturas compatíveis 
com a demanda de ações ajuizadas.

O processo em exame decorreu 
do envio, através do ofício em 
referência, de cópia da ata de 
audiência realizada em 20.10.2005, 
referente a Reclamação  Trabalhista n.º 
01083.2005.048.01.00.1, que tramitou  
perante a 48ª Vara do Trabalho do Rio 
de Janeiro, movida por Edson Ribeiro 
Magalhães Silva em face do  Centro 
Internacional Riotur S/A – Riocentro.

A mencionada ata registrou que 
a empresa compareceu a audiência 
desassistida de advogado e que 
o preposto, não portando defesa 
escrita, declarou não  ter condições de  
contestar o feito oralmente.

A situação, que ocasionou o 
julgamento do processo à revelia pelo 
Juízo de primeira instância, motivou 
solicitações de   esclarecimentos à  
jurisdicionada, através das diligências 
determinadas nas Sessões de  24.07.2006 
e de 16.10.2006, considerando  que o 
patrocínio do Riocentro em ações 

Termo Aditivo nº 319/2005 (Processo 
apenso nº 40/003.789/2005).

Recomendo ,  a inda ,  que  a 
Secretaria Municipal da Saúde atente 
para a necessária demonstração de 
vantajosidade dos preços contratados, 
quando promover prorrogação de seus 
prazos contratuais, considerando o 
apontado no item 17 e o contido na 
presente instrução.

Saliento, também, a necessidade 
de que, quanto ao teor do item 07 
(ausência de menção à nota de 
empenho e seu respectivo valor) em 
confronto com o informado no item 
1º (Justificativa da Jurisdicionada 
quanto à nota de empenho), seja 
aguardada a decisão definitiva desta 
Corte de Contas nos autos do Processo 
nº 40/000.685/2005, pela conexão do 

tema aqui e naquela peça tratado, qual 
seja, assunção de despesa pública sem 
prévio empenho.

Deve ser enviada cópia em separado 
do presente voto a Controladoria Geral 
do Município para que tome ciência 
desta decisão e nos termos do art. 
74, IV, da CF/88, apóie o Controle 
Externo no exercício de sua missão 
institucional.

Julgamento à revelia – Riocentro

judiciais, inclusive na esfera trabalhista, 
está  a  cargo de  escritório de advocacia 
contratado - Neves e Motta - Advogados 
Associados.

A última diligência, de 16.10.2006, 
foi  baixada nos seguintes termos:

“A informação de que o escritório 
contratado é composto de apenas 03 
(três) advogados causa preocupação, 
pois a terceirização dos serviços de 
advocacia deriva da necessidade de se 
dispor de estruturas compatíveis com a 
demanda de ações ajuizadas, inclusive 
para que os riscos de superposição 
de audiências, bastante comuns 
na esfera trabalhista, possam ser 
administrados.

A avaliação do consultor jurídico, 
no item e de fls. 43, certamente que não 
satisfaz, impondo-se seja esclarecido 
como os riscos de julgamento à 
revelia, como ocorreu na hipótese 
vertente, são administrados, se o 
instrumento de procuração contempla 
apenas um advogado, admitindo o 
substabelecimento a apenas outro 
profissional.

Outrossim, deve ser esclarecido 
o motivo pelo qual o instrumento de 

mandato não outorga poderes a todos 
os advogados que compõem o escritório 
contratado.

Por sua vez, a informação quanto ao 
número de processos, d.v., é por demais 
superficial. É necessário, sobretudo 
diante dos esclarecimentos sobre o 
número de advogados integrantes 
do escritório contratado, que sejam 
encaminhados relatórios específicos, 
identificando os processos em curso em 
cada esfera judicial (trabalhista, cível 
e Justiça Federal), indicando-se ainda 
a fase processual de cada ação.

Destarte, voto pela diligência, 
para que, em 30 (trinta) dias, sejam 
atendidas as solicitações manifestadas 
pelo Corpo Instrutivo, inclusive com 
o envio da procuração referida no 
item a de fls. 43, bem como aquelas 
anteriormente especificadas.”

N o  e n t a n t o ,  o s  p o n t o s 
discr iminados  no voto  acima 
transcrito não  foram  observados  pelo 
Riocentro. Através da sua  Assessoria  
Jurídica,  a jurisdicionada informou 
que a sentença proferida pela 48ª 
Vara do Trabalho do Rio de Janeiro 
foi reformada pelo Tribunal Regional  
do Trabalho, mediante acórdão da sua  
3º Turma que, por maioria,  elidiu a 
revelia  e determinou a  reabertura da 
instrução do  processo.

A Secretaria de  Controle Externo e 
a douta Procuradoria Especial ressaltam 
que  o provimento do recurso não  
supre a necessidade, identificada por 
esta  Corte, de serem prestadas as 
informações solicitadas, conforme bem 
explanado no  parecer de f. 88:

“Ocorre que o Riocentro não 
esclareceu as dúvidas suscitadas, 
cingindo-se apenas a  informar que,  
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REPRESENTAÇÃO

Conselheiro-Relator: 
Jair Lins Netto

Processo nº 40/003.426/2006
Sessão Plenária de 30.08.2006

Suspensão liminar de Edital 
de Concorrência - Riourbe

Considera-se improcedente a 
Representação por não terem sido 
comprovadas as irregularidades 
alegadas.

Versa o presente administrativo 
acerca da Representação formulada 
perante a Presidência deste Tribunal 
pela Construtora Celi Ltda , com 
pedido de suspensão liminar do edital 
de Concorrência Pública n°042/2006, 
oriundo da Riourbe-  Empresa 
Municipal de Urbanização, o qual 
objetivava a execução das obras de 
complementação do Parque Aquático 
do Parque Olímpico do Rio (2ªFase).

Buscando a anulação da licitação 

por entender que o presente Edital 
abrigaria cláusulas que restringiriam 
o caráter competitivo do presente 
certame, violando, por conseguinte, 
a Constituição Federal e a Lei n°8. 
666/93, manifesta-se a representante 
através da peça de fls. 02/55.

Expõe a representante, em sua 
peça exordial, que as parcelas de maior 
relevância técnica de n°s 04, 07,15 e 
16, constantes do Subitem 4.02 do 
Edital, as quais constituem parte das 
condições especificas de participação 
dos licitantes relativas à qualificação 
técnica (profissional e operacional), 
violam os Princípios da Isonomia, 
Competitividade, Razoabilidade e 

em grau de recurso ordinário, lograra a 
anulação da sentença monocrática, para 
o fim  de que  o feito voltasse a correr 
novamente.

Como quer que seja, a informação 
da reforma da decisão trabalhista, não 
ilide a ingente necessidade de serem 
prestados os esclarecimentos formulados 
por esta Corte de  Contas, a fim de que, 
no futuro, não se repitam os  lamentáveis 
fatos narrados nestes autos”.

Opinam, assim, pela manutenção 
da diligência.

É o Relatório.

A  n o t í c i a  d a 
jurisdicionada sobre o 

resultado do julgamento em segunda 
instância, que  elidiu a revelia aplicada 
na sentença, é realmente agradável 
e traz alívio pelos prejuízos que 
decorreriam  da decisão monocrática 

reformada.
E, como ressaltado pelo Assessor  

Jurídico do Riocentro,  merece elogios  
o advogado subscritor do recurso 
ordinário interposto, e que acompanhou 
o processo de julgamento pelo TRT, por 
lograr êxito na sustentação da difícil 
tese, acolhida por maioria de  votos, 
de que,  a não apresentação de defesa 
não  configurou a revelia no caso  dos 
autos, com  os efeitos dela decorrentes,  
não obstante a previsão expressa do art. 
319 do Código de Processos Civil (“se 
o réu não  contestar a ação,  reputar-
se-ão verdadeiros os fatos afirmados 
pelo autor”).

Todavia,  conquanto favorável 
a decisão, e justa  a comemoração, 
permanece íntegra a insegurança 
quanto a defesa do Riocentro em 
ações judiciais, sobretudo diante da 
informação de que o escritório de 
advocacia contratado é composto de 

apenas  três  advogados,  sendo que 
apenas um deles consta  da procuração   
outorgada pela  jurisdicionada, e assiste 
a empresa  nas esferas trabalhista, cível 
e na Justiça Federal.

Data venia, a prestação de serviços 
em questão deve exigir que o contratado 
seja dotado  de quadro de advogados 
suficientes a atender a demanda de 
ações, evitando que se  repita em  
outras ações a desassistência ocorrida 
na hipótese, que poderão redundar  em 
desfechos processuais diversos daquele 
que se conseguiu obter no presente 
caso, implicando em graves prejuízos 
para a jurisdicionada.

D e s s a  f o r m a ,  p e r m a n e c e 
indispensável a prestação pelo 
Riocentro das informações solicitadas 
através do voto de f. 67, que ora   
renovo, para que, em 30 (trinta) dias, 
sejam cumpridas as determinações ali 
discriminadas.

VOTO

Proporcionalidade, tendo como base 
diversas opiniões de publicistas 
de renome, comprovando, ainda, 
os requisitos de admissibilidade 
i n d i s p e n s á v e i s  a o  r e g u l a r 
prosseguimento do feito.

De forma a enfrentar as questões 
trazidas a exame, a 7ªIGE aduz o que 
se segue:

(1) À exceção da parcela de maior 
relevância técnica n°07, todas as 
demais formas alvo de diligência 
deste Tribunal de Contas no Processo 
n°40/003.050/2006, referente ao Edital 
objeto desta Representação.

Nota-se, naquele processo, que 
a Administração, esclarecendo as 
questões diligenciadas, promoveu, 
por Errata, a alteração da parcela 
n°16, permitindo que os licitantes 
comprovem o fornecimento e 
instalação de equipamento similar. 
Logo, depreende-se que, tanto para 
a parcela n°16 quanto para as 15, a 
execução concreta poderá ser realizada 
por meio direto ou indireto, mas, em 
qualquer caso, sob a responsabilidade 
da futura contratada. Logo, infere-se 
que a comprovação de experiência 
anterior será passível de habilitação, 
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R e c o m e n d a - s e  a o  ó r g ã o 
jurisdicionado que garanta, sempre, 
um planejamento tempestivo, de sorte 
a ter condições de licitar em tempo 
hábil, evitando recorrer à dispensa.

ORDENADORES DE DESPESA

Dispensa e inexigibilidade 
de licitação - SME

Conselheiro- Relator: 
José de Moraes Correia Netto

Processo nº 007/201607/2006 
Sessão Plenária de 09.10.2006

Encaminhados  pe lo  Of íc io 
SME nº 332, de 27 de março de 
2006 e autuados no Processo nº 
07/201.607/2006, desmembrado em 
três volumes, apresentam-se a esta 
Corte de Contas  oitenta e um (81) 
atos dos Ordenadores de Despesa da 
Secretaria Municipal de Educação 
referentes à dispensa e inexigibilidade 
de licitação, praticados  nos exercícios 
de 2003, 2004, 2005 e 2006, cujos 
responsáveis são os servidores 
discriminados em epígrafe.

Manifesta-se a 3ª IGE, onde 
informa que 9 das oitenta e uma 
Notas relacionadas deram origem 

a  7  processos  nes te  t r ibunal 
(40/001769/2006; 40/002534/2006; 
40/001143/2006; 40/001144/2006; 
40/002530/2004; 40/000404/2006 e 
40/000212/2006), e que os termos 
referentes aos Processos números 
07/206951/2005 e 16/001528/2003 
foram celebrados através da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e da 
Secretaria Municipal de Habitação, 
respectivamente. O primeiro destes 
visa a “viabilizar a manutenção dos 
equipamentos e sistemas prediais de 
ar condicionado e exaustão mecânica 
no Centro  de  Cidadania  Rinaldo  De 
Lamare ( Nad nº 2005/1.604, no valor  
de  R$ 418, 500, 00, em favor de Cetest 
Rio Ltda.)”; o outro representa parcela 
remanescente da “execução de obras 
de recuperação estrutural e construção 
de centro cultural no Morro Dona 
Marta ( Nad nº 2005/1.514, no valor 

quando observar as condições antes 
mencionadas.

(2) No que diz respeito às parcelas 
de maior relevância técnica n°s 04 
e 07, a Administração informou 
que, em obediência ao disposto no 
§3° do artigo 30 da Lei n°8.666/93 
aceitará a comprovação de execução 
similar, sendo, neste mesmo sentido, 
a recomendação aprovada em Sessão 
Plenária de 14.08.2006 no Processo 
n°40/003.050/2006

Assim sendo, e considerando que 
as decisões proferidas no Processo 
n°40/003.050/2006 visam justamente 
ao resguardo do cumprimento dos 
princípios e normas  mencionados 
no presente processo, a SCE opina 

pelo conhecimento da presente 
Representação, por estarem presentes 
os requisitos de sua admissibilidade, 
e, no mérito, pelo seu arquivamento, 
com posterior ciência do decisum 
deste Tribunal à parte interessada.

A SGE, coadunando com o 
posicionamento do Corpo Instrutivo, 
e, com base no disposto no artigo 30 
§3° da Lei n° 8.666/93, especificamente 
no  que  tange  à  ace i tação  da 
comprovação de serviços similares, 
opina pelo conhecimento da  aludida 
Representação, considerando-a, no 
mérito, improcedente, por não terem 
sido comprovadas as irregularidades 
apontadas pelo interessado, dando 
ciência a este da decisão final desta 

Corte, com posterior arquivamento 
dos autos. 

A douta Procuradoria Especial, 
através de parecer visado pelo Senhor 
Procurador-Chefe, manifesta-se no 
mesmo sentido.

É o Relatório.

Acordemente com a 
instrução procedida e 

com o parecer da douta Procuradoria 
Especial e da Secretaria-Geral, voto 
pelo conhecimento da presente 
Representação, e, no mérito, pela 
sua improcedência, por não terem 
sido comprovadas as irregularidades 
alegadas na inicial.

de R$ 800.000,00, em favor de Contesa 
Engenharia Ltda.)”.

Após análise  das Notas de 
Autorização de Despesa, excetuadas 
as que se referem a concessionárias de 
serviços públicos (Light, Ceg, Cedae, 
Telemar, Embratel), as duas cujo 
beneficiário é o INSS, e as de números 
2005/1517 e 2005/1518, das quais não 
decorreram contratos formais, com 
esteio no §4º, do art. 62, da Lei nº 
8.666/93, opina a 3ª IGE por diligência, 
para que a Jurisdicionada informe se foi 
lavrado contrato decorrente da Nad nº 
2006/103, no valor de R$ 3.597.657,24  
e, em caso afirmativo, envie a esta 
Corte de Contas à documentação 
pertinente.

O Senhor Diretor da Secretaria de 
Controle Externo e o Secretário-Geral 
acompanham o entendimento da 
3ª IGE, também adotado pela douta 
Procuradoria Especial.

É o Relatório.  

A s  N o t a s  d e 
Autorização (Nads) 

em exame, que visam a despesas 
no valor total de R$ 80.747.637,15, 
foram emitidas da seguinte forma: 
R$ 40.349.396,53 com dispensa de 
licitação fundamentada em incisos do 
art. 24 da Lei de Licitações e Contratos 
(Lei nº 8.666/93); R$ 40.671.754,50 

VOTO

VOTO
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8.666/93 (inexigibilidade de licitação); 
e 5 Nads de anulação de despesa que 
totalizam R$ 273.513,87.

É de se ressaltar que, a Jurisdicionada 

esclarece que o tratamento dado 
à autorização referente a Nad nº 
2005/1524 foi de inexigibilidade, em 
virtude de o Sistema Fincon não aceitar 
operação de transferência de despesas 

entre Programas de Trabalho.
Em detalhe, as Nads sob análise 

apresentam as seguintes características, 
com menção aos 7 processos já formados 
neste tribunal, anteriormente citados:

Processo nº 07/... E/ CRE Nad nº Fls. Valor em R$ 1,00 Inexigibilidade/ Beneficiário 
      Dispensa

10.000/2006 1ª 1 04 300.000,00 I Ceg (gás)
10.001/2006 1ª 2 07 1.500.000,00 D Light (energia)
10.002/2006 1ª 3 10 720.000,00 I Cedae (água/esgoto)
10.003/2006 1ª 4 13 456.000,00 I Telemar (telefone)
20.006/2006 2ª 7 17 1.000,00 I Embratel (telefone)
20.003/2006 2ª 5 20 660.000,00 I Ceg (gás)
20.002/2006 2ª 4 23 3.000.000,00 D Light (energia)
20.004/2006 2ª 8 26 1.800.000,00 I Cedae (água/esgoto)
20.005/2006 2ª 6 29 840.000,00 I Telemar (telefone)
30.001/2006 3ª 1 31 2.700.000,00 D Light (energia)
30.002/2006 3ª 2 34 645.000,00 I Telemar (telefone)
30.003/2006 3ª 3 37 2.100.000,00 I Cedae (água/esgoto)
30.004/2006 3ª 4 40 406.800,00 I Ceg (gás)
30.005/2006 3ª 5 43 10.000,00 I Embratel (telefone)
40.281/2006 4ª 34 90 381.000,00 D  Soares e Bozzi Com. de
   40/1769/06    Gás e Transportes Ltda.
20.001/2006 4ª 1 93-94 1.296.000,00 I Telemar (telefone)
40.002/2006 4ª 2 97 180.000,00 I Ceg (gás)
40.003/2006 4ª 3 101 4.200.000,00 I Cedae (água/esgoto)
40.004/2006 4ª 4 105 5.196.000,00 D Light (energia)
40.005/2006 4ª 5 109 1.500,00 I Embratel (telefone)
50.000/2006 5ª 1 112 2.950.000,00 D Light (energia)
50.001/2006 5ª 2 116 140.000,00 I Ceg (gás)
50.002/2006 5ª 3 119 1.950.000,00 I Cedae (água/esgoto)
50.003/2006 5ª 4 121 760.000,00 I Telemar (telefone)
50.004/2006 5ª 5 124 1.200,00 I Embratel (telefone)
60.000/2006 6ª 6 126 2.171.331,67 D Light (energia)
60.001/2006 6ª 7 129 540.000,00 I Telemar (telefone)
60.002/2006 6ª 8 132 360,00 I Embratel (telefone)
60.003/2006 6ª 9 135 48.000,00 I Ceg (gás)
60.004/2006 6ª 10 138 2.400.000,00 I Cedae (água/esgoto)
60.165/2006 6ª 27 153 56.689,00 D PST Gaz
   40/2534/06 
70.000/2006 7ª 23 157 744.996,00 D Light (energia)
70.000/2006 7ª 24 158 2.985.000,00 D Light (energia)
70.001/2006 7ª 25 161 480,00 I Embratel (telefone)
70.002/2006 7ª 26 165 371.004,00 I Telemar (telefone)
70.002/2006 7ª 27 166 642.996,00 I Telemar (telefone)
70.003/2006 7ª 28 170 66.000,00 I Ceg (gás)
70.003/2006 7ª 29 171 225.000,00 I Ceg (gás)
70.004/2006 7ª 30 175 1.110.000,00 I Cedae (água/esgoto)
70.004/2006 7ª 31 176 3.459.996,00 I Cedae (água/esgoto)
80.000/2006 8ª 1 179 900.000,00 I Telemar (telefone)
80.001/2006 8ª 2 182 3.000.000,00 I Cedae (água/esgoto)
80.002/2006 8ª 3 184 3.000.000,00 I Light (energia)
80.003/2006 8ª 4 188 5.000,00 I Ceg (gás)
80.004/2006 8ª 5 191 5.000,00 I Embratel (telefone)
80.005/2006 8ª 6 194 4.000,00 Não aplicável INSS
80.006/2006 8ª 7 197 4.000,00 Não aplicável INSS
90.000/2006 9ª 1 200 3.000.000,00 D Light (energia)
90.001/2006 9ª 2 203 600.000,00 I Telemar (telefone)
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90.002/2006 9ª 3 206 12.000,00 I Ceg (gás)
90.003/2006 9ª 4 210 3.000.000,00 I Cedae (água/esgoto)
90.004/2006 9ª 5 213 1.000,00 I Embratel (telefone)
100.000/2006 10ª 1 216 2.800.000,00 D Light (energia)
100.001/2006 10ª 2 219 730.000,00 I Telemar (telefone)
100.002/2006 10ª 3 222 800,00 I Embratel (telefone)
100.003/2006 10ª 4 225 2.500.000,00 I Cedae (água/esgoto)
200.798/2006 SME 387 320 303.164,23 D Federação de Assistên- 
   40/1143/06    cia Comunitária
200.799/2006 SME 385 428 265.682,40 D Centro de Assistência e   
  40/1144/06    Ação Social S. Jorge
203.065/2003 SME 2003/853 443 2.870.192,34 D IplanRio
   40/2530/04
203.065/2003 SME 2003/854 444 1.438.125,66 D IplanRio
   40/2530/04
203.065/2003 SME 2003/1707 446 107.717,76 ANULAÇÃO IplanRio
203.065/2003 SME 2003/1706 447 17.483,11 ANULAÇÃO IplanRio
203.065/2003 SME 2003/1700 471 138.800,00 ANULAÇÃO IplanRio
203.065/2003 SME 2004/1782 473 3.737,00 ANULAÇÃO IplanRio
203.065/2003 SME 2004/1822 476 5.776,00 ANULAÇÃO IplanRio
203.065/2003 SME 2005/1446 481 3.754.077,12 D IplanRio
203.065/2003 SME 2005/1447 482 5.860,06 D IplanRio
203.065/2003 SME 2005/1511 490 464.454,01 D IplanRio
   40/404/06 
203.065/2003 SME 2005/1512 491 22.385,41 D IplanRio
   40/404/06
203.065/2003 SME 2006/103 494 3.597.657,24 D IplanRio
205.405/2005 SME 2005/1476 512 86.436,30 I Positivo Informática Ltda.
   40/212/06
206.664/2005 SME 2005/1517 544 27.799,20 I Global Editora e 
       Distribuidora Ltda.
206.664/2005 SME 2005/1518 545 12.117,60 I Global Editora e 
       Distribuidora Ltda.
206.664/2005 SME 2005/1519 546 61.867,20 I Global Editora e 
       Distribuidora Ltda.
206.800/2005 SME 2005/1543 572 19.087,20 I Thoth Distribuidora 
       de Livros Ltda.
206.812/2005 SME 2005/1548 597 1.872,15 I Ed. Contemporânea e
       Dist. de Livros Ltda.
206.812/2005 SME 2005/1549 598 694,05 I Ed. Contemporânea e
       Dist. de Livros Ltda.
206.812/2005 SME 2005/1550 599 132.474,30 I Ed. Contemporânea e
       Dist. de Livros Ltda.
206.812/2005 SME 2005/1551 600 25.770,50 I Ed. Contemporânea e
       Dist. de Livros Ltda.
206.951/2005 SME 2005/1604 651 418.500,00 I Cetest Rio Ltda.
   (termo da SMAS)
16/1528/2003 SME 2005/1514 658 800.000,00 I Contesa Engenharia Ltda.
   (termo da SMH) 
81  Notas    80.747.637,15
     (R$ 273.513,87 de
     anulações parciais) 

É de se destacar que, no que diz 
respeito a Nad nº 2006/103, que não se 
sabe se deu origem a contrato formal, 
vincula-se à Solicitação de Despesa  
nº 1406/2005 e a Nad nº 2005/1446, 
esta última que autoriza a despesa de  

R$ 3.754.077,12 para execução de 
01.12.2005 a 30.11.2007 e inclui empenho 
parcial de R$ 156.419,88 para a despesa 
do último mês do exercício financeiro 
de 2005, restando, para empenhamento 
em  exercícios seguintes, o valor de  

R$ 3.597.657,24, referente a 23/24 do valor 
global autorizado, e também  valor exato 
da Nad nº 2006/103.

Verifica-se, ainda, a ocorrência de 
dispensa de licitação, com fundamento no 
inciso IV do art. 24 da Lei de Licitações e 
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Opina-se por diligência para que o 
órgão adote providências ao seu alcance 
com vistas do abordado no relatório.

Conselheiro-Relator: 
Nestor Guimarães Martins da Rocha

Processo nº 40/ 003.567/2006
Sessão Plenária de 09.10.2006

Junho/ 2006 - FMEO 

INSPEÇÃO ORDINÁRIA

Contratos, para a aquisição de gás liquefeito 
de petróleo, sendo de todo desejável que 
o Órgão jurisdicionado garanta, sempre, 
um planejamento tempestivo, de sorte a 
ter condições de licitar em tempo hábil, 

evitando recorrer à dispensa, o que, desde 
já, recomendamos.

A par da recomendação, e à luz dessas 
constatações e considerações, voto por 
diligência, para que a Jurisdicionada 

informe se foi lavrado contrato decorrente 
das Nads números 2005/1.446 e 2006/103, 
e, em caso, afirmativo, envie a este tribunal 
a documentação respectiva.

	Balancete	Patrimonial	do	FMEO	 	 	 	 Em R$

Ativo	 Dez/04	 Dez/05	 Passivo	 Dez/04	 Dez/05
Financeiro 14.139.343,32 22.313.669,86 Financeiro 14.139.343,32 22.313.669,86
Disponível - - Dívida Flutuante 14.139.343,32 22.313.669,86
   Recursos do Fundo
Realizável 14.139.343,32 22.313.669,86 Restos a Pagar 15.244,07 18.878.532,31
Contas a Receber 14.139.343,32 22.313.669,86 Despesas a Pagar 14.124.099,25 -
   Provisões - 3.435.137,55
Total	 14.139.343,32	 22.313.669,86	 Total	 14.139.343,32	 22.313.669,86

Através do Memorando nº 02/2006 
– CAD/FMEO, foram solicitados, à 
Controladoria Geral do Município, 
os Balancetes Patrimonial, Financeiro 
e Orçamentário do FMEO de 2006. A 
Contadora Geral do Município, Sra. Fátima 
Rosane Machado Barros, informou que, 
devido a problemas operacionais do novo 
sistema de contabilidade do Município 
(Fincon), os demonstrativos referentes aos Em R$

 Anexo	V Anexo	VII
Processo	 Favorecido	 Valor	–	R$	 Processo	 Favorecido	 Valor	–	R$
15/000.032/2005 CO-RIO 498.850,00 06/503.199/2004 Consórcio Racional/Delta/Recom 2.766.804,12
15/000.031/2005 CO-RIO 596.650,00 06/503.200/2004 Consórcio Racional/Delta/Recom 2.010.013,26
15/000.030/2005 CO-RIO 821.250,00 06/503.201/2004 Consórcio Racional/Delta/Recom 1.213.851,00
15/000.033/2005 CO-RIO 78.427,00 06/503.197/2004 Consórcio Racional/Delta/Recom 9.331,62
15/000.034/2005 CO-RIO 20.608,00 06/503.408/2004 Consórcio Racional/Delta/Recom 28.364,52
15/000.035/2005 CO-RIO 11.365,06 06/372.019/2004 Delta Construções 1.149.202,03
15/001.443/2004 CO-RIO 1.608.513,00   
15/000.055/2005 LANCE 500.000,00   
15/002.820/2004 MI PTY 1.915.075,00   
15/002.019/2004 IR – Inteligent Risks 528.665,67   
15/002.821/2004 IR – Inteligent Risks  367.128,97   
Total	Anexo	V	 	 6.946.532,70	 Total	Anexo	VII	 	 7.177.566,55
Total	Geral	 	 	 	 	 14.124.099,25

 Fonte: Anexos V e VII à Resolução CGM 574 de 15/12/2004 (CGM)

Cuidam os autos de Relatório 
de Inspeção Ordinária realizada no 
Fundo Municipal de Mobilização 
do Esporte - FMEO,  no período 

de maio de 2005 a março de 2006, 
em cumprimento ao calendário 
de Inspeções Ordinárias para o 
exercício de 2006,aprovado em 
Sessão Ordinária  de 23.01.2006. 

Os principais objetivos que nortearam 
o trabalho da equipe da CAD, prenderam-
se ao exame da composição das despesas 
do Fundo, do saldo  e natureza das 
despesas a pagar e respectivas provisões e 
por fim da composição dos investimentos 
lançados à conta do Programa Rio Atleta 
Olímpico.

A equipe de auditoria lançou seu 
relatório técnico às fls. 03/16, do qual 
extraio os seguintes excertos (Balancete 
Patrimonial abaixo), que passam a integrar 
este Relatório. 

fundos municipais no exercício de 2006 não 
estavam disponíveis, sendo a última posição 
referente a dezembro/2005.

Considerando a não elaboração dos 
balancetes, foram analisadas, separadamente, 
as contas do Ativo e do Passivo por meio do 
razão ou de outros relatórios, alertando, 
no entanto, que os valores apresentados 
não estão validados pela CGM, podendo 
apresentar alterações quando da elaboração 

dos demonstrativos oficiais.

Despesas a Pagar
A conta Despesas a Pagar destina-se 

ao registro de competência do exercício 
de despesas que não foram executadas 
orçamentariamente. O Fundo de Mobilização 
do Esporte Olímpico apresentou, no exercício 
de 2004, o montante de R$ 14.124.099,25 
nesta conta, a saber:
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exercício financeiro de 2005, os saldos 
de empenhos não liquidados foram 
cancelados em dezembro de 2005.

Os saldos cancelados referentes 
às despesas incorridas no exercício 
que foram legalmente empenhadas 
em 2005, mas que ficaram pendentes 
de regularização orçamentária em 
função dos prazos de encerramento 

Processo	 Data	
	 do	Pagamento
15/000.032/2005 27/01/05
15/000.031/2005 10/03/05
15/000.030/2005 10/03/05
15/000.033/2005 Pag. inexistente
15/000.034/2005 21/11/05
15/000.035/2005 Pag. inexistente
15/001.443/2004 Pag. inexistente
15/000.055/2005 Pag. inexistente
15/002.820/2004 27/01/2005
15/002.019/2004 27/01/2005
15/002.821/2004 19/04/2005
06/503.199/2004 30/03/2005
06/503.200/2004 30/03/2005
06/503.201/2004 30/03/2005
06/503.197/2004 30/03/2005
06/503.408/2004 10/05/2005
Fonte: Consulta Cadastro de Pagamento - SMF

Processo		 Objeto	 Favorecido	 Valor	–	R$
25/000058/05 Assembléia Geral da ODEPA CO-RIO 400.000,00
25/000141/05 Consultoria Segurança Rio 2007 IR 43.000,00
25/000142/05 Consultoria Planejamento Rio 2007 MI 1.500.000,00
03/005177/05 T5 Consórcio Ingerop/logit/jds 209.745,89
03/005178/05 T5 Consórcio Ingerop/logit/jds 133.189,63
06/372019/04 Viaduto dos Cabritos Delta Construções 1.149.202,03
Total   3.435.137,55

Fonte: Ofício SE Rio 2007 nº 674/2005/lls

Com base nesses dados, esta equipe 
verificou se essas Despesas a Pagar 
haviam sido inscritas em Restos a 
Pagar, em Provisões ou se haviam sido 
pagas em 2005.

Constatou-se que nenhuma delas 
havia sido inscrita em Restos a Pagar 
Processados 2005 (conforme Relação 
de RPP fornecida pela CGM), sendo 
apenas inscrita em Provisão a Despesa 
a Pagar com a Delta Construções 
(Processo 06/372.019/2004, no valor 
de  R$ 1.149.202,03), conforme relação 
das Provisões elaborada pela Secretaria 
Especial Rio 2007 e fornecida pela 
CGM, em observância à Resolução 
CGM nº 648 de 08/12/2005.

Após essa análise preliminar, foi 
solicitada, à Secretaria Municipal de 
Fazenda, através do Memorando nº 
05/2006, informação se esses processos 
de Despesas a Pagar, que não foram 
inscritos em Restos a Pagar ou em 
Provisões, foram pagos:

Observa-se que quatro processos 
constantes da relação das Despesas a 
Pagar de 2004, que somam a quantia 
de R$ 2.198.305,06, não foram pagos, 
tampouco inscritos em Restos a Pagar 
ou Provisões.

Provisões
De acordo com o artigo 5º do 

Decreto nº 25.955, de 16.11.2005, 
que dispõe sobre o encerramento do 

foram classificados como Provisões, 
conforme artigo 11 da Resolução 
CGM nº 648 de 08 de dezembro de 
2005, que estabelece normas sobre o 
encerramento do exercício financeiro 
de 2005.

As provisões, conforme informado 
pela Secretaria Especial Rio 2007, são 
formadas pelos seguintes valores:

Comitê Organizador dos Jogos  
Pan-Americanos de 2007

O Comitê Organizador dos Jogos 
Pan-Americanos de 2004 Rio 2007 
– “CO-RIO” é uma Associação Civil 
de natureza desportiva, sem fins 
lucrativos e de caráter privado.

O Co-Rio tem como objetivo 
promover e organizar, na cidade do Rio 
de Janeiro, os XV Jogos Pan-Americanos 
e os Jogos Parapan-Americanos, nos 
períodos compreendidos entre os 
dias 13 e 29 de julho de 2007 e entre 
os dias 12 e 18 de agosto de 2007, 
respectivamente, com observância 
do disposto na Carta Olímpica, no 
Estatuto da ODEPA, no Regulamento 
dos Jogos Pan-Americanos e no 
Acordo de Responsabilidades e 
Obrigações. 

O Co-Rio tem prazo de duração 
de t e rminado :  ence r ra rá  suas 
atividades cento e oitenta dias após o 
encerramento dos Jogos. É integrado 
pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro) 
e por entidades de direção nacional 
de desportos olímpicos filiadas ao 
COB (Confederações que cuidam de 
esportes que serão disputados nos 
Jogos Pan-Americanos).

Valores Adiantados pelo 
Município  

do Rio de Janeiro ao Co-Rio
Na execução orçamentária do 

FMEO de 2003 a 2006, observa-se 
a existência de despesas realizadas 
com o favorecido Comitê Organizador 
dos Jogos Pan-Americanos de 2007 
Rio 2007 – “CO-RIO”.

Os convênios relat ivos aos 
valores repassados ao Co-Rio, 
pela Prefeitura do Rio de Janeiro, 
possuíam, em sua maioria, cláusulas 
prevendo o reembolso ao Município 
com atualização monetária, através 
do resultado da exploração dos 
direitos de comercialização dos 
Jogos, desde que a arrecadação do 
Co-Rio, para tanto, fosse suficiente. 
Caso contrário, todo o produto 
da arrecadação será destinado à 
satisfação, ainda que parcial, dos 
dispêndios realizados pela PCRJ.

O Município do Rio de Janeiro 
e o Comitê alteraram esta cláusula 
de reembolso, permitindo, assim, o 
reinvestimento desses recursos, ou 
seja, em alguns Convênios, ao invés 
de o Município fazer o desembolso 
direto de recursos do Tesouro, optou 
por reinvestir aqueles valores que o 
CO-RIO recebeu a título de receitas 
de patrocínio, licenciamento e 
direitos de mídia e que teria que 
reembolsar à Prefeitura.

A  S e c r e t a r i a  i n f o r m o u  a 
posição das Despesas Contratadas 
e a Contratar para o Pan/07 com 
recursos do FMEO e de outros órgãos 
municipais: (tabelas a seguir)
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Controle pela SER 2007
Por meio do Memorando 06/2006, foi 

solicitado à SER 2007, por esta equipe 
inspecionante, relação detalhando os 
Convênios firmados entre a Prefeitura 
do Rio de Janeiro com o CO-RIO, com 
cláusula de reinvestimento, informando 
objeto, nº do Convênio e valor.

Termo	 Objeto	 Valor	–	R$
2003/31 Aquisição dos Direitos Exclusivos de Transmissão 33.587.904,87
2003/44 Encerramento do Pan em São Domingo 1.833.566,00
2003/48 Logomarca do Pan 270.000,00
2003/50 Registro e Proteção da Logomarca 200.000,00
2003/67 Custeio do CO-RIO 8.355.430,00
2004/02 Prestação de Consultoria Internacional 75.589,80
2004/04 Apoio ao Finn Gold Cup 309.075,00
2004/08 Apoio a Copa do Mundo de Pentatlo moderno 682.010,22
2004/09 Copa do mundo de Ginástica Artística Feminina 1.243.537,98
2004/12 Torneio Pré-Olímpico de boxe 618.000,00
2005/45 Manutenção e Custeio do CO-RIO 1.959.273,00
Total	 	 49.134.386,87

Fonte: CGM

Órgãos	 2006	 2007	 Total

FMEO 25.427.048,67 276.077.783,46 301.504.832,13

Outros** 27.960.000,00 145.318.075,00 173.278.075,00

Total	 53.387.048,67	 421.395.858,46	 474.782.907,13

** (SMO, RIOURBE, SMTR, CET-RIO, RIOLUZ, IPLAN, SEPDQ, SMC, COSIDEC e COMLURB)

Órgãos	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 Total

FMEO - - 25.963.420,55 51.735.797,69 78.848.005,74 287.871.264,01 23.899.814,13 468.318.302,12

Outros* 50.003,44 2.640.897,78 5.310.822,13 4.712.109,74 6.179.046,41 19.162.152,69 - 38.055.032,19

Total	FMEO	 50.003,44	 2.640.897,78	 31.274.242,68	 56.447.907,43	 85.027.052,15	 307.033.416,70	 23.899.814,13	 506.373.334,31

* (SMEL, FRE, SE Rio 2007, SMO e Fundação RIOÁGUAS)

Ressalte-se que a tabela acima 
representada se refere apenas aos 
valores ressarcidos por meio de DARM 
(fazendo menção à respectiva parcela 
do Convênio assinado).

Controle pela CGM
A Cont ro lador ia  Gera l  do 

Munic íp io  es tá  fazendo  esse 
controle no Compensado do Balanço 
Patrimonial da Administração Direta, 
em “Responsabilidades Contratuais”. 
A CGM informou que o controle dos 
valores é feito apenas no Compensado do 
Balanço Patrimonial da Administração 
Direta, não sendo necessário o controle 

Despesas	a	Contratar

Despesas	Contratadas Em R$

A SER 2007 emitiu relação dos 
Convênios realizados pela Prefeitura 
da Cidade do Rio de Janeiro para a 
realização dos Jogos Pan-Americanos 
de 2007, com dados atualizados em 
19/06/2006, a qual foi transcrita por 
esta equipe, anexada ao processo. Foi 
realizada, por esta equipe de inspeção, 

comparação com os valores informados 
pela Secretaria e os constantes no 
FINCON (anexo).

Além dessa informação, por meio 
do referido Memorando, foi solicitada, 
à Secretaria, relação atualizada dos 
valores ressarcidos, pelo Co-Rio, ao 
Município por meio de DARM:

Termo	a	que	se	refere	o	ressarcimento	 Valor	repassado	 Valor	gasto

067/2003   8.354.430,00 8.297.874,05
048/2003  200.000,00 198.123,12
015/2003  24.000,00 23.109,26
050/2003  270.000,00 261.193,00
004/2003  75.589,80 29.882,39
15/006.200/03  31.382,00 17.591,69
009/2004  1.243.537,98 1.241.818,19
008/2004  682.010,22 682.005,03
15/000.452/04  67.100,00 17.781,36
012/2004  618.000,00 551.676,33
009/2004  280.000,00 276.776,04
45/2005  351.956,00 351.893,03
45/2005  117.981,00 117.514,87
Total	 	 12.315.987,00	 12.067.238,36

Valor	ressarcido	(DARM)

56.555,95
1.876,88

890,74
8.807,00

45.707,41
13.790,31

1.719,79
5,19

49.318,64
66.323,67

3.223,96
62,97

466,13
248.748,64

no Balanço do FMEO, pois os recursos 
a serem ressarcidos são do Município, 
e não do FMEO.

É demonstrada,  a seguir,  a 
composição das “Responsabilidades 
Contratuais”, em dezembro de 2005:

Em R$
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Confrontando esses dados com os 
constantes no FINCON, observaram-se as 
seguintes diferenças:

- com relação ao Convênio nº 31/2003, 
o valor firmado foi de R$ 37.500.000,00, 
sendo que o valor pago, até 31.12.2005, 
foi de R$ 21.942.980,00, enquanto que 
o valor constante na composição das 
“Responsabilidades Contratuais” é de  
R$ 33.857.904,87;

- com relação ao Convênio nº 45/2005, 
o valor firmado foi de R$ 28.699.252,01, 
sendo que o valor pago, até 31.12.2005, 
foi de R$ 7.968.222,00, enquanto que 
o valor constante na composição das 
“Responsabilidades Contratuais” é de  
R$ 1.959.273,00.

Comparando-se os valores informados 
pela SE Rio 2007 com o valor contabilizado 
pela CGM, pode-se concluir que:

financeiras referidas representam, em 
todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira do Comitê 
Organizador dos Jogos Pan-Americanos 
Rio 2007 em 31 de dezembro de 2005 e 
2004... A Entidade apresenta passivo a 
descoberto e dependência de recebimento 
dos recursos de convênios para manter 
suas operações...”.

Nas  Notas  Expl icat ivas  às 
demonstrações financeiras, no item 
nº 5, que trata das notas às “Contas 
a Receber”, foram relacionados os 
principais convênios firmados com 
os entes públicos e que têm como 
objetivos a manutenção e o custeio da 
Entidade, o financiamento de parte 
do programa de marketing e eventos 
preparatórios ou eventos-teste dos Jogos 
Pan-Americanos:

Apesar de as Notas Explicativas 
informarem que se trata de um 
resumo dos principais Convênios e 
Contratos, esta Equipe Inspecionante 
entende que, para uma melhor 
evidenciação dos valores que estão 
sendo adiantados pela Prefeitura e 
por terem cláusula de ressarcimento 
(modificada para reinvestimento), 

- os valores estão registrados no Balanço 
Patrimonial da Administração Direta pelos 
valores brutos, não tendo sido deduzidos 
valores recebidos pelo Município através 
de DARM’s, como é o caso, por exemplo, do 
Convênio nº 012/04, cujo valor repassado 
foi de R$ 618.000,00, mas que teve como 
devolução R$ 66.323,67;

- alguns convênios constantes 
da relação da SE Rio 2007 não estão 
contabilizados no Balanço Patrimonial da 
Administração Direta, como por exemplo 
o Convênio nº 015/2003.

Demonstrações Financeiras
As Demonstrações Financeiras do CO-

RIO levantadas em 31 de dezembro de 2005 
foram auditadas pela empresa de auditoria 
“KPMG Auditores Independentes”, cujo 
parecer concluiu que “as demonstrações 

Jogos Pan-Americanos de 2007
Em resposta ao Memorando nº 

01/2006, a Secretaria Especial Rio 2007 
forneceu a esta equipe inspecionante 
o cronograma das obras e o orçamento 
dos Jogos Pan-Americanos de 2007, com 
recursos do FMEO. 

Convênio/Contrato	 Contratado	 Objeto	 Valor-R$
031/03 Prefeitura da Cidade do RJ Aquisição, junto à ODEPA, dos direitos de transmissão, difusão e reprodução do Pan 2007 -
014/04 Prefeitura da Cidade do RJ Apoio ao Grande Prêmio Brasil de Atletismo 2004 1.608.513,00
045/05 Prefeitura da Cidade do RJ Custeio e Manutenção do CO-RIO 14.349.626,00
   4.783.208,67
004/04 Estado do Rio de Janeiro Apoio financeiro de parte do programa de marketing dos Jogos Pan 2007 12.975.000,00
- Caixa Econômica Federal Aquisição de quota de Patrocinador Oficial 7.572.250,00
- Rádio Globo Ltda. Cessão de Direito de Transmissão e Exibição dos sons dos Jogos Pan 2007 150.000,00
- TV Globo Ltda. Cessão de Direito de Transmissão e Exibição das imagens e sons dos Jogos Pan 2007 7.500.000,00
- Globosat Programadora Ltda. Cessão de Direito de Transmissão e Exibição das imagens e sons dos Jogos Pan 2007 1.800.000,00
- Rádio e Televisão Record S.A Cessão de Direito de Transmissão e Exibição das imagens e sons dos Jogos Pan 2007 7.500.000,00
Fonte: Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis do CO-RIO de dezembro de 2005

Contrato	 Empresa	 Objeto	 Valor	–	R$	 Previsão	do
	 	 	 	 	término	da
	 	 	 	 execução
003/2006 Consórcio Parque Aquático – Pan 2007 Parque Aquático do Parque Olímpico do Rio na  48.687.908,65 26/02/2007
  Área do Autódromo Internacional Nelson Piquet 
002/2006 Consórcio Tecnosolo/Damiani Arena Multiuso do Parque Olímpico do Rio na  67.602.734,93 04/01/2007
  Área do Autódromo Internacional Nelson Piquet
003/2005 Consórcio Pan Construtoras OAS Odebrech CVS. Complementação da construção do Estádio  115.314.365,60 05/02/2007
  Olímpico do RJ – Engenho de Dentro
125/2003 Consórcio Racional Delta Recoma Construção do Estádio Olímpico da  108.954.873,87 19/09/2006
  Cidade do Rio de Janeiro
151/2005 Sousa Lopes Construção e Transporte Ltda. Remanejamento da adutora na  1.543.748,56 20/02/2006
  área do Estádio Olímpico João Havelange

Cronogramas das Obras 

devem se r  l i s t ados  t odos  o s 
Convênios firmados com o Município 
do Rio de Janeiro, garantindo, 
assim, para os interessados nas 
Demonstrações Contábeis do CO-
RIO, uma informação que permita 
uma adequada compreensão e análise 
da situação patrimonial e financeira 
do Comitê.
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Em conclusão de seu trabalho, a 
equipe de auditoria, secundada pelo 
corpo dirigente da CAD , apresenta 
propostas de encaminhamento a 
Secretaria Especial Rio 2007 e a 
Controladoria Geral do Município 
para que as jurisdicionadas adotem 
providências no que couber ás 
suas atribuições com relação a 
recomendações a seguir:

1 - Que a CGM remeta a esta 
Corte o Balancete Financeiro do 
FMEO (item 2), considerando o 
disposto na Lei 289/811, ressaltando 
que os Balancetes Patrimonial e 
Orçamentário foram remetidos a 
esta Corte intempestivamente;

2 - Que a SE Rio 2007 explique 
o  porquê de quatro  processos 
constantes da relação das Despesas 
a Pagar de 2004 não terem sido 
pagos,  tampouco inscri tos  em 
Restos a Pagar ou Provisões:

15/000.033/2005 Pagto. inexistente
15/000.035/2005 Pagto. inexistente
15/001.443/2004 Pagto. inexistente
15/000.055/2005 Pagto. inexistente

3 - Que a SE Rio 2007 envie, 
periodicamente, à CGM, os valores 
a t u a l i z a d o s  d o s  C o n v ê n i o s , 
contendo os acréscimos e deduções 
cabíveis, para que esta atualize 
o  C o m p e n s a d o  d o  B a l a n ç o 
Patr imonial  da  Administração 
D i r e t a  -  “ Re s p o n s a b i l i d a d e s 
Contratuais”;

4-  Que a CGM esclareça as 

diferenças com relação aos valores 
constantes na composição das 
“Responsabilidades Contratuais” 
e no FINCON;

5 - Que a SE Rio 2007 solicite 
ao CO-RIO que este evidencie, 
nas  Notas  Expl icat ivas ,  todos 
os  Convênios  f i rmados com o 
Munic íp io  do  R io  de  J ane i ro 
com a cláusula de reembolso/
r e i n v e s t i m e n t o ,  d o s  v a l o r e s 
atualizados.

O Técnico de Controle Externo 
Guilherme P. T. Coutinho, com 
o aval do Sr. Diretor da SCE , 
manifestou concordância  com 
a proposta de encaminhamento 
consignada pela equipe da CAD, 
s e m  p r e j u í z o  d e  a d i t á - l a  e m 
relação as seguintes considerações 
expendidas às fls. 19 dos autos:

“a) – o valor repassado pelo 
convênio nº 67/2003 está mil reais 
a menor do que aquele registrado 
na tabela da CGM constante do item 
4.1.2 do relatório. Identificamos, 
ainda, que o referido instrumento 
está registrado no FINCON em 
va lo r  super io r  ao  pac tuado  , 
na quantia de dez mil reais. O 
Convênio n° 67/2003 foi conhecido 
por  e s t a  Cor t e  em 25 .07 .205  
(40/006.863/2003);

b) – os valores informados para 
os convênios  nº 48 e 50/2003 estão 
trocados;

c )  –  os  valores  informados 
para  o  Convênio  nº  04 /2003 , 
na verdade , dizem respeito ao 

Ente 2005 2006 2007 Total
Prefeitura 18.457.051,00 83.315.826,00 312.715.205,00 414.488.082,00
Estado 1.606.540,00 3.848.484,00 12.885.444,00 18.340.468,00
União 8.609.731,00 54.591.038,00 127.673.247,00 190.874.016,00
Direto a definir 1.105.400,00 6.545.400,00 13.185.400,00 20.836.200,00
Próprio 1.122.595,00 568.714,00 41.278.399,00 42.969.708,00
Total 30.901.317,00 148.869.462,00 507.737.695,00 687.508.474,00

Convênio nº 02/2004, o qual não 
foi  l is tado.  Os s is temas desta 
Corte não identificaram qual seja 
a relação do Convênio nº 04/2003 
para com os Jogos Pan-americanos. 
Deve a SE RIO 2007 informar a 
natureza do mesmo e se pertinente 
ao referido evento, requer-se sua 
remessa para esta Corte;

d) – a tabela apresenta duas 
referências ao Convênio nº 09/2004. 
Todavia, os registros deste Tribunal 
não indicam a existência de termo 
aditivo referente ao segundo valor 
repassado ao CO -RIO (R$ 280 
mil). Assim , requer-se que a SE 
RIO 2007 esclareça o objeto deste 
repasse, remetendo-se o respectivo 
instrumento para ciência deste 
TCMRJ.”

O Sr. Secretário Geral coloca-
se de acordo com o  conteúdo do 
relatório da CAD.

A douta Procuradoria Especial  
manifesta-se de acordo com o 
encaminhamento formulado pela 
equipe da CAD.

É o Relatório.

P r i m e i r a m e n t e , 
c o n g r a t u l o  a  

Coordenadoria  de Auditor ia  e 
Desenvo lv imento  -  CAD pe la 
qualidade do trabalho efetuado, 
com cujas conclusões colocam-se 
de acordo a Secretaria de Controle 
Externo, a Secretaria Geral e a 
douta Procuradoria Especial.

VOTO

1 Art. 27 - Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao Tribunal, em suas inspeções, sob qualquer pretexto, respeitadas 
as normas da legislação federal.
§ 1º - Caso o documento não possa ser apresentado ou a informação prestada no ato da inspeção, será marcado prazo razoável para o atendimento 
da requisição, caracterizando-se a sonegação se, findo o prazo, a exigência não se cumprir.
§ 2º - Verificada a sonegação, o Tribunal comunicará o fato a autoridade competente, que deverá promover o atendimento imediato da requisição 
e aplicar as penalidades disciplinares cabíveis, sem prejuízo de imposição de sanções pelo Tribunal.
§ 3º - Se inadimplente a autoridade, o Tribunal transmitirá o fato ao conhecimento da Câmara Municipal, sujeitando-se os responsáveis às penali-
dades que forem aplicáveis pelo Tribunal, sem prejuízo da imputação de crime de responsabilidade, quando se configurar a hipótese.

Orçamento
De acordo com a 2ª revisão estimativa orçamentária, a previsão de gastos com os Jogos Pan-Americanos de 2007, com recursos 

aplicados através do CO-RIO é:
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Conselheiro Relator: 
Sérgio Cabral

Processo nº: 40/002.591/1998
Apensos: 40/009.564/1998 e 40/009.9565/1998
Sessão Plenária de 24.01.2007

CONTRATO

Estacionamento Rotativo 
“Parquímetro Eletrônico” - CET-RIO 

A reparação imediata dos danos 
causados ao contratado  pela  rescisão 
contratual por ato unilateral e tácito da 
Administração, evita prejuízo maior ao 
Erário.

Trata-se do exame do Contrato 
nº03/98 celebrado em 22.01.1998 
entre a CET-RIO e a Global Parking 
Systems Ltda., com a interveniência 
da Secretaria Municipal de Trânsito, 
tendo a finalidade de implantação 
e operação de um projeto piloto 
de estacionamento rotativo do tipo 
“Parquímetro Eletrônico” pelo valor 
de R$ 3.148.000,00 (três milhões, 
cento e quarenta e oito mil reais), 
decorrente de inexigibilidade de 
licitação, cuja rescisão deu-se por 
ato do Exmº Sr. Prefeito sob alegação 
de interesse público, com base no 
art. 79, inciso I, c/c art. 78, inciso 
XII da Lei nº 8666/93.

A empresa insatisfeita com a 
decisão administrativa ingressou 
com Ação Indenizatória perante 
a 9ª  Vara de Fazenda Pública, 
acarretando o sobrestamento do 
presente feito na forma sugerida a  
fls.  92/93,  no  aguardo da decisão 

final daquele pleito.
De acordo com a cópia do acórdão 

da Décima Câmara Cível, anexado a 
fls. 95/103, esta Corte de Contas 
tomou ciência dos seguintes fatos:

1) A sentença  monocrática 
reconheceu em parte o direito 
do Consórcio Parking Brasil para 
declarar rescindido o Contrato entre  
as  partes  na  forma  apontada a fls. 
98, excluindo danos emergentes e 
lucros “cessandi” além de outros 
custos não comprovados.

2) Houve recurso de ambas as 
partes e a Décima Câmara Cível no 
reexame da matéria reconheceu e 
confirmou a decisão monocrática 
no sentido de excluir parte do 
pedido do autor e que a  rescisão do 
município ocorreu para favorecer 
interesse público.

3) Consta dos autos, a fls. 104, 
Mandado de Execução para que 
a CET-RIO pague a indenização 
apurada no valor de R$ 886.594,27 
(oitocentos e oitenta e seis mil, 
quinhentos e noventa e quatro reais 
e vinte e sete centavos).

Da análise dos autos o Corpo 
Instrutivo opina por submeter os 
presentes autos “à consideração 
superior”.

A Procuradoria Especial opina 
pelo arquivamento face à decisão 
judicial.

É o Relatório.

A  r e s c i s ã o  d o 
Contrato em exame 

deu-se por ato unilateral e tácito 
da Administração, reconhecido 
judicialmente conforme se depreende 
da cópia do Acórdão anexado:

“No caso concreto, esta situação 
fica ainda mais consolidada, uma 
vez que o inadimplemento se deu, 
ante a ausência de prova em sentido 
contrário, para favorecer o interesse 
público comum, tendo a Admi-
nistração concluído que o sistema 
de estacionamento subterrâneo é 
mais satisfatório aos municípios.  
Neste  aspecto ,  o  interesse  da 
população local é o que deve ser 
obrigatoriamente e primordialmente 
observado pela Administração 
Municipal, conforme os ditames 
do sistema jurídico constitucional-
administrativo pátrio (fls. 101).”

O ideal seria que a jurisdicionada 
procedesse à imediata reparação dos 
prejuízos causados ao contratado, 
pois evitaria que a Administração 
ficasse ainda mais onerada com o 
pagamento da indenização, além 
de outras parcelas como correção 
monetária, custas processuais e 
honorários advocatícios.

Fica  então  aqui  um a le r ta 
para que,  em casos futuros,  a 
jurisdicionada evite um prejuízo 
maior ao Erário, acompanhando os 
esclarecimentos do Corpo Instrutivo 
e o entendimento da Procuradoria 
Especial no sentido de conhecer e 
arquivar o processo.

VOTO

Diante  do exposto ,  a l inho -
me às conclusões dos pareceres 
e voto pela diligência a fim de  
encaminhar a Secretaria Especial 
Rio 2007 e à Controladoria Geral do 
Município cópia de inteiro teor dos 
autos, bem como deste relatório e 
do voto que o fundamentam , para 

que adotem providências ao seu 
alcance  com vistas do abordado 
no presente relatório, mormente 
quanto aos pontos destacados 
na conclusão de fls. 15,16,18 e 
19 dos autos, encaminhando a 
este Tribunal as informações  e 
providências adotadas.

Au t o r i z a r,  d e s d e  l o g o ,  o 
sobrestamento do processo que 
ora se aprecia na Coordenadoria de 
Auditoria e Desenvolvimento – CAD 
a fim de aguardar as informações 
acerca das providências adotadas 
em re lação  às  de te rminações  
contidas no item 6  do relatório.



134 maio 2007 - n. 35      Revista TCMRJ   

po
r d

en
tr

o 
do

 tc
m

rj

A Pr o c u r a d o r i a  E s p e c i a l 
criada na mesma ocasião em 
que se instalou o Tribunal 

de Contas, pela Lei nº 183, de 23 
de outubro de 1980, originalmente 
integrava a estrutura do Gabinete do 
Prefeito. Com o advento do Decreto 
nº 9386, de 11 de junho de 1990, em 
observância à disposição contida no 
art. 94 da Lei Orgânica do Município, 
passou a Procuradoria a integrar o 
Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro, conquistando a 
independência desejável e necessária 
ao desempenho de suas funções.

Na estrutura organizacional do 
Tribunal de Contas à Procuradoria 
Especial ,  órgão permanente  e 
essencial ao cumprimento da função 
jurisdicional constitucionalmente 
atribuída às Cortes de Contas, 

Procuradoria Especial - PRE

À frente da Procuradoria Especial do TCMRJ desde 1983, o procurador Carlos Henrique 
Amorim Costa conta da criação, estrutura e competência do Órgão. Com independência 
e autonomia nos pareceres, a Procuradoria ajuda o TCMRJ em sua função fiscalizadora de 
prevenir eventuais erros e irregularidades nos programas governamentais zelando, assim, 
pelo bom uso do dinheiro público da cidade carioca.

incumbe a função de custos legis.
Em nosso Tribunal de Contas a 

Procuradoria Especial é constituída 
por oito cargos efetivos de Procurador 
com carreira própria, e a investidura 
no cargo ocorre após o concurso 
público de provas e títulos.

Incumbe aos  Procuradores , 
que para o correto desempenho 
d e  s u a s  f u n ç õ e s  p o s s u e m 
independência de ação e plena 
autonomia funcional,  o exame 
da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, eficiência, 
legitimidade e economicidade dos 
atos de iniciativa do Poder Público 
Municipal submetidos à apreciação 
do Tribunal de Contas. Compete-
lhes, ainda, a defesa da ordem 
jurídica e dos interesses e direitos 
da coletividade concernentes à 

proteção do patrimônio público.
C a b e  t a m b é m  a o  ó r g ã o 

encaminhar à Procuradoria Geral 
de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, para as medidas judiciais 
cabíveis, cópias dos processos nos 
quais, por decisão do Tribunal de 
Contas, forem apurados alcances ou 
outros ilícitos e, ainda, fornecer à 
Procuradoria Geral do Município 
do Rio de Janeiro os elementos 
necessários à reparação de lesões 
causadas à Fazenda Municipal.

 A Procuradoria Especial, cuja 
audiência prévia é obrigatória em 
forma de parecer nos processos 
submetidos ao Tribunal de Contas, 
é representada por um Procurador-
Chefe que comparece às sessões, 
com assento no Plenário, podendo 
participar dos debates.
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PRATA DA CASA

mante da Música desde 
c r i a n ç a ,  J e v e r s o n  d a s 
Chagas  e  S i lva  tem 33 

anos ,  t rabalha  desde  2003 na 
3ª  Inspetoria  Geral  do TCMRJ 
c o m o  t é c n i c o  d e  c o n t r o l e 
externo,  mas nunca se  afastou 
do violão.

-  “ Po d e  p a r e c e r  e s t r a n h o , 
mas minha função no Tribunal 
t e v e  i n f l u ê n c i a  d i r e t a  n a 
c o m p o s i ç ã o  d a  m ú s i c a  ‘ O 
Menino e o Palhaço’.   Nós, da 3ª 
IGE,  fomos fazer uma auditoria 
operacional no projeto chamado 
“Trupe da Criança”, que tentava 
t i r a r  m e n i n o s  d o s  s i n a i s  e 
l eva r  pa ra  o f i c inas  de  c i r co . 
F i q u e i  d u r a n t e  d o i s  m e s e s 
n e s t e  t r a b a l h o ,  c o n v i v e n d o , 
e s t u d a n d o  o  p r o j e t o .  E s s a 
música eu compus a partir dessa 
experiência.  Qualquer vivência 
p o d e  s e r v i r  d e  i n s p i r a ç ã o 
art ís t ica ,  poesia ,  pintura,  não 
importa ;  todas  as  l igações são 
possíveis .

Melhor do que música, só futebol
“Não tem como chegar em casa e não pegar logo o violão. É a primeira coisa que faço: o 
violão já fica na sala, sento no sofá e começo a tocar. Só depois de 10 minutos tiro o sapato. 
É quase um vício; mas um bom vício”.
Jeverson das Chagas e Silva

O Menino e o Palhaço

Tinha o menino do trapézio
E o palhaço pé no chão
Que rodeado de menino
Sorria a dor do universo
A fantasia do palhaço 
Era não ser abandonado
A pirueta do menino 
Era ganhar pra não cair
A música do outro lado
Era tão boa de se ouvir
Cadê o mágico do circo 
Que não anda por aqui ?
Tinha o menino do trapézio
E o palhaço pé no chão
Que rodeado de menino
Sorria a dor do universo

que flui com mais naturalidade é o 
surgimento da melodia que, por si, já 
remete a algum texto”.

Já aos sete anos, Jeverson, que no 
mundo artístico é conhecido como 
Jeff, improvisava com instrumentos de 
lata num bloco de carnaval próximo 
a casa onde morava: “Nos intervalos 
dos ensaios da bateria os músicos 
deixavam as crianças pegarem os 
instrumentos; acabava funcionando 
uma bateria infantil. Comecei ali 
tocando percussão: caixa, surdo, 
repique. Hoje toco violão, um pouco 
de piano e também percussão. Sempre 
penso no samba como o estalo inicial. 
O ritmo parece meio visceral, parece 
que está dentro da gente”.

“Mas eu não tinha idéia de 
trabalhar com música; era apenas 
um apreciador. Quando fiz 19 anos 
é que comecei mesmo a me dedicar.   
Primeiro, comecei  a tocar composições 
dos outros. A partir daí vieram as  
primeiras tentativas de compor, de 
inventar coisas novas, música e letra. 
Comecei também a exercitar algumas 

A

 “Geralmente a letra vem junto ou 
até depois da música; a letra meio que 
se encaixa na melodia. Já aconteceu 
também de musicar um poema, mas 
pra mim é muito mais difícil. O 
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rj parcerias com gente que estava 
nessa mesma vibração. Em 1999, 
montamos a banda que inicialmente 
se chamou ́ Noventa e nove`. Éramos 
seis: bateria, baixo, violão, guitarra, 
percussão e vocal. Em 2001, o grupo 
incorporou um teclado e passou a 
se chamar “O Balaio”. Eu no violão 
e também cantando. Desse trabalho 
resultou, em 2002, o CD “Matutando” 
(nome de uma das músicas gravadas), 
um disco independente, só com 
músicas nossas, arranjos nem sempre 
convencionais. Sambas, maracatu, 
MPB, rock, uma mistura. E ficou muito 
identificado como conceito, porque 
balaio é um objeto em que cabe muita 
coisa dentro. Fizemos muitos shows, 
tocamos em lonas culturais, na Lapa, 
universidades. Tivemos uma boa 
receptividade mas o grupo se desfez. 
Como eu não queria parar, resolvi 
que eu mesmo ia fazer meu trabalho, 
independente”.

Jeff confessa ter sido influenciado 
por compositores a quem considera  
“baluartes da música brasileira”, 
como Chico, Tom Jobim, Caetano, 
Djavan, Gil, Vinícius, mas assume 
também certa influência mais regional, 
étnica.

“No final de 2004 estive em Cuba 
para pesquisar como funciona a 
música lá, conhecer compositores, 
instrumentistas, o jeito deles de 
tocar. Foi bem legal. Quando voltei, 
montei o show ´Jeff Chagas e sua 
banda`, com músicos convidados, 
mais experientes, trabalho mesclando 
música caribenha, salsa, merengue, e 
samba. De 2005 a setembro de 2006, 
percorremos algumas casa da Lapa e 
chegamos até a nos apresentar aqui 
no TCMRJ. Com esse show, só de 
músicas conhecidas, percebi como o 
público gosta de cantar junto, e como 
essa interação é importante para o 
profissional”.

Com cerca de 80 composições - 
música e letra - , alguns poemas e até 
um samba para o Bloco do China, em 
Duque de Caxias, Jeff participa, desde 
2002, de festivais por todo Brasil. 

“Todo ano há vários festivais de 

música com premiação também para 
intérprete, em diferentes cidades do 
Brasil. Na maioria das vezes estes 
festivais contam com o apoio da 
Prefeitura, em parceria com órgãos 
de Cultura da cidade. O primeiro de 
que participei acontece na cidade de 
Alegre, no Espírito Santo. No Festival 
de Juiz de Fora, fiquei em segundo 
lugar, entre 32 classificados, com a 
música ‘Café na Fazenda’ (gravada no 
primeiro CD)”. 

Café na Fazenda

Morena te vi de manhã cantando
No colo, uma cesta. Passando na 
cerca
De bambu, de bambu
Trazendo aipim, trazendo aipim

Morena um galope marcou teu 
canto
O cavalo era branco e preciso no 
chão
De tambor, de tambor
Luz do sol em ti, luz do sol em ti

Mas olha se o céu escurece agora
Fica mais difícil ver avião
E a folha que voa fazenda a fora
Flutua no vento que sacode as 
palhas
De bambu, de bambu
Faz um som assim, faz um som 
assim

Morena de tarde amassando 
amora
Futura geléia de passar no pão
De manhã, de manhã
Comer com café, comer com 
café

Morena os moleques jogando 
bola
No campo entre a casa e o 
canavial
Correndo, correndo
Todo mundo ali, todo mundo ali

E n t r e  o s  c o m p r o m i s s o s 
de  t rabalho,  gravações ,  shows 
e festivais,  Jeff  ainda encontra 
tempo para integrar o Coral do 
TCMRJ. “É outro momento bastante 
interessante: estar no ambiente de 
trabalho, dispor de um período para 
lidar com música de qualidade, 
com prof iss ionais  gabar i tados 
como o maestro Zeca e a Gláucia, 
professora de técnica vocal. E a 
felicidade de ter minha música ‘Rio 
de Janeiro’ cantada e gravada em 
CD pelo Coral”. 

Em 2007, Jeff pretende investir 
ainda mais na carreira. “Vou gravar 
outro disco com músicas inéditas, 
em companhia dos músicos com 
quem venho me apresentando.  Este 
grupo, que ainda traz meu nome, 
reúne bateria, baixo, violão, teclado, 
trompete, trombone, eventualmente 
flauta e sax, e dois percussionistas. 
Estamos trabalhando o ano inteiro; 
gravando um instrumento de cada 
vez. Já terminei a minha voz. Talvez 
daqui a dois meses lancemos o CD, 
e  gostaria muito se pudesse ser 
aqui no TCMRJ, junto da galera com 
que convivo. 

A idéia é também montar um 
show baseado no disco e andar por 
aí. Eu não atuo profissionalmente 
como artista,  mas acredito que 
a pessoa que ama a arte e pode 
sobreviver dela é realmente um 
privilegiado. Não sei se algum dia 
vou poder ser um. Só seria mais 
feliz se fosse jogador de futebol. 
S o u  a p a i xo n a d o  p o r  f u t e b o l . 
Freqüentei  escol inha,  disputei 
campeonatos de categoria mirim, 
primeiro pelo Vasco, depois pelo 
Botafogo.  Cheguei  a  entrar  no 
infantil, mas parei para seguir os 
estudos. Nesta época eu tinha 13 
para 14 anos. Hoje só jogo no time 
do TCMRJ.



137 Revista TCMRJ    n. 35 - maio 2007

liv
ro

s

Sara Jane Leite de Farias
Assessora Jurídica 

O Júri na atual Constituição 
encontra-se previsto no art. 
5º, inciso XXXVIII, inserido 

no Capítulo dos Direitos e Garantias 
Individuais. Como tal, constitui 
verdadeira cláusula pétrea.

Sua finalidade é a de ampliar 
o  dire i to  de  defesa  dos  réus , 
funcionando como uma garantia 
individual dos acusados pela prática 
de crimes dolosos contra a vida 
e permitir que, em lugar do juiz 
togado, preso a regras jurídicas, 
sejam julgados pelos seus pares.

Seus princípios básicos são a 
plenitude do direito de defesa, o 
sigilo nas votações, a soberania dos 
veredictos e a competência mínima 
para o julgamento dos crimes dolosos 
contra a vida. Seu procedimento 
processual está consubstanciado 
nos artigos 406 a 497 do Código de 
Processo Penal.

D i v e r s a s  s ã o  a s  n u a n c e s 
doutrinárias e jurisprudenciais 
envolvendo o sistema do Tribunal 
do Júri abordadas pelos manuais 
de direito processual. Contudo, a 
academia ressentia-se de uma obra 
que ultrapassasse as fronteiras 
jurídicas para alcançar aspectos 
históricos, sociais e até mesmo 
teleológicos da instituição.

É  n e s s e  s e n t i d o  q u e  o r a 
apresentamos a obra intitulada 
T R I B U N A L  D O  J Ú R I :  V I S Ã O 
LINGÜÍSTICA, HISTÓRICA, SOCIAL 
E DOGMÁTICA, de autoria do doutor 
em direito e professor, PAULO 
RANGEL, fruto da tese de doutorado 
realizado na Universidade Federal 
do Paraná.

A obra em referência tem como 
objetivo, nas palavras do próprio 

a u t o r,  e s t u d a r  a  d e c i s ã o  d o 
Conselho de Sentença no Tribunal 
do Júri brasileiro, exclusivamente 
no aspecto do silenciamento e da 
ausência de motivação da decisão 
proferida, em total desarmonia 
com a Constituição da República 
que estabelece que o Brasil é um 
Estado Democrático de Direito 
fundado no exercício pleno da 
democracia e na dignidade da 
pessoa humana.

A incomunicabilidade do júri 
está prevista no art. 458, § 1º do 
CPP. Sobre a matéria, assenta o 
ilustre autor que tal medida tem 
por escopo resguardar a opinião dos 
jurados. A incomunicabilidade que 
a lei quer assegurar diz respeito ao 
mérito do julgamento e tem como 
objetivo impedir que o jurado 
exteriorize sua forma de decidir e 
venha a influir, quer favorecendo, 
quer prejudicando, qualquer um 
dos seus membros.

O t í tu lo  confer ido  à  obra 
caracter iza  com f ide l idade  o 
desenvolvimento do trabalho, 
tendo em vista que o autor abordou, 

em três partes distintas, composta 
por cinco capítulos, os pontos 
fulcrais que envolvem a abordagem. 
À primeira parte coube o estudo da 
linguagem como forma de expressão 
e inserção do ser no mundo, onde o 
autor trabalha os seguintes temas: 
o uso da palavra como uma das 
formas de exposição de idéias; 
a democracia como exercício do 
poder; a censura como limitação 
dos sentidos e o Júri na história. 
Na parte II o autor discorreu sobre 
o Júri no Brasil. Nesse contexto foi 
feita uma análise da instituição do 
Júri desde o Império brasileiro até 
o estado de repressão de Getulio 
Vargas.  Foi  também objeto de 
estudo a imposição violenta do 
silêncio à reforma processual 
penal do Júri – Projeto nº 4.203/01. 
Já na parte III o autor trabalha a 
constitucionalização do Júri.

E n f i m ,  t r a t a - s e  d e  o b r a 
inestimável para todos aqueles que 
se dedicam ao estudo das Ciências 
Penais, quer pela riqueza de seu 
conteúdo, quer pela metodologia 
adotada pelo ilustre Professor.

TRIBUNAL DO JÚRI: 
Visão Linguística, Histórica,  
Social e Dogmática
Autor - Paulo Rangel

“

”

A incomunicabilidade do júri 
está prevista no art. 458, § 1º do 
CPP. Sobre a matéria, assenta o 
ilustre autor que tal medida tem 
por escopo resguardar a opinião 

dos jurados
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CONTRATAÇÃO DIRETA 
SEM LICITAÇÃO

Paulo César Melo da Cunha
Assessor Jurídico

Autor - Jorge Ulisses Jacoby Fernandes

Constituição da República 
dispõe em seu art. 22, XXVII, 
que compete à União legislar 

privativamente sobre normas gerais 
de licitação e contratação para as 
Administrações Públicas.

A materialização deste dispositivo 
se deu com a edição da Lei nº 8.666/93, 
que explicita o comando obrigatório 
da busca da proposta mais vantajosa, 
mediante pesquisa de mercado na qual 
reste configurada uma igualdade de 
condições entre todos os interessados 
em contratar com a Administração, 
atuando em homenagem aos princípios 
da impessoalidade, da moralidade, da 
isonomia, da probidade administrativa, 
somente para citar alguns.

Todavia, o legislador constituinte 
reconheceu, igualmente, hipóteses em que, 
por vezes, a licitação pode ser dispensada 
ou mesmo impossível de ser promovida. 
É essa exceção à regra, contudo, que pode 
gerar interpretações diversas e, por vezes, 
deixar sem a proteção do manto legal o ato 
administrativo que, equivocadamente, 
possa vir a ser cometido pelo gestor 
público.

Nesta ótica, a Lei nº 8.666/93 traz 
as hipóteses de licitação dispensada, de 
licitação dispensável e de inexigibilidade 
de licitação. Em outras palavras, para a 
licitação dispensada não há vedação para 
a realização do procedimento - a própria 
lei o desobriga. É aplicada aos casos de 
alienação de bens imóveis e móveis, 
como dação em pagamento, doação, 
permuta, investidura e venda de ações e 
títulos (tipificada no art. 17). A licitação 
dispensável, por sua vez, diz respeito 
à possibilidade de o administrador 
público, diante do caso concreto, de 
modo discricionário, valorar quanto à 
razoabilidade de promover ou não a 

licitação. Para estas hipóteses há um rol 
mais extenso, tratado no art. 24 do Estatuto 
Licitatório. Por fim, a inexigibilidade de 
licitação reporta-se àquelas hipóteses 
de inviabilidade de competição, haja 
vista inexistir no mercado mais de um 
fornecedor do produto ou serviço. Para 
estas situações, o rol do art. 25 da Lei é 
meramente exemplificativo, cabendo ao 
aplicador da norma tipificar, diante do 
caso concreto, a caracterização da exceção 
ao dever geral de licitar.

Bem por isso, em boa hora se 
reapresenta a obra CONTRATAÇÃO 
DIRETA SEM LICITAÇÃO, em edição 
revista, atualizada e ampliada pelo 
Professor JORGE ULISSES JACOBY 
FERNANDES, que imprime um viés 
orientador das contratações públicas, 
notadamente no que toca à prudência 
que deve conduzir a segurança das 
contratações diretas.

Esta, pois, a matiz impressa pelo 
notório Professor Jacoby nesta obra, 
abordando questões afetas às inúmeras 
particularidades que entremeiam os 
afazeres habituais do administrador, 
com as cautelosas reflexões que devem 
guiar as medidas a serem executadas 
por todos aqueles que operam com 
licitações e contratações públicas.

A obra contempla um refinamento 
de considerações que, decerto, nortearão 
os gestores públicos no exercício de 
seus misteres cotidianos, haja vista 

guardar peculiaridades extraídas do 
vasto exercício profissional do autor 
dedicado ao compromisso com o Direito 
Público, destacando-se sua atuação 
como Conselheiro do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal, Procurador e 
Procurador-Geral do Ministério Público 
junto ao Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, Juiz do Trabalho, Juiz do 
Trabalho do TRT/10a Região, Advogado 
e Administrador Postal da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos.

O estudo inclui, ainda, um primoroso 
trabalho de pesquisa com jurisprudência 
e comentários que orientarão seu 
aplicador na direção dos procedimentos 
administrativos de contratação direta, 
com a segurança que se exige.

A leitura é enobrecida com o apuro 
na distribuição dos temas, explicável 
pela visão bastante esclarecedora de 
hipóteses já circundadas, inclusive, 
pela chancela da jurisprudência dos 
tribunais. A preocupação do autor é 
registrar que a dinamização do processo 
interpretativo das leis não é refratária e 
limitada ao hermeneuta, mas inserida 
em um ambiente prático que permita, 
com a proporcionalidade que deve 
pautar a ação da Administração, garantir 
a contratação direta sem tolerar o 
estabelecimento diferenciado entre todos 
os destinatários da norma (agasalhando-
se pelos primados da eficiência e da 
economicidade).

“
”

liv
ro

s

      A obra contempla um refinamento  
de considerações que, decerto, nortearão 
os gestores públicos no exercício de seus 

misteres cotidianos.
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DIREITO ADMINISTRATIVO 
EM DEBATE – 2ª SÉRIE

Luiz Antonio de Freitas Junior
Assessor Jurídico-Chefe

ireito Administrativo em Debate, 
agora em seu segundo volume, é 
fruto da insistente e apaixonada 

missão do autor na busca e difusão da 
melhor compreensão dessa área do 
direito, seja instigando e convidando a 
comunidade jurídica – como o próprio 
título menciona – ao debate, seja pela sua 
benfazeja ousadia em lançar para o público 
em geral a profusão de idéias provindas 
de sua mente privilegiada em assuntos 
relacionados ao Direito Administrativo, 
principalmente diante das perplexidades 
do mundo atual e suas implicações na 
difícil arte da administração dos interesses 
públicos.

Sistematizou a obra em quatro partes 
distintas: na primeira, dedicou-se aos temas 
relacionados às recentes transformações do 
Direito Público, com especial enfoque na 
regulação dos serviços públicos, tema 
esse visceral na nova ótica de gestão 
adotada pela Administração Pública; 
na segunda parte, a obra reúne diversos 
artigos sobre temas relacionados à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, lei que se propôs 
– pela gestão responsável – a acabar com 
os desmandos e desatinos no trato da res 
pública; na terceira parte, abordou  assuntos 
relacionados às Licitações Públicas, matéria 
essa que o notabilizou perante a Academia 
com indisfarçável justiça; por fim, a última 

parte reservou trabalhos relacionados ao 
concurso público.

Ainda que a tenha lançado - na 
expressão do autor – “sem maiores 
pretensões”, na verdade a obra por sua 
envergadura teórica e grande atualidade 
tem lugar certo em qualquer biblioteca 
jurídica que se preze, aliás, como já tem 
sido tradição.

Resumindo as expressões, mas sem 
diminuir a grandiosidade do currículo, 
o autor é Doutor em Direito pela 
Universidade Gama Filho, procurador 
do Estado do Rio de Janeiro e professor 
do Mestrado em Direito da Universidade 
Cândido Mendes.

D

Autor - Marcos Juruena Villela Souto

Constituição da República 
d e  1 9 8 8  d e d i c o u - s e  à 
Administração Pública no 

capítulo VII, estabelecendo normas a 
serem respeitadas pelos demais entes 
no exercício de sua autonomia política. 
Após esse intróito no tema, diversos 
autores passaram a discorrer sobre a 
matéria.

É  n e s s e  s e n t i d o  q u e  o r a 
apresentamos a obra de autoria do 
Professor Luís Gustavo Bezerra de 
Menezes, a qual aborda o Direito 
Administrativo por meio da análise 
de questões de provas de concursos 
organizados pela Fundação Carlos 

DIREITO ADMINISTRATIVO FCC 
– QUESTÕES COMENTADAS DE 
PROVAS ELABORADAS PELA 
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS.  

Chagas – FCC, apresentando-se, desta 
forma, como relevante instrumento 
de consulta a todos os candidatos a 
concursos públicos. 

Temas mais freqüentes como: 
poder de polícia, servidores públicos, 
atos administrativos, contratos 
administrativos,  l icitações e a 
responsabilidade civil do Estado 
recebem grande atenção, tendo em 
vista a constância em que são tratados 
em provas. 

A obra é atual, inovadora e didática, 
em razão do método trazido pelo autor, 
que introduz o estudo por meio da 
análise direta das questões, porém, 

sem limitar-se a elas. A finalidade foi 
elaborar um material que auxiliasse 
os candidatos de forma prática e 
objetiva. 

A obra divide-se doutrinariamente 
em 10 capítulos, cada qual referente 
ao exame de uma prova determinada, 
partindo-se sempre da abordagem 
geral do tema, com comentários e 
gabarito, ao final de cada capítulo. 

Em síntese, trata-se de leitura 
imprescindível aos candidatos a 
concursos públicos e aos profissionais, 
face ao caráter eminentemente 
prático e atualizado da obra. 

A

Autor - Luís Gustavo Bezerra de Menezes 
 Editora Ferreira

Tatiana Sapha Guimarães
Assistente da 
Assessoria Jurídica



 c
ar

ta
s

140 maio 2007 - n. 35      Revista TCMRJ   

Com muita satisfação acuso o 
recebimento de mais uma edição da 
Revista TCMRJ, na qual estão inseridos 
excelentes trabalhos, técnicos e jurídicos, 
que valerão para o aprimoramento dos 
profissionais que labutam nos órgãos 
públicos, constituindo esta iniciativa 
em salutar programa desenvolvido por 
esse Egrégio Tribunal, particularmente 
por Vossa Excelência.

Manifesto este meu louvor pela 
obra bem elaborada, contendo uma 
coletânea de matérias selecionadas 
com todo o primor, proporcionando a 
transparência de opiniões e decisões 
que enaltecem o serviço público a 
ser permanentemente valorizado e 
desenvolvido, abrilhantada, ainda, por 
aqueles que, como Vossa Excelência, 
emprestam a dedicação e indiscutível 
espírito público.

Vereador Ivan Moreira

Registro com muita satisfação, o 
recebimento da edição de dezembro/2006 
da Revista TCMRJ.

Cumprimentando-o pelo texto 
de Palavras do Presidente e pelo 
desempenho da Instituição, agradeço 
a gentileza com que fui distinguido.

Senador Marco Maciel

Foi com muita honra e a satisfação 
que recebi o exemplar do nº34 da 
Revista TCMRJ, de dezembro de 2006, 
que em suas páginas destacava a 
inauguração, por este Tribunal, da nova 
sede da Escola de Contas de Gestão.

É de se cumprimentar e reconhecer 

a importância da iniciativa do Tribunal 
de Contas do Município do Rio de 
Janeiro de divulgar a série de eventos, 
visto que as novas instalações também 
atenderão ao desenvolvimento de 
atividades acadêmicas em parceria com 
a Fundação Getúlio Vargas.

Aproveitando o ensejo, retribuo o 
agradecimento com relação às atenções 
dispensadas ao Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro durante minha 
gestão, postura de parceria que Vossa 
Excelência sempre praticou com esta 
Corte de Contas.

José Gomes Graciosa 
Conselheiro do TCE-RJ

Não é a toa que o TCMRJ merece tantos 
elogios de todos que acompanham a sua 
atuação.

O rigor com que trata as matérias 
que lhe são submetidas é de grande 
valia, especialmente pelos fundamentos 
éticos e legais que as escoram.

Tem mais, porém. As publicações 
da Revista TCMRJ, as considerações 
por elas tecidas, envolvendo vários 
ângulos do interesse do Município, 
torna a Instituição a mais respeitada 
(não é lisonja, não) entre as suas 
congêneres.

A edição nº34, de dezembro de 2006, 
confirma tudo que se comentou sobre 
a linha de qualidade apontada. É a 
apresentação, através das “`Palavras 
do  Presidente”, confere à divulgação 
– a meu ver muito restrita – mais 
qualificação ainda. O realce dado 
à questão da violência no Rio de 
Janeiro, a cobrança ao Estado de se 

voltar com mais ênfase ao problema 
de segurança do cidadão, mostra que a 
Corte de Contas local e seu presidente 
estão preocupados – e muito – com 
os interesses da sociedade do Rio de 
Janeiro. E a triste e revoltante morte 
criminosa da criança de 6 anos, João 
Hélio Fernandes, aumenta a aflição 
do povo carioca, que espera, como eu 
espero, que a posição recomendada, 
com a experiência que tem o Presidente 
do Órgão, a Aflição que revela, aliada 
a uma mudança radical do Estado, 
consiga minorar a revoltante situação 
omissiva do poder público.

Hélio Saboya 

O Comitê Olímpico Brasileiro vem, 
pelo presente, acusar o recebimento 
e agradecer a Vossa Excelência a 
amabilidade de enviar o exemplar nº34 
da Revista TCMRJ, edição Dezembro 
2006.

Ao reiterar os mais sinceros 
agradecimentos, quero registrar que 
se trata de um trabalho de excelente 
qualidade gráfica sobre a Cidade do Rio 
de Janeiro, e que, certamente, será uma 
valiosa contribuição ao nosso acervo.

Carlos Arthur Nuzman
Presidente

Cumprimentando-o, agradeço a 
gentileza da remessa da Revista TCMRJ 
nº34, XXIII, “Mais qualidade de vida 
para um Rio melhor”.

Envio em meu nome e no da Equipe 
da MULTIRIO, os parabéns à V.Exª 
e Equipe editorial pela qualidade da 
publicação e seu conteúdo relevante.

Regina de Assis
Diretora-Presidente da Empresa 

Municipal de Multimeios 

Cumprimento Vossa Excelência, 
agradecendo-lhe muitíssimo a remessa 
do exemplar da Revista TCMRJ, nº34 
– Dez/2006, tratando-se, sem dúvida, 
de valioso material de pesquisa para 
nossos trabalhos.

Benedito Gonçalves
Desembargador Federal

“

”

Agradeço o envio do exemplar 
da Revista TCMRJ, publicação de 

excelente qualidade, que mostra a 
preocupação desse Tribunal com o 

crescimento e desenvolvimento  
do Estado do Rio de Janeiro.

Luiz Fernando de Souza – Pezão
Vice-Governador do Estado  do RJ
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A edição de número 34 / Dezembro 
de 2006 da Revista TCMRJ oferece 
aos leitores importante massa de 
opiniões e informações acerca de 
questões da maior importância na 
Cidade do Rio, de Janeiro, como o 
sistema público de atendimento à 
saúde da população e a segurança 
pública. É estimulante verificar a 
atenção que essa Corte de Contas 
dedica a esses aspectos da vida sócia, 
como visíveis nos textos De olho na 
saúde, de Lúcia Knoplech, e Gastos 
com saúde no Município do Rio de 
Janeiro, de Aurélia de Jesus Amaral, 
que expõem situações e dados que 
permitem avaliação de tão relevante 
problema.

Felicitando Vossa Excelência e a 
equipe da Revista TCMRJ pelo trabalho 
realizando e poupando-o de menção 
a outros textos que tornam excelente 
o nível da publicação, permito-me 
destacar, como carioca, a crônica O 
Rio de Janeiro como sonho gaúcho, 
do escritor e acadêmico Moacyr Scliar, 
que faz bem ao ego dos que amam 
esta terra.

Maurício Azêdo
Presidente da Associação Brasileira 

de Imprensa

Sirvo-me do presente para agradecer 
a V. Exa a gentileza e a atenção 
pelo envio da Revista TCMRJ, nº34, 
Dezembro 2006, que lerei com muito 
interesse, pois se trata de uma revista 
com muito conteúdo. Parabenizo-
o pela iniciativa em elaborar esta 
excelente publicação, abordando 
temas relevantes, relativos à cidade 
do Rio de Janeiro, bem como pela 
qualidade da mesma, que denota o 
empenho e o cuidado com que foi 
pensada e executada.

Liliane do Espírito Santos Roriz de 
Almeida

Desembargadora Federal 

Acusamos recebimento da revista 
publicada por esse Tribunal, cujo 
conteúdo em muito contribuirá 
para enriquecer o acervo de nossa 

biblioteca.
Maysa de Lacerda Freire
Diretora da FABES

Acusando o recebimento do exemplar 
da Revista TCMRJ, parabenizo-o pelo 
compromisso que a cada ano é renovado 
pelo Tribunal de Contas do Município 
na busca por melhorias no Estado do 
Rio de Janeiro.

Deputado Gaban

Agradeço a gentileza do envio 
da Revista do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro, 
veiculando como sói acontecer, 
matérias de interesse dos estudiosos 
da ciência jurídica.

Espero que essa publicação perdure, 
para o engrandecimento de todos 
quantos a ela tenham acesso.

Maria José  Aguiar  Teixeira 
Oliveira

Desembargadora do TRT – 1ª Região  

É com satisfação que acuso o 
recebimento da Revista TCMRJ nº34, 
de dezembro de 2006, do Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro, 
a qual contém importantes informações 
a respeito da atuação dessa Corte de 
Contas.

Robson Figueiredo do Carmo
Secretário Geral do Tribunal de Contas 

dos Municípios – Estado do Pará.

Le agradezco el envio de la revista 
Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro nº34 Diciembre 2006.

Montserrat Pérez Ron
Consejo de Cuentas de Castilla Y 

León

Acusamos o recebimento da Revista 
TCMRJ: mais qualidade de vida para um 
Rio melhor, que chega para acrescentar 
o acervo de nosso Gabinete.

Parabenizamos a Vossa Excelência e 
aos demais.

Conselheiro Elcy de Souza 
TCE-ES

Cumprimentado-o, cordialmente, 
confesso-me sinceramente agradecido 
pelo recebimento do exemplar da Revista 
TCMRJ edição nº 34, de dezembro 
2006, como sempre exemplarmente 
elaborada e substanciosamente 
produzida. Seus muitos e valiosos 
produtos atestam o dinamismo e a alta 
responsabilidade em que o Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro 
bem exercita suas altas funções.
preclara direção.

Ministro Adhemar Ghisi - TCU

 Ao cumprimentar Vossa Excelência, 
cordialmente, acuso o recebimento de 
exemplar da Revista TCMRJ nº34, ano 
XXIII, relativa a dezembro de 2006.

Deputado Frederico Antunes
Presidente da Assembléia Legislativa 

–RS

Manifesto a Vossa Excelência o 
agradecimento da Controladoria-
Geral  da União pela  genti leza 
do envio de exemplar da Revista 
T C M R J ,  e d i ç ã o  d e  d e z e m b r o 
de 2006, apresentando-lhe, por 
oportuno, minhas congratulações 
pe la  exce lênc ia  do  pe r iód ico 
editado por esse Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro.

Renato Amaral Braga da Rocha
Chefe da Assessoria Jurídica da 

Controladoria-Geral da União

Agradecendo o  exemplar  da 
Revista TCMRJ que me foi enviado, 
envio-lhe meus votos de estima e 
consideração.

Wilson Carlos Carvalho
Secretário de Estado de Governo – RJ

 
Com grande satisfação, agradeço pela 

Revista TCMRJ. Publicações como essas 
são de extrema valia para o mundo 
acadêmico.

Professora Marlene Salgado de 
Oliveira

Reitora da Universidade 
Salgado de Oliveira - Universo
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