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O legado do PAN: 
uma nova fase para o Rio?



Cristo: uma das sete 
maravilhas do mundo.

A cidade maravilhosa agradece.
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presente número da Revista TCMRJ 
faz um balanço dos resultados do 
Pan de 2007, com a contribuição 

fundamental de autoridades responsáveis pela 
realização do evento, além da manifestação da 
opinião pública.

Hoje, há consenso sobre o sucesso dos 
Jogos Pan-americanos de 2007 realizados no 
Rio de Janeiro. Não há voz dissonante quanto 
à bem-sucedida organização do evento. No 
entanto, duvidava-se de que as obras seriam 
concluídas nos prazos previstos; antecipava-
se o caos no trânsito e a ineficácia dos sistemas 
especiais de transporte e de segurança. 
Apostava-se no fracasso, na incapacidade 
de se realizar no Rio de Janeiro — ou em 
qualquer outra cidade do Brasil — evento tão 
grandioso, que pudesse projetar, no exterior, 
imagem positiva, de competência e seriedade, 
de nosso país.

Felizmente, o ceticismo não vingou. O 
grande legado do Pan contrariou todas as 
expectativas negativas, pois demonstrou 
que o Poder Público é capaz de grandes e 
importantes realizações. Ao contrário da 
descrença e do pessimismo, prevaleceu 
a convicção de que o Estado pode ser 
eficiente e cumprir seus objetivos e metas pré-
determinados. Tão criticado e desacreditado, 
o Poder Público recuperou sua imagem de 
Estado empreendedor, e demonstrou ser 
capaz de atuar com eficácia, quando elege 
prioridades, bastando determinação por parte 
dos governantes.  Graças à atuação conjunta 
e ao aporte de recursos financeiros da União, 

O do Estado e do Município, além da primorosa 
e eficiente organização do CO-Rio 2007, os  
XV Jogos Pan-americanos deixaram a sensação 
de vitória, não só pela consagração de nossos 
atletas, mas por todos aqueles que trabalharam 
e acreditaram no seu êxito.

O que se espera é que esta demonstração 
de capacidade de realização se estenda às 
funções precípuas do Estado, tais como saúde, 
educação, moradia e preservação do meio 
ambiente, para que se restabeleça o respeito e 
a credibilidade nas instituições públicas.

Passada a fase de euforia com o sucesso 
do evento, cabe ao TCMRJ cumprir com sua 
missão institucional e efetivar o controle 
dos atos de gestão até aqui praticados, afora 
o acompanhamento efetuado regularmente 
durante a construção das principais obras e 
instalações, que passaram a integrar o legado 
de um dos maiores acontecimentos esportivos 
realizados na cidade do Rio de Janeiro.

Por fim, é de se lamentar a atitude daqueles 
que vaiaram o Presidente da República na 
festa de abertura dos Jogos Pan-americanos. É 
um direito do cidadão  manifestar repúdio ou 
aprovação aos governantes, que devem aceitar 
e entender tanto as vaias quanto os aplausos. 
Porém, por se tratar de um ato festivo, de 
congraçamento em torno do esporte, a vaia 
foi inoportuna,  inadequada e incompatível 
com o espírito esportivo. Da mesma forma, 
as vaias dirigidas às equipes estrangeiras 
foram deploráveis. Contrariaram a afamada 
receptividade calorosa dos brasileiros, 
especialmente a nossa, dos cariocas.
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O legado do Pan: uma nova fase para o Rio?

m dos mais importantes aspectos dos Jogos Pan-
americanos é o legado, o que fica após os Jogos. 
Não seria por outro motivo a disputa de tantas 

cidades para sediar o evento. Legado não é só o que fica 
materialmente, como instalações e equipamentos. É o que 
contribuirá para um futuro melhor para a cidade-sede: um 
aquecimento da economia, maior visibilidade para o país, um 
impulso no turismo, o despertar de novos talentos no esporte, 
investimentos em segurança, transportes, inclusão social.
A Revista TCMRJ procura, nesta edição, através da avaliação 
de cada ente participante – governo, atletas, povo – responder 
a pergunta: Qual foi o legado do Pan? 

Cristo Maravilha do Mundo  

Terapia Ortomolecular
Será que é tão difícil comer bem? Ricardo Anastásia 
Ramos, médico ortomolecular e nutrólogo, lembra que os 
nutrientes são nossos combustíveis e, quando melhores, 
resultam menos oxidação, vida mais longa e saudável.

Matérias publicadas pela imprensa que, por sua 
atualidade e importância, merecem ser relidas.

Em pauta, a posse do 
Conselheiro Ivan Moreira, o 
I e II  Painéis de Autonomia 
Municipal, o IV Ciclo do 
Meio Ambiente e demais 
cursos, atividades e eventos 
que o TCMRJ promoveu ou 
de que participou, e as visitas 
que recebeu no período.
  

Os limites das Câmaras Municipais. Emenda 
Constitucional nº 25: uma visão desapaixonada
As restrições impostas ao orçamento e a despesa com folha 
de pagamento do Poder Legislativo Municipal, decorrentes 
da promulgação da Emenda Constitucional nº 25, de 14 de 
fevereiro de 2000, provocaram manifestações pontuais do 
Tribunal de Contas, sendo consubstanciadas na Consulta 
formulada pela Casa de Leis do Município do Rio de 
Janeiro.

Programa de visitas às escolas municipais                                                           
Os resultados obtidos nas inspeções ordinárias do TCMRJ, 
voltadas para pontos específicos no funcionamento das 
escolas municipais, são analisados por técnicos da 3ª IGE, 
em trabalho que foi também apresentado no IX Seminário 
Nacional de Educação, realizado em São Paulo.

O impacto do FUNDEF e as perspectivas para 
o FUNDEB no Município do Rio de Janeiro
Criada com o objetivo de promover a ampliação e 
melhorar a qualidade de outros segmentos de ensino, 
não contemplados pelo FUNDEF com o ensino infantil 
e o ensino médio, a  nova fórmula de distribuição dos 
recursos é analisada pela Coordenadoria de Auditoria 
e Desenvolvimento - CAD.

Comparecimento de Conselheiros 
a CPIs: pareceres divergem
Pareceres da Assessoria Jurídica do TCMRJ e 
da Câmara Municipal demonstram algumas 
interpretações sobre o papel das Comissões 
Parlamentares de Inquérito, em especial no que 
diz respeito ao comparecimento de Conselheiro de 
Tribunal de Contas junto às citadas Comissões.

Saúde 100
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Um caso de amor com o Rio
O acadêmico Marcos Vinicios Vilaça, presidente da 
Academia Brasileira de Letras e conselheiro do Tribunal 
de Contas da União, faz uma retrospectiva do Rio antigo, 
atribuindo ao contingente humano o terceiro elemento do 
encanto único do Rio de Janeiro.

Juscelino e a Revolução de 64
Conselheiro aposentado do TCE/RJ, 
escritor, eminente figura política, 
Humberto Braga relata fatos não 
inseridos na história política do 
Brasil que precederam à cassação 
dos direitos políticos do ex-
presidente Juscelino Kubitscheck. 
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A eleição do Cristo como uma das sete 
maravilhas do mundo moderno colocou 
o Rio de Janeiro na mídia mundial, atraiu 
atenções para o Brasil e agiu como uma 
“massagem no ego” do carioca. Mas, 
terá sido eleita a estátua ou o conjunto 
paisagístico do qual ela faz parte?
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O legado do Pan

uatro meses após os XV Jogos Pan-
americanos do Rio de Janeiro pode 
parecer cedo para avaliar qual foi o 
legado.

Entenda-se por legado não só as instalações 
e equipamentos, mas a projeção que deu ao País; 
aos benefícios que trouxe para o esporte, não 
só pelo brilho dos resultados, mas no despertar 
de talentos. Ao turismo, pelo posicionamento 
do Brasil como o principal destino da América 
do Sul; à hotelaria, pelo aumento do número de 
leitos e pela capacitação de milhares de pessoas 
para trabalhar nesta área; à segurança, pela fé 
de que o Rio pode ser seguro como sonham os 
cariocas; aos transportes, pela avaliação do 
tudo que poderia ter sido feito.

Enfim, ao ouvirmos dos organizadores que 
este foi um dos melhores Jogos Pan-americanos, 
entende-se também como legado a certeza de 
que, do planejamento eficiente, da união de 
forças e da integração de objetivos pode-se 
caminhar para muito além dos sonhos.
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s Jogos Pan e Parapan-americanos 
tornaram o Rio uma cidade 
olímpica, definitivamente 

inscrita no calendário dos grandes 
eventos esportivos internacionais e 
credenciada para candidatar-se à sede 
dos Jogos Olímpicos de 2016. Prova disso 
são os campeonatos mundiais de judô, de 
jogos militares, de nado sincronizado e 
de futebol de salão que terão lugar nas 
instalações do Pan em 2007 e 2008.

A delegação brasileira encerrou os 
Jogos em terceiro lugar, com a melhor 
participação do país em Pan-americanos. 
Foram 161 medalhas, sendo 54 de 
ouro, 40 de prata e 67 de bronze. Nos 
Jogos Parapan-americanos, os atletas 
brasileiros alcançaram o primeiro lugar 
em medalhas e um resultado histórico 
conquistando 228 medalhas,  sendo 83 
de ouro, 68 de prata e 77 de bronze. 

Os resultados sem precedentes 
obtidos pelos atletas brasileiros nos 
Jogos Pan e Parapan-americanos, além 
de esforço pessoal, são também fruto da 
ampliação dos investimentos públicos 
no esporte nacional nos últimos anos. 
Entre 2003 e 2006, as empresas estatais 
investiram mais de R$ 500 milhões 
em diferentes modalidades esportivas, 
cifra à qual se somam R$ 250 milhões 
provenientes da Lei Agnelo/Piva que, 
desde 2002, destina 2% da arrecadação 
das loterias federais para os comitês 
olímpico e paraolímpico brasileiros. 

Para o comitê Paraolímpico e 
federações, além de destinar verbas da 
Lei Agnelo/Piva e do programa Bolsa-
Atleta, o Ministério do Esporte repassa 

“A cidade do Rio nos mostrou, durante os Jogos, que o 
Brasil que queremos e sonhamos é possível”, considerou o 
Ministro Orlando Silva Júnior  ao avaliar o evento. “Investir 
no esporte é, de fato, investir no Brasil.”

Jogos para ficarem na História

Orlando Silva Júnior
Ministro do Esporte

recursos da ordem de R$ 20 milhões, 
desde 2005.

Do total de 659 atletas da delegação 
brasileira nos Jogos Pan-americanos, 
82 contaram com o incentivo do 
programa Bolsa-Atleta. O programa 
prevê repasses mensais que vão de  
R $  3 0 0 , 0 0  ( e s t u d a n t i l )  a t é  
R$ 2.500,00 (olímpica e paraolímpica). 
Para destacar alguns exemplos, metade 
da equipe de beisebol do Pan possui o 
benefício. Dos nove convocados para 
competições de karatê, seis recebem 
a bolsa. Ainda, nove esgrimistas são 
bolsistas, do total de 14 convocados. O 
programa, criado em 2005, já beneficiou 
1.800 atletas de diversas modalidades.

Já no Parapan, 45% da delegação que 
participou dos Jogos foi beneficiada pelo 
Bolsa-Atleta. São pessoas que não teriam 
condições de participar de qualquer 
disputa se não tivessem o financiamento. 
Os resultados foram positivos para o 
primeiro ciclo da geração de bolsistas. Em 
uma próxima competição esportiva de 
alto nível, como o Pan e até Olimpíadas, 
creio que os resultados dos brasileiros 
beneficiados irão melhorar.

Temos vários outros pontos a ressaltar. 
O evento serviu para testar e aprovar um 
novo sistema de segurança, apoiado 
em planejamento e tecnologia. Houve 
redução de crimes comuns no Rio de 
Janeiro no período dos jogos. Devemos 
destacar também que os jogos foram 
“limpos”, já que não houve nenhum caso 
de doping.

Para encerrar, gostaria de lembrar 
que a nova Lei de Incentivo ao Esporte 
é um importante instrumento para o 
desenvolvimento e aprimoramento da 
atividade. Com ela, o esporte receberá 
uma importante soma de recursos que 
virão da iniciativa privada por intermédio 
dos incentivos fiscais. 

Investir no Esporte é, de fato, investir 
no Brasil. É gerar emprego e renda. É 
acreditar, acima de tudo, no cidadão 
brasileiro, sua capacidade de inclusão 
e auto-estima. A cidade do Rio nos 
mostrou, durante os Jogos, que o Brasil 
que queremos e sonhamos é possível. 
Vieram o Pan e o Parapan Rio 2007. 
Virão a Copa 2014, as Olimpíadas 2016 
e muitos outros eventos. O Brasil saberá 
fazê-los.

O Pólo aquático
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ão há, nos dias de hoje, 
a t iv idade  humana que 
tenha  mais  l i gações  e 

multiplicadores econômicos que o 
esporte. Ele tem um primeiro e grande 
multiplicador que faz parte da própria 
atividade. São atletas profissionais, 
técnicos gerais e de apoio, médicos e 
massagistas específicos, equipes de 
apoio de diversos tipos, do roupeiro à 
limpeza... Os equipamentos onde são 
praticadas as distintas modalidades 
esportivas ativam investimentos e 
depois, para o seu funcionamento, 
exigem administradores, técnicos 
em iluminação, em eletricidade, 
manutenção... Exigem conservação, 
bilheteiros...

Quando os eventos ocorrem, 
multiplica-se a demanda de transporte 
coletivo e individual com seus 
respectivos trabalhadores e uso de 
combustíveis, aumenta a procura 
por bares e restaurantes, por brindes, 
bandeiras, lembranças e fotos ou por 
material similar àquele usado pelos 
atletas. O esporte tem sido a cada 
dia mais um ativador da indústria 
de confecções. Há 30 anos, ou mais, 
o material esportivo tinha uso em 
campo próprio. De lá para cá, o esporte 
influenciou de tal forma a produção 
de roupas e seu design que esta 

Cesar Maia
Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro

N

O Esporte e a 
Economia do Rio

Para o Prefeito do Rio, eventos como os Jogos  
Pan-Americanos devem ser vistos como oportunidade  
para que a economia do Rio de Janeiro seja revertida 
gerando investimentos diretos e indiretos, atraindo 
investidores e criando um vasto campo de atividades  
auto-sustentáveis e crescentes.

passou a adotar modelos esportivos 
independente da atividade esportiva 
em si.

O mesmo aconteceu com a indústria 
de calçados. Décadas atrás, o sapato 
esportivo, o tênis, por exemplo, era 
usado exclusivamente para a prática de 
determinado esporte. Hoje, o calçado 
esportivo penetra indistintamente nas 
mais diversas atividades, mesmo as 
não esportivas, e passa a ser um sapato 
de uso rotineiro. Tanto a indústria de 
calçados quanto de vestuário exigem 
uma permanente atualização e novos 
lançamentos, sejam eles inspirados 
por pesquisas voltadas ao esporte ou 
devido à competitividade do mercado 
para todo tipo de uso.

O multiplicador do esporte através 
do culto ao corpo se afirma pela adoção, 
no cotidiano das pessoas, de práticas 
que vieram do treinamento de atletas. 
O cooper é um exemplo. Dezenas e 
dezenas de tipos de equipamentos para 
manter a forma física são desenvolvidos 
e atualizados. As salas de ginástica 
e de musculação se multiplicam aos 
milhares e se atualizam constantemente. 
Os professores individuais e para 
grupos privados são cada vez mais 
requisitados. O espaço urbano tem que 
ser reconstruído para abrigar atividades 
esportivas e outras de desdobramento 

esportivo. A Educação Física como 
prática educacional expandiu-se, 
levando às escolas, hoje, muito mais 
do que recreação. A profissionalização 
exigiu também a multiplicação de 
faculdades de Educação Física e de 
cursos de extensão específicos. As 
escolas passaram a adotar quadras 
esportivas e não apenas recreativas, 
além de ampliarem o alcance das 
classes e o número de professores.

O multiplicador sobre o setor de 
Saúde vai desde a proliferação de 
práticas fisioterápicas e reabilitadoras, 
com toda a sua permanente renovação, 
até os diversos campos da medicina 
esportiva, que geram impacto em 

Mascote Cauê
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outras áreas médicas, como a ortopedia. 
O mesmo acontece com as pesquisas 
sobre vitaminas especiais, entrando 
pelo campo do abuso através do uso 
de material de dopping. O esporte 
estimula uma série de pesquisas na 
área de nutrição, criando hábitos e 
restrições. Os milhares de produtos 
esportivos ou relativos ao esporte, 
equipamentos, vestuário, calçados, 
medicinas, vitaminas, etc... passam a 
ser um forte vetor do comércio, com 
lojas específicas ou não.

A imprensa escrita abre nos 
quotidianos quatro ou cinco páginas 
todos os dias, isso sem falar na 
imprensa especializada. Em todos os 
noticiários de rádio e de TV há sempre 
um bloco para esportes e, durante 
o dia, vários programas exclusivos 
são oferecidos. Com isso, cria-se 
um vetor de jornalistas esportivos 
cada vez mais amplo, que vai de 
repórteres e colunistas a editores e 
comentaristas. A profissionalização 
do esporte exige a profissionalização 
das federações e clubes com todo um 
corpo de dirigentes, especialistas e 
pessoal de apoio. A propaganda e 
a publicidade têm no esporte seu 
nicho mais apetitoso, que contamina 
toda a produção e associa a atividade 
esportiva a uma cultura jovem, 
sabendo que, seja qual for, o resultado 
de jogos e campeonatos não afetará o 
patrocinador. Neste campo, multiplica-
se não apenas através dos meios de 

comunicação ou dos expositores 
públicos, como também de toda uma 
diversidade de merchandising através 
dos atletas e treinadores.

A centralidade esportiva de certos 
países em determinadas modalidades é 
um elemento ativador do conhecimento 
sobre aquela nação, dos fluxos de 
eventos e, conseqüentemente, do 
turismo. Os levantamentos feitos 
sobre o valor econômico do esporte, 
com todos esses multiplicadores e 
outros mais não citados, mostram que 
nenhuma atividade econômica tem 
expressão maior sobre o PIB de uma 
nação. Alguns estudos, incluindo 
projeções sobre o que é ativado nos dias 
de competição e o valor dos espaços em 
mídia, comprovam ser uma atividade 
que ultrapassa os 10% do PIB em 
economias maduras.

Por estas razões, os Jogos Pan-
americanos de 2007 e a possível 
conquista dos Jogos Olímpicos de 2016 
pelo Rio de Janeiro não podem ser 
vistos como a conquista de eventos que 
mobilizam pessoas e atenções por 15 
ou 30 dias. Devem ser vistos como uma 
oportunidade para que a economia do 
Rio de Janeiro seja revertida em vários 
sentidos e através de diversificados 
multiplicadores sobre outras atividades, 
gerando investimentos diretos e 
indiretos e atraindo investidores para 
tantas atividades que se ligam com 
o esporte. Esses eventos devem ser 
trabalhados pela sociedade e pelos 

empresários como um vasto campo 
de oportunidades auto-sustentáveis e 
crescentes em função do pólo ativador 
que eles representam e que se traduzem 
em muitos recursos, muitas empresas 
e empregos que vão além desses 
acontecimentos.

A centralidade esportiva do Rio de 
Janeiro, alcançada com a realização 
do Pan Rio 2007, é demonstrada pelo 
número de competições internacionais já 
agendadas para este ano e para o próximo 
ano de 2008: Mundial de Judô (setembro), 
Mundial de Nado Sincronizado (outubro), 
Brasil Open de Badminton (fevereiro de 
2008), Campeonato Masters de Tênis 
de Mesa (primeiro semestre de 2008), 
Campeonato de Futsal, Maratona de 
Rua, Jogos Militares em 2011 e Copa do 
Mundo, em 2014.

Por tais razões, os órgãos dirigentes 
de todos os setores empresariais, assim 
como as agências de financiamento, 
devem tratar este tipo de evento como 
o principal corredor de oportunidades 
econômicas para a nossa economia. E 
como plataformas de reversão de um 
ciclo econômico adverso, que levará a 
economia do Rio a um novo patamar. 
De qualquer forma, virão estes fluxos de 
ativação econômica. Se conseguirmos 
mostrar as vantagens comparativas de 
nosso espaço regional, esta espetacular 
agregação de demanda ficará conosco e 
não irá ativar outros espaços econômicos 
dentro e fora do Brasil. Esta é uma 
oportunidade e um grande desafio.

Festa de encerramento – Maracanã
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Um marco na história do país

O presidente do Comitê Organizador dos Jogos Pan-
americanos Rio 2007, Carlos Nuzman, em entrevista à 
Revista TCMRJ, fala da integração dos governos para o 
sucesso do evento e considera os Jogos um divisor de águas 
para o esporte brasileiro, deixando legados importantes 
nas diversas áreas da sociedade, além de instalações  e 
equipamentos esportivos de nível olímpico.

A s  ex p e c t a t i v a s  e m 
relação à participação dos governos 
municipal, estadual e federal foram 
atendidas? 
Carlos Nuzman – Essas expectativas 
foram plenamente atendidas. Estou 
certo de que um dos motivos que 
fizeram do Rio 2007 um sucesso 
em todos os quesitos foi a união, a 
participação e o engajamento dos 
três níveis de governo – Federal, 
Estadual e Municipal em torno do 
projeto. O Rio 2007 foi uma clara 

demonstração do poder que o esporte 
tem de aproximar e de unir partidos 
e correntes políticas diferentes 
em torno de um objetivo comum à 
sociedade. É um orgulho para nós 
constatar que um dos principais 
conceitos do Movimento Olímpico 
foi aplicado e vivido na organização e 
realização dos Jogos Pan-americanos 
Rio 2007. 

O custo/benefício atingiu a meta?
Esta resposta será dada ao longo 

das próximas décadas. Os Jogos Pan-
americanos Rio 2007 foram um divisor 
de águas para o esporte brasileiro 
e deixará legados importantes em 
diferentes áreas, como segurança, 
transporte, marketing e licenciamento, 
atendimento ao espectador, área 
médica, qualificação profissional em 
diversos setores da economia, além 
das instalações esportivas de nível 
olímpico e dos equipamentos que 
ficarão para o treinamento e preparação 
dos nossos atletas. Os benefícios de 

� Revista TCMRJ    n. 36 - setembro 2007
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para o país são enormes e já apontam 
um caminho de transformação na 
sociedade. 

Houve algum imprevisto? De que 
forma poderia ter sido evitado? 

Um evento do tamanho, magnitude 
e complexidade dos Jogos Pan-
americanos requer um planejamento 
minucioso e detalhado. Foi com base 
nesse conceito que o CO-RIO trabalhou 
desde o início. Para isso contratou as 
melhores consultorias internacionais 
em diferentes áreas, que foram 
fundamentais na elaboração e execução 
do planejamento. Como o próprio 
presidente da ODEPA (Organização 
Desportiva Pan-americana), Mario 
Vazquez Raña falou, o mais importante 
é que os problemas que surgiram 
foram resolvidos rapidamente. Isso 
demonstra o nível de organização 
dos Jogos.

O Pan contribuiu para o Rio tornar-
se referência nacional no esporte?

Creio que sim. Com o Rio 2007 
a cidade do Rio de Janeiro passou 
a contar com instalações esportivas 
de nível olímpico. Isso propiciará o 
desenvolvimento técnico dos atletas 
e permitirá atrair eventos de grande 
porte para a cidade.

O legado do Pan poderá contribuir 
para a candidatura do Rio para sediar 
as Olimpíadas de 2016?

Sim. O Rio 2007 foi um vestibular 
para a candidatura olímpica do Rio de 
Janeiro e posso afirmar que a cidade e o 
país passaram com louvor. A excelência 
na organização do Rio 2007 tem sido 
reconhecida por toda a comunidade 
esportiva internacional. O Rio e o Brasil 
deram um grande passo rumo aos Jogos 
Olímpicos de 2016.

A verba para o Pan foi subestimada 
no orçamento inicial? Que gastos 
significativos não foram previstos?

O orçamento da candidatura, 
revisado e oficializado pela ODEPA 
em fevereiro de 2003, foi elaborado 

em reais e convertido para dólares 
atendendo à exigência da própria 
ODEPA e equivalia na época a  
US$ 225 milhões. Este valor equivale 
hoje a cerca de R$ 1 bilhão, levando-se 
em conta a taxa de câmbio do Banco 
Central do Brasil em fevereiro de 2003 e 
a atualização até o mês de maio de 2007 
com base no IPCA do IBGE.  O projeto 
de candidatura é distinto do projeto 
que está sendo implementado para os 
Jogos. Este último recebeu melhorias 
significativas com o objetivo de legar 
ao Rio de Janeiro e ao Brasil instalações 
esportivas de padrão internacional que 
abrirão a possibilidade de futuras 
candidaturas de Campeonatos 

Mundiais e Jogos Olímpicos. Como 
exemplo, inicialmente o estádio de 
atletismo teria capacidade para 10 
mil pessoas. No entanto, a Prefeitura 
do Rio de Janeiro entendeu que o 
Rio 2007 era uma oportunidade para 
desenvolver o esporte na cidade e 
decidiu pela construção do Estádio 
João Havelange. O mesmo conceito se 
aplica ao Complexo do Maracanã, ao 
Complexo de Deodoro e ao Complexo 
do Autódromo. Esse entendimento 
por parte dos Governos – Municipal, 
Estadual e Federal – reflete a dimensão 
que o Rio 2007 teve para o Rio de 
Janeiro e para o Brasil, e certamente 
será um marco na história do país. 

“
”

O Rio e o Brasil deram um 
grande passo rumo aos Jogos 

Olímpicos de 2016.
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Temos o cenário, a motivação e agora a experiência. 
Apoiados pelo generoso povo brasileiro e com a 
intensa participação dos cariocas, haveremos de fazer 
os mais bonitos e alegres Jogos Olímpicos: os Jogos 
do Rio, em 2016. 

Rio: de Pan-americano 
a olímpico

chama pan-americana, que 
ardeu por dezessete dias, já 
se apagou. Há silêncio na 

Vila Pan-americana. Os atletas, mais 
de 5600, já se foram. Os simpáticos 
e operosos voluntários – mais de 
15000 –, já despiram o uniforme 
colorido e retornaram às suas 
atividades rotineiras. O Rio acabou 
de ver e participar do maior espetáculo 
esportivo das Américas, sucesso em 
todos os aspectos. Mario Vázquez Raña, 
presidente da Organização Desportiva 
Pan-americana, a ODEPA, proclamou 
na cerimônia de encerramento, ante 
um Maracanã friorento e repleto: 
“estes foram os melhores Jogos Pan-
americanos da história”. E essa também 
foi a voz do povo, nos depoimentos 
espontâneos, nas cartas aos jornais, 
nas conversas das esquinas. O Pan-
americano significou dias de paz e de 
alegria; dias de vestir com orgulho as 
camisas amarelas, de tirar as bandeiras 
do armário, de comemorar as medalhas 
que eram ganhas a cada dia. Dias 
de emocionar-se com a bandeira 
verde-amarela subindo lentamente, 
ao som do hino, ladeada por outras 
duas, quaisquer que fossem; e isso 
aconteceu por 54 vezes. Essas alegrias 
encerraram um ciclo de cinco anos de 

Ruy Cezar
Secretário Especial dos Jogos Olímpicos
e Para-Olímpicos de 20161

1 Ruy César foi o Secretario Especial dos Jogos Pan-americanos RIO 2007.
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O povo carioca 
mostrou  às 
Américas e 
ao mundo 

porque o Rio é 
a cidade mais 
acolhedora do 

mundo

“

”

muito trabalho, em que a cidade do 
Rio de Janeiro superou desconfianças, 
encarou dificuldades, venceu todos os 
obstáculos que se apresentaram desde 
o dia em que a candidatura do Rio de 
Janeiro foi vitoriosa, na Cidade do 
México, em 24 de agosto de 2002.

Um pouco de história

Havia muito pouca gente do Rio 
naquele dia na sede da ODEPA. A 
candidatura de San Antonio tinha 
tudo para triunfar. A cidade texana, 
terra natal do Presidente Bush, poderia 
realizar os Jogos sem dificuldades, em 
razão dos excelentes equipamentos 
esportivos de que dispõe, baseados 
em clubes e universidades. Mas os 
eleitores da ODEPA preferiram apostar 
no Rio e por uma contagem expressiva, 
30 votos contra 21, decidiram pela 
nossa cidade.

Daí em diante foi só trabalho. Pouco 
pudemos aproveitar da experiência 
paulista de 1963, minuciosamente 
levantada nos registros da imprensa. Os 
tempos eram outros, o esporte perdera 
as características meramente amadoras 
para se situar num patamar elevado 
como evento e como investimento. A 
Prefeitura assumiu a responsabilidade 
pelo processo desde o início. Num 
gesto decidido do Prefeito, adquiriu 
os direitos de transmissão das imagens 
via TV. Na forma exigida pela ODEPA, 
passou a integrar o Conselho Executivo 
do então criado Comitê Organizador 
dos Jogos Pan-americanos Rio 2007, 
o CO-RIO. Desse Conselho, órgão 
deliberativo e consultivo, participaram 
também o Governo Federal e o Governo 
Estadual. O Comitê Olímpico Brasileiro 
integrou o Comitê Organizador com 
sua experiência de muitos anos a 
serviço do esporte brasileiro e com 
a responsabilidade de gerir todo o 
programa esportivo.

Construindo o Pan

Os números do Pan, desde o 
início, foram grandiosos. Todos 
os 42 países membros da ODEPA 

compareceriam. Os esportes a serem 
disputados abrangiam o amplo leque 
dos costumes pan-americanos. Em 
alguns desses esportes, o Rio tinha 
pouquíssima experiência. Os desafios 
se mostravam enormes: era necessário 
um estádio para atletismo, uma Vila 
Olímpica para 6.000 atletas, um 
parque aquático, um velódromo. 
Uma nova arena também, pois os 
extensos calendários de basquetebol 
e voleibol exigiam o uso simultâneo 
de duas quadras. O transporte 
público era uma preocupação geral, 
pois se previam engarrafamentos 
monstruosos bloqueando a cidade. 
Outra preocupação era a segurança. 
O pessimismo passou a imperar 
na imprensa, gerando uma opinião 
pública temerosa e desconfiada. 

A Prefeitura não tardou. Passou a 
manter o funcionamento e operação 
do CO-RIO, mediante convênios de 
custeio. Seguiu todas as indicações 
técnico-esportivas do Comitê. Uma 
delas foi a contratação de uma 
assessoria internacional com larga 
experiência em Jogos Olímpicos. Em 

determinada faixa de tempo, mais 
precisamente entre 2003 e 2004, os 
Jogos Pan-americanos caminharam 
juntos com a candidatura carioca 
aos Jogos Olímpicos de 2012. Isso foi 
extremamente importante na definição 
dos projetos para as novas instalações 
esportivas. Sendo o Rio uma cidade 
postulante aos Jogos Olímpicos, essas 
instalações deveriam atender aos 
padrões olímpicos. E assim foi feito 
na Vila Pan-americana, cuja pedra 
fundamental foi lançada em 28 de 
novembro de 2003.  Projeto comercial, 
com excelente padrão construtivo e 
financiamento da Caixa Econômica 
Federal, a Vila só se tornou factível 
a partir da alteração dos padrões 
edilícios para área, mediante lei de 
iniciativa da Câmara Municipal. Foi 
um dos grandes sucessos dos jogos, 
amplamente reconhecida por sua 
beleza e funcionalidade. Ainda em 
2003, 16 de dezembro, foi a vez de 
ser lançada a pedra fundamental do 
Estádio Olímpico João Havelange. 
De linhas modernas e arrojadas, o 
projeto seguiu todas as recomendações 
dos órgãos internacionais, para se 
constituir no mais moderno estádio 
do gênero das Américas. No mesmo 
ano a Prefeitura integrou o Programa 
de Observadores do CO-RIO nos Jogos 
Pan-americanos de Santo Domingo, 
República Dominicana, auferindo 
conhecimento e experiência.

Enquanto as obras começavam, 
ocorriam diversos eventos paralelos 
como o Revezamento da Tocha 
Olímpica de Atenas 2004, quando 
cerca de 1 milhão e meio de cariocas 
foram às ruas. Em Atenas, o CO-RIO 
participou também do Programa de 
Observadores aos Jogos Olímpicos. 
Sob orientação da consultoria 
austral iana contratada,  foram 
realizados seminários de planejamento 
estratégico e operacional, visando ao 
funcionamento de todas as instalações 
esportivas e não-esportivas a serem 
utilizadas durante os jogos, bem como 
a estabelecer o nível de serviços das 
áreas de apoio, como transportes, 
alimentação e credenciamento.
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Ante a necessidade de construir a 
arena multiuso, o parque aquático e o 
velódromo, a Prefeitura identificou no 
Autódromo de Jacarepaguá o lugar ideal 
para situar esses equipamentos, sem 
qualquer perda das condições locais 
para competições de primeiro nível 
em automobilismo e motociclismo. 
A concessão de uso dos estádios à 
iniciativa privada foi cogitada como 
a melhor forma de construí-los e 
operá-los sem dispêndio de recursos 
da cidade. A licitação foi executada 
com sucesso, mas o licitante vencedor 
não teve condições de levar a termo a 
concessão. Com isso a prefeitura teve 
que tomar a si a responsabilidade pela 
construção desses três locais e ainda 
arcar com o atraso de quase um ano.

Todas as dificuldades que se 
antepuseram no caminho da Prefeitura 
foram vencidas. A SMO e a Riourbe 
foram inexcedíveis na licitação, 

controle e acompanhamento de todas 
as obras. Sucessivas visitas de inspeção 
da ODEPA, bem como dos Tribunais 
de Contas da União, do Estado e 
do Município, testemunharam e 
registraram o empenho do Rio em 
prontificar os estádios a tempo. 
Finalmente, em junho de 2007, foram 
inaugurados e entregues ao Comitê 
Organizador o Estádio Olímpico 
João Havelange, a Arena Multiuso, 
o Parque Aquático Maria Lenk e 
finalmente o Velódromo. O Governo 
Federal e o Governo do estado 
também fizeram sua parte. Aí estão 
as magníficas instalações de tiro, 
pentatlo e hipismo em Deodoro. Aí 
está, reconstruído e modernizado, o 
Maracanãzinho, e cada vez melhor e 
mais confortável o Maracanã. Ambos 
são ícones cariocas, e a cidade e o 
estado ganham em vê-los novamente 
em plena operação, a serviço do 

esporte. Todas são construções de 
elevado padrão e não devem nada aos 
melhores estádios do mundo. Assim 
foram reconhecidos por dirigentes, 
atletas e técnicos que estiveram no 
Rio, além da imprensa especializada, 
e, o que é mais importante, pelo 
povo carioca. Os novos estádios 
foram recebidos calorosamente pelos 
cariocas que reconheceram todo o 
esforço e empenho dos governos em 
fazer do Rio a capital nacional e pan-
americana do esporte.

A festa carioca

Quem esteve presente ou viu pela 
TV se encantou. Quem não participou 
perdeu uma belíssima festa, desde 
a cerimônia de abertura no dia 13, 
passando pelos eventos esportivos, 
até o encerramento em 29 de julho. O 
resumo esportivo é o melhor possível: a 
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mais destacada participação brasileira 
em Jogos Pan-americanos, com 161 
medalhas, sendo 54 de ouro, 40 de 
prata e 67 de bronze. Apenas cinco 
medalhas de ouro nos separam de 
Cuba, segunda colocada. O Brasil 
classificou-se para os Jogos Olímpicos 
de Pequim em 10 modalidades. Cento 
e vinte e três recordes pan-americanos 
foram batidos.

Na organização, a festa também 
foi um sucesso. Os voluntários, 
adolescentes ou adultos, caíram 
nas graças dos espectadores e dos 
atletas. As competições começaram 
pontualmente. Jornalistas de todo 
o mundo – foram quase 500 jornais 
e emissoras de rádio -, elogiaram o 
Centro de Imprensa, considerando-o 
melhor do que os que conheceram 
nas três últimas olimpíadas. No 
transporte público não ocorreram 
os engarrafamentos temidos. Com 
medidas simples e objetivas, a 

Secretaria de Transportes e a CET-
RIO garantiram fluidez e segurança 
nas ruas. Coube também à Prefeitura 
prover a frota de transporte da 
chamada família ODEPA, o conjunto 
de dirigentes, oficiais,  atletas, 
técnicos e mídia. Trezentos e trinta 
e três ônibus, 455 carros e 153 vans 
realizaram, sem problemas, cerca de 
90 mil viagens entre 6 e 30 de julho. 
Uma “estação rodoviária” foi operada 
dentro da Vila e nenhum atleta 
chegou atrasado às competições.

Participante privilegiado dos 
Jogos, o povo carioca mostrou às 
Américas e ao mundo porque o 
Rio é a cidade mais acolhedora do 
mundo. Lotou estádios com alegria e 
irreverência: foram 1 milhão e vinte 
e quatro mil ingressos vendidos, 
a maioria para os cariocas. Fez a 
festa nas ruas, nas quadras e nas 
piscinas. Foi aos estádios com 
famílias inteiras, sem incidentes. 

Nem a chuva dos últimos dias 
incomodou o carioca, participativo, 
alegre e entusiasmado.

A retaguarda também estava 
garantida. A segurança pública, 
desde o aparato ostensivo até as 
discretas ações de inteligência, 
funcionou a contento, fazendo dos 
Jogos um intervalo de paz na vida 
da cidade. A Prefeitura organizou e 
operou, sob o comando da Defesa 
Civil, um Centro de Controle de 
Operações que monitorou tudo 
q u e  o c o r r e u  n o  R i o ,  a g i n d o 
imediatamente para a solução dos 
problemas. COMLURB, Secretaria 
de Saúde, Vigilância Sanitária, 
Secretaria de Governo (Controle 
Urbano), Secretaria de Fazenda 
(Coordenação de Licenciamento e 
Fiscalização), CET-RIO, Secretaria 
de Meio Ambiente, Rioluz, SMO 
(Conservação) foram alguns dos 
órgãos municipais que integraram 
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Um dos mais  
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aspectos dos 

Jogos é o legado, 
ou seja,tudo o 

que de material 
ou imaterial os 
Jogos deixam 

em proveito da 
cidade e do  

seu povo

“
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esse Centro que operou 24 horas 
durante os Jogos. Da mesma forma 
o CO-RIO, pelo Centro Principal de 
Operações, exerceu total supervisão 
das ações l igadas aos eventos 
esportivos.

Problemas? Claro que ocorreram. 
A bilhetagem deixou a desejar, os 
serviços nos bares e lanchonetes dos 
estádios foram demorados, o acesso 
aos estádios foi lento em algumas 
ocasiões, principalmente devido 
às rigorosas medidas de segurança. 
Se as instalações provisórias, em 
seu conjunto, foram um sucesso, 
a Cidade do Rock sofreu com as 
chuvas e os ventos, prejudicando 
a competição de beisebol e softbol. 
Mas foram ocorrências próprias da 
grandeza dos Jogos, que passam a 
constar da nossa experiência como 
organizadores de grandes eventos.

Os Jogos da superação

S ã o  o s  J o g o s  P a r a p a n -
americanos, que ocorreram entre 
12 e 19 de agosto. Participaram 
aproximadamente 1.300 atletas 
e 700 membros de delegações, 
disputando esportes adequados 
às características especiais dos 
atletas. As regras são do Comitê 
Pa r a o l í m p i c o  d a s  A m é r i c a s 
(APC) e do Comitê Paraolímpico 
Internacional (IPC). Atletismo para 
portadores de paralisia cerebral, 
lesionados de medula, amputados 
e deficientes visuais; basquetebol 
em cadeira de rodas; futebol de 5 
para deficientes visuais e futebol 
de 7 para paralisados cerebrais; 
halterofilismo; judô; natação; tênis 
de  mesa;  tênis  em cadeira  de 
rodas e voleibol sentado foram as  
modalidades em disputa por esses 
atletas maravilhosos que o Rio já 
admira. Em sua terceira edição, os 
Jogos Parapan-americanos foram 
real izados,  pela  primeira vez, 
em seguida, e nos mesmos locais 
dos Jogos Pan-americanos, numa 
demonstração da importância e 
destaque que o Rio e o Brasil lhes 
atribuem.

O legado

Um dos  ma i s  impor t an te s 
aspectos dos Jogos é o legado, 
ou seja, tudo o que de material 
ou imaterial os Jogos deixam em 
proveito da cidade e do seu povo. 
Não é difícil apontar esse legado. Um 
produto Interno Bruto de 5,7 bilhões 
de reais, estimado a partir de todos 
os gastos relacionados ao evento. 
Novas tecnologias e equipamentos 
modernos na área esportiva, em 
comunicações, em segurança, em 
trânsito.  Magníficas praças de 
esporte que fazem com que o Rio, 
no dizer do Prefeito Cesar Maia, 
“recupere a centralidade do Brasil”. 
Revitalização de grandes áreas da 
cidade, como o bairro do Engenho de 
Dentro e cercanias, hoje a orgulhosa 
sede do Estádio João Havelange. 
Mais de 10.000 novos empregos, 
principalmente na construção 
civil. Incremento no turismo, com 
a construção de quatorze novos 
hotéis, e uma taxa de ocupação 

por volta de 90% no mês do Pan. 
Projeção da dimensão internacional 
da cidade, como sede competente 
e segura para eventos de grande 
porte. Adoção de novos conceitos 
sociais como o voluntariado e a 
hospedagem domiciliar. Introdução 
e conhecimento de novos esportes 
como o badminton, o softbol, o 
squash. E principalmente o legado 
do conhecimento,  o legado do 
incentivo. Realizar os Jogos permitiu 
o aperfeiçoamento profissional 
de  se rv idores  e  t écn icos  nas 
áreas de arquitetura, engenharia, 
planejamento e gerenciamento de 
grandes eventos, assim como de 
servidores dos órgãos de controle 
interno e externo. Assistir aos Jogos 
permitiu a milhares de jovens ver o 
desempenho de Thiago, Diogo, Jade, 
Marta, Diego, Poliana, Lucélia, Pedro, 
Saretta e tantos outros, medalhistas 
ou não, todos vencedores na vida e 
no esporte. Uma nova geração de 
atletas e cidadãos estará surgindo 
à sombra dos Jogos Pan-americanos 
do Rio.

2016: o futuro é agora

Despertando dos Jogos Pan-
americanos, o Rio se vê diante do 
novo desafio: os Jogos Olímpicos 
de  2016.  Ao lado dos  demais 
entes governamentais e do Comitê 
Olímpico, a Prefeitura já está se 
estruturando para encetar mais uma 
campanha em busca do sonho de 
ser sede olímpica. Mal a pira pan-
americana se apagara, o Prefeito 
Cesar Maia publicou o decreto 
que cria a Secretaria Especial Rio 
2016, sucessora da SE Rio 2007, 
atribuindo-lhe a responsabilidade de 
conduzir o processo de candidatura. 
É longo e complexo esse processo 
que começou em setembro passado, 
quando, em Assembléia Geral do 
Comitê Olímpico Brasileiro, o Rio 
foi indicado, por aclamação, como 
cidade brasileira postulante à sede 
olímpica. Já em 1° de outubro 
próximo terá que pagar a taxa de 
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inscrição de US$ 150 mil dólares 
ao Comitê Olímpico Internacional, 
ratificando a indicação. Até 14 de 
janeiro de 2008, o Rio, como cidade-
postulante, vai responder às perguntas 
do questionário proposto pelo COI, 
que abrangem os mais diversos 
aspectos da candidatura, podendo 
receber visitas de inspeção. Em junho 
de 2008, o Comitê Executivo do COI 
escolherá as cidades que passarão 
ao estágio seguinte, já na condição 
de  c idades -candida tas .  Essas 
cidades vão pagar uma nova taxa de  
US$ 500 mil ao COI e passam a integrar 
o Programa de Observadores dos Jogos 
Olímpicos de Pequim, entre 8 e 24 de 
agosto de 2008. O próximo passo é 
elaborar o dossiê de candidatura, 
a ser entregue ao COI até 12 de 
fevereiro de 2009. Esse documento 
aborda minuciosamente todos os 
temas tratados superficialmente 
no questionário e estará sendo 
examinado por uma Comissão de 
Avaliação especialmente designada. 
O dossiê é o documento básico e 
fundamental da campanha e tratará 

não apenas de locais esportivos. 
Grandes questões de nosso tempo 
como preservação do meio ambiente, 
utilização criteriosa dos recursos 
naturais,  uso de fontes limpas 
de energia, aquecimento global, 
poluição, estarão sendo abordadas.  
O dossiê será complementado por 
uma obrigatória visita de inspeção 
e debatido com os membros da 
Comissão. Esse processo vai se 
estender de fevereiro a setembro 
de 2009, quando a Comissão de 
Avaliação apresentará seu relatório 
conclusivo ao COI. Finalmente, 
em 3 de outubro de 2009, em 
Assembléia Geral do COI, na cidade 
de Copenhagen, Dinamarca, a sede 
dos Jogos Olímpicos de 2016 será 
escolhida. Esse é o difícil caminho 
que o Rio vai percorrer ao lado de 
cidades do porte de Chicago (EUA), 
Madri (Espanha), Praga (República 
Tcheca), Doha (Qatar) e Tóquio 
(Japão).

Tem o Rio condições de ser 
s e d e  o l í m p i c a ?  C e r t a m e n t e . 
Teremos todos nós,  governo e 

Olho...“

”
sociedade, muito que trabalhar. 
Será necessário unir os esforços 
de todos os entes administrativos, 
esportivos, sociais e políticos em 
torno desse grandioso objetivo. 
D e f i n i r  o  p r o j e t o  o l í m p i c o 
e  s e u  l e g a d o ;  a m p l i a r  t o d a s 
as  insta lações ,  construir  uma 
nova Vila, agora para quinze mil 
atletas, construir uma Vila para 
a mídia, melhorar os transportes, 
ampliar a rede hoteleira, intervir 
em saneamento, na recuperação 
da  Ba ía  de  Guanabara ;  e s t a s 
são algumas entre tantas ações 
indispensáveis. Realizar os Jogos 
Pan-americanos com o sucesso que 
tivemos foi um passo importante. 
Os severos eleitores do COI já 
sabem que não é impossível para 
o Rio chegar a uma olimpíada. 
Temos o cenário, a motivação e 
agora a experiência. Apoiados pelo 
generoso povo brasileiro e com a 
intensa participação dos cariocas, 
haveremos de fazer os mais bonitos 
e alegres Jogos Olímpicos: os Jogos 
do Rio, em 2016. 
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Capacidade para sediar 
grandes eventos

Quais foram as principais 
ações da SMO para a realização dos 
Jogos Pan-americanos? 
Eider Dantas - A Prefeitura do Rio, 
através da Secretaria Municipal 
de Obras, foi a esfera de governo 
responsável pelas principais obras 
destinadas à realização dos Jogos Pan-
americanos Rio 2007. Acreditamos 
no sucesso da competição desde o 
início e, portanto, construímos o 
Estádio Municipal Olímpico João 
Havelange; a Cidade dos Esportes, 
que engloba a Arena Olímpica do 
Rio, o Velódromo do Rio e o Parque 
Municipal Maria Lenk, fora outras 
obras de melhorias urbanísticas e nos 
acessos viários aos equipamentos. 
Toda a preparação ocorreu dentro 
daquilo que prevíamos. Há três anos, 
o prefeito Cesar Maia arcou com 
custos financeiros muito pesados e a 

Capacidade para sediar 
grandes eventos

Prefeitura do Rio desembolsou mais 
de um bilhão de reais. O prefeito 
teve muita competência. Privatizou, 
entre as instalações, o Complexo 
do Riocentro e a Vila do Pan. Isso 
tirou de nossas costas algo em torno 
de R$ 750 milhões de desembolso. 
Mas investimos, no Estádio, R$ 380 
milhões e na Cidade dos Esportes mais 
de R$ 200 milhões. Na Prefeitura do 
Rio, todas as Secretarias interagiram 
como podiam e a receptividade do 
público em relação aos equipamentos 
construídos foi muito boa. O carioca 
está de parabéns e merecia isso.

Quais foram os maiores desafios 
para se construir um conjunto de 
obras tão representativas para a 
cidade? 

Foram muitos os desafios, desde 
o fato da cidade não receber este 

tipo de construção há décadas, até 
questões técnicas, como o solo de 
Jacarepaguá, que é arenoso e requer 
muita cautela, e a cobertura do 
Estádio Olímpico Municipal João 
Havelange. No Estádio, por exemplo, 
tinha uma adutora da Cedae no meio 
do campo de futebol, que não estava 
no projeto. Para remanejá-la, foi um 
custo alto. Depois, para manter o 
projeto original, prevendo acessos por 
quatro direções (Norte, Sul, Leste e 
Oeste) e a possibilidade de expansão 
da capacidade de público de 45 mil 
para 60 mil (adequando-o assim às 
exigências para uma Copa do Mundo), 
a Prefeitura do Rio precisou remover 
o Museu do Trem, com todos os seus 
equipamentos, e negociar a liberação 
do terreno pertencente à Escola 
Técnica Silva Freire.  A solução foi 
transferir o campo da escola. Nós 

Acreditar nos Jogos Pan-americanos 
desde o início e partir para a ação foi 
o que garantiu o sucesso do evento, 
que contou com a interação de todas 
as secretarias e a receptividade do 
público, permitindo aos cariocas 
sonhar com as Olimpíadas.

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Eider Dantas, no Velódromo.

“

”
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que já existia a 400m e era usado 
pelos operários. Em troca, pudemos 
absorver o espaço para fazer a rampa 
Leste, senão não teria acesso por este 
lado. 

Outra dificuldade, como já citei, 
foi a cobertura do Estádio, pois era 
um projeto ousado. Só o Estádio do 
Benfica tem isso e nós, no começo, 
nos empenhamos muito para adaptar 
o projeto. Fomos obrigados a fazer 
o encaixe e a solda a 70m de altura. 
Imagine o vento que o trabalhador 
enfrentou? Mas foi um sucesso. O 
Estádio pode ser visto de diversos 
pontos da cidade.  É a maior obra no 
Rio de Janeiro feita nos últimos 50 anos 
e, inclusive, foi objeto de reportagem 
especial do programa “Megaestruturas”, 
do Discovery Channel. 

O Engenhão está saindo até barato 
quando comparado a outros estádios 
similares. Fizemos um comparativo 
com instalações como o Estádio 
Nacional de Pequim, construído para 
os Jogos Olímpicos, e o Allianz, em 
Munique, que recebeu jogos da Copa 
do Mundo de 2006. Nosso estádio é o 
mais barato por assento. 

A Cidade dos Esportes é de uma 
beleza arquitetônica, por dentro e 
por fora, de impressionar. E todos os 
equipamentos são multiuso. Valorizou 
muito o entorno. 

Os nossos técnicos, engenheiros 
e os Consórcios que assumiram 
todas estas obras merecem a nossa 
admiração. 

Qual o legado que o Pan deixa 
para o Rio? 

O Rio passa a ser a capital dos 
esportes das Américas. O Pan mostrou 
que podemos sediar grandes eventos, 
que a cidade e seus moradores sabem 
receber importantes competições. 
A Prefeitura do Rio se esforçou na 
área de infra-estrutura para honrar o 
que foi combinado. Mais de 250 ruas 
receberam melhorias antes do Pan. 
O entorno de todos os equipamentos 
recebeu obras que compreenderam 
pavimentação e drenagem. O Rio não 
é uma cidade industrial como São 

Paulo. O Rio tem sua vocação natural, 
que envolve o esporte e o turismo, e 
o grande legado do Pan é qualificá-lo 
como a cidade de esportes que tem 
competência para realizar eventos 
esportivos de grande porte e que vai, 
talvez, nos beneficiar como cidade-
candidata às Olimpíadas de 2016. 

Construímos equipamentos jamais 
vistos no Brasil e até fora. O Engenhão, 
como a própria população batizou o 
Estádio, pode ser usado para a Copa 
de 2014. Tem uma arena onde podem 
funcionar dezenas de lojas, como 
acontecem com outros estádios fora. 
Vai ter vida permanente. Ele deu 
muita vida ao Engenho de Dentro, 
Méier, Água Santa e redondezas. E 
tem algumas facilidades como uma 
estação ferroviária dentro, basta pegar 
a rampa. 

Depois do Pan, quais serão as 
próximas realizações da Prefeitura 
para a cidade?

O Prefeito quer entregar a Cidade 
da Música, na Barra da Tijuca, no 
primeiro semestre de 2008. Uma 
obra que vai marcar a gestão dele. A 
Cidade da Música de Paris levou dez 
anos para ser construída. A nossa, 

a Prefeitura do Rio entregará em 
pouco mais de quatro anos. Para ter 
uma idéia da dimensão do projeto 
e execução, estão sendo utilizadas 8 
mil toneladas de aço e mais de 500 
operários trabalham na obra. Depois 
de transformar o Rio na capital dos 
esportes, o Prefeito proporcionará 
mais cultura e qualidade de vida à 
população. Ao mesmo tempo, vamos 
continuar fazendo aquilo que sempre 
fizemos, como as vilas olímpicas. 
Iremos continuar os programas Rio 
Cidade, Rio Comunidade e Favela 
Bairro. São programas que já têm 
12 anos e deram certo. Falta um ano 
e pouco para terminar o mandato 
dele. Estamos cumprindo o que 
prometemos lá atrás. O que plantou 
e semeou, vamos colher no final do 
mandato junto com a população. 

Onde o Rio precisa melhorar para 
sediar as Olimpíadas?

O Rio tem que se qualificar melhor 
na questão da infra-estrutura, por 
exemplo, na área de saneamento e 
de água potável. Além disto, precisa 
diminuir as desigualdades entre as 
diversas regiões da cidade. O Rio tem 
600 favelas aproximadamente, 200 
delas sofreram intervenção do maior 
programa mundial de inclusão social 
urbana: o Favela-Bairro. O trabalho 
é longo e continuaremos fazendo. 
No que tange à responsabilidade 
da Secretaria Municipal de Obras, 
continuaremos estudando projetos 
e os executando com o objetivo de 
proporcionar mais qualidade de vida 
à população. 

Sobre os equipamentos esportivos 
construídos para os Jogos Pan-
americanos, a cargo da Prefeitura 
do Rio, todos foram aprovados 
pelas respectivas confederações 
esportivas. Precisam apenas de 
algumas adaptações para receber as 
Olimpíadas. 

Por tudo isto, pelo que já foi feito 
e pelo que ainda virá, posso afirmar 
com toda a certeza que os cariocas 
podem sonhar com as Olimpíadas no 
Rio, pois as bases para que se torne 
realidade já existem.

O Rio passa 
a ser a capital 
dos esportes 

das Américas. 
O Pan mostrou 
que podemos 
sediar grandes 

eventos.

“

”
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Quais foram as principais 
ações da Riourbe para a realização 
dos Jogos Pan-americanos?

A primeira medida que tomamos 
ao sermos informados pelo Secretário 
de Obras de que a Riourbe seria o 
órgão responsável pela elaboração 
dos projetos, orçamentos e licitações 
e gerenciamento das obras civis do 
Estádio Olímpico Municipal João 
Havelange e, posteriormente, da Cidade 
dos Esportes, foi definir equipes e 
cronogramas de trabalho para cumprir 
o calendário pré-evento de cada 
instalação. No caso do Engenhão, já 
existia na Riourbe um projeto de estádio 
de futebol, elaborado pela equipe 
técnica da Diretoria de Planejamento e 
Projetos. Começamos, então, a trabalhar 
nesse projeto, fazendo as adequações 
necessárias para transformá-lo em 
um estádio olímpico de atletismo e 
futebol de acordo com as exigências das 
entidades internacionais que regulam 
cada modalidade esportiva. Depois, 
partimos para a fase de orçamento 
e detalhamento do projeto básico. 
Em seguida, realizamos o processo 
licitatório. Todas essas etapas foram 
cumpridas num prazo recorde menos 
de um ano. Começamos a fazer as 
adequações no projeto básico ainda 
em 2002 e iniciamos a obra do Estádio 
em setembro de 2003. Nessa fase, 
fizemos muita pesquisa, reuniões com 
técnicos, consultores e colaboradores. 
O mesmo aconteceu com relação 

Um marco do ponto de vista
técnico-profissional

Responsável pela elaboração dos projetos, orçamentos, 
licitações e gerenciamento das obras do Estádio Municipal 
João Havelange e da Cidade dos Esportes,  o presidente da 
Riourbe,  João Luis Reis da Silva, credita à equipe técnica da 
Riourbe e a todos os servidores da Prefeitura envolvidos no 
evento, o fato do Pan ter se tornado uma realidade para o 
Rio de Janeiro e para o Brasil.

à Cidade dos Esportes, em 2005, 
quando nossa equipe, com apoio dos 
técnicos da SERio-2007, elaborou 
os projetos básicos das instalações 
e seus respectivos orçamentos. As 
licitações da Arena Olímpica e do 
Parque Aquático foram feitas em 
dezembro daquele ano e as obras 
iniciadas em fevereiro e março de 2006. 
O Velódromo foi licitado em setembro 
de 2006 e a obra iniciada em outubro 
do mesmo ano. O prazo de execução 
da construção da Cidade dos Esportes 
era de pouco mais de um ano. E não 
podíamos perder um só dia. Por isso, 
trabalhamos na Riourbe inúmeras vezes 
até muito tarde, inclusive nos finais de 
semana. Todos os sábados pela manhã, 

fazíamos uma reunião técnica geral 
no escritório das obras do Estádio e da 
Cidade dos Esportes, com a presença do 
Secretário de Obras, para rever o que foi 
executado e o cronograma da semana 
subseqüente. Além disso, durante 
algumas etapas, o expediente nas obras 
foi ampliado para três turnos para 
garantir o cumprimento dos prazos 
estabelecidos pela ODEPA.  

Qual o maior obstáculo enfrentado 
pela Prefeitura na construção dos 
equipamentos para os Jogos Pan-
americanos?

Creio que foi, num primeiro 
momento, compatibilizar as demandas 
existentes com a execução desse 

Estádio Olímpico João Havelange
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mega-projeto. Sem contar os trâmites 
burocráticos, que por força de lei têm 
que ser cumpridos rigorosamente. 
Muitos pareceres, prazos a serem 
cumpridos e autorizações de vários 
setores da Administração Pública. Mas 
houve um grande esforço de todos os 
órgãos municipais envolvidos no Pan 
para dinamizar o processo. 

Porque foi escolhida a Cidade do 
Rock como local de construção da 
Arena de Beisebol, considerando as 
características do terreno, pantanoso 
e abaixo do nível da rua?

A escolha dos locais, bem como a 
elaboração dos projetos das instalações 
temporárias foram definidos e 
detalhados pelo Comitê Organizador 
dos Jogos em conjunto com a Secretaria 
Especial Rio-2007. Todas diretrizes e 
recomendações estabelecidas no projeto 
foram atendidas, como o acerto do 
terreno para implantação dos campos 
de competição, sistema de drenagem, 
construção de áreas gramadas e infra-
estrutura para realização do evento. 
Contamos com a colaboração de um 
técnico cubano de beisebol, que é 
também topógrafo. Ele acompanhou a 
execução das obras da Cidade do Rock 
desde o início. 

O projeto executivo do Estádio João 
Havelange poderia ter sido melhor 
desenvolvido, se o contrato para a 
construção fosse celebrado tão logo 
anunciada a vitória do Rio de Janeiro 
como sede do evento? 

O projeto do Estádio Olímpico 
João Havelange foi apresentado em 
diversas ocasiões às equipes técnicas 
dos Comitês Olímpico Internacional 
(COI) e Brasileiro (COB), bem como à 
Organização Desportiva Pan-americana 
(ODEPA) e outras entidades nacionais 
e internacionais. Durante a execução 
das obras, recebemos visitas técnicas de 
representantes de Comitês Olímpicos 
Internacionais, associações e federações 
esportivas nacionais, e da ODEPA. 
Órgãos fiscalizadores como  C.R.E.A., 
Tribunal de Contas do Município e 
Controladoria Geral do Municipio 
também acompanharam de perto as 

diversas etapas da construção destes 
grandes empreendimentos. 

Fazendo uma breve retrospectiva, 
veri f icamos que o projeto foi 
apresentado e discutido em diversos 
momentos, desde o inicio de todo o 
processo, começando pelo dia 15 de 
agosto de 2001, na 34ª Assembléia 
Geral da Organização Desportiva 
Pan-americana, quando a candidatura 
do Rio foi apresentada. Depois disso, 
em 29 de abril de 2002, o Comitê 
de Candidatura do Rio entregou, na 
Cidade do México, na Organização 
Desportiva Pan-americana (ODEPA), 
o dossiê de Candidatura do Rio, com 
o detalhamento de todo o projeto para 
sediar os Jogos Pan-americanos de 
2007. Os projetos foram aprovados 
e em 24 de agosto 2002, a cidade foi 
eleita sede dos Jogos Pan-americanos 
RIO 2007, derrotando San Antonio 
(Texas, Estados Unidos), durante a 
XL Assembléia Geral da Organização 
Desportiva Pan-americana, no México. 
O Rio de Janeiro obteve 30 votos, contra 
21 de San Antonio. 

Após a divulgação do resultado, 
começamos a trabalhar imediatamente. 
Nos debruçamos sobre o projeto do 

Estádio, para poder cumprir todos os 
prazos necessários. Em 30 de novembro 
do mesmo ano, a Prefeitura, então, 
contratou uma empresa de consultoria 
australiana, a MI Associates Ltd, com 
grande experiência em Jogos Olímpicos 
para dar apoio técnico na organização do 
Pan. É importante ressaltar que a partir 
de março de 2003, CO-RIO, a SERio-
2007 e a Secretaria de Obras passaram 
a receber nas obras visitas técnicas de 
Federações Internacionais de esportes e 
da ODEPA, nas quais eram apresentados 
projetos e cronogramas atualizados. 
Estas inspeções foram realizadas 
regularmente até junho de 2007, e 
em sua maior parte, acompanhadas 
pela imprensa brasileira e estrangeira. 
Mesmo com dificuldades de prazos, 
conseguimos cumprir todas exigências 
dos organismos internacionais. 

Qual o legado que o Pan deixa para 
o Rio? E para a Riourbe?

Temos que parabenizar todos os 
engenheiros, arquitetos, técnicos 
e funcionários administrativos 
da prefeitura e, especialmente, os 
servidores da Riourbe, que estiveram 
diretamente envolvidos nesta 
missão. Ao longo de quatro anos, 
esses servidores públicos municipais 
dedicaram-se integralmente a este 
projeto e graças ao trabalho deles, o 
Pan 2007 se tornou uma realidade para 
o Rio de Janeiro e para o Brasil. 

Pa r a  a  e qu ipe  t é cn ica  da 
Riourbe, do ponto de vista técnico-
profissional, com certeza foi um marco 
extraordinário. Durante a elaboração 
de projetos e cronogramas, nossos 
técnicos puderam ter acesso a novas 
tecnologias e metodologias construtivas 
e às tecnologias específicas para 
implantação de grandes instalações 
esportivas com padrão internacional. 
Essa experiência adquirida durante 
os quatro anos de trabalho e pesquisa, 
sem dúvida, credencia a empresa 
ao gerenciamento de outras obras 
especiais e de grande porte. Hoje, a 
Riourbe é reconhecida e respeitada 
como empresa pública municipal, pela 
qualidade dos serviços prestados no 
gerenciamento de obras públicas.

Hoje, a Riourbe 
é reconhecida e 
respeitada como 
empresa pública 

municipal, 
pela qualidade 

dos serviços 
prestados no 

gerenciamento 
de obras 
públicas.



21 Revista TCMRJ    n. 36 - setembro 2007

O PAN e o povo

O que você achou dos Jogos Pan-americanos?

Pierre Duque Estrada
Taxista

Os Jogos Pan-americanos, para 
mim, significaram um grande 
incentivo aos atletas. Eu gosto muito 
de esportes, mas a competição não 
serve de parâmetro para outras 
competições como as Olimpíadas 
ou Campeonatos Mundiais. Só os 
atletas que têm apoio conseguem 
se destacar. Falta patrocínio e 
maior atenção das federações e 
confederações.

Jogos iriam chegar, os brasileiros 
iriam vibrar, comemorar, e ninguém 
mais iria querer saber o que foi 
ou não gasto, ou o que deveria ter 
sido feito. Bem, se o princípio da 
moralidade nos gastos públicos, 
elencado na Carta Magna, não 
tem vez em nossa administração, 
realmente só nos resta vibrar com 
as medalhas conquistadas; além 
do mais, este foi o Pan em que 
ganhamos o maior número delas, 
certo? Outro “problema”, tirando 
este sentimento de alienação quanto 
aos gastos do evento, é a destinação 
dos apartamentos na Vila Pan-
Americana à classe média alta. Creio 
que teria sido muito melhor se tais 
apartamentos fossem destinados à 
população em geral, inclusive por 
terem sido financiados pela Caixa 
Econômica Federal com recursos do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador 
– FAT. A publicidade e repercussão 
teriam sido ótimas.

De todo modo, apesar destes 
pesares, acredito que estamos no 
caminho. Reafirmo que, no geral, 
nossa imagem foi boa e somos 
receptivos. Além disso, seria injusto 
não dizer que o Pan é essencial 

para o desenvolvimento do esporte 
no Brasil, sendo quase que uma 
olimpíada para nós. Talvez o sonho 
de nossos atletas deva ser levado em 
conta, até porque são nossos heróis 
nacionais e devemos isso a eles.

Nelson Luiz Couteiro 
Estudante universitário

Apesar de toda a dúvida sobre 
a sua realização, os Jogos Pan-
americanos Rio 2007 realmente 
aconteceram. E, considerando que 
não foram veiculados na mídia  
nenhum ato de vandalismo extremo, 
violência e demais balbúrdias, 
entendo que o brasileiro se mostrou 
bastante receptivo aos Jogos. 
Houve sim, o caos aéreo, atletas 
reclamando do atraso de vôos e o 
terrível acidente com o avião da 
TAM, mas, convenhamos, a imagem 
do Brasil no exterior não parece ter 
sido das piores.

Tivemos também a discussão 
quanto aos gastos com o evento. 
Mas esta me parece que - como já 
havia previsto nosso presidente - os 

Agora que a festa acabou, resta 
saber o que o povo achou do 
evento. O que  esses dias, 
destacados no calendário, 
significaram para cada 
um. A Revista TCMRJ ouviu  
alguns moradores da cidade, 
escolhidos aleatoriamente, para 
saber o que ficou do PAN.
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próximo ao local das competições?

Os organizadores do PAN 
conseguiram realizar um evento 
desta envergadura, sem causar 
sérios transtornos à cidade.

Na Lagoa não foi diferente. 
A única alteração constatada 
diuturnamente foi a agradável 
sensação de segurança proporcionada 
pelos barcos da Polícia Federal nas 
margens e pelos grupos da Força 
Nacional, já a partir da seis horas 
da manhã, em seu entorno.

E não foi só a Lagoa, pois 
moramos em determinado bairro, 
mas vivemos em toda a cidade, e em 
todos os seus bairros, nossa cidade 
precisa de PAN`s e Olimpíadas, 
mas também da segurança que 
vem acostada a estes eventos. E, 
quanto ao fluxo da torcida durante 
os eventos no local, a Lagoa ficou 
mais bonita, emoldurada pelas 

Antonio Carlos Macedo 
 Advogado
 Morador da Lagoa

Valéria Veiga Nunes  
Comerciária 
Moradora no Engenho de Dentro 

Morar e ter um comércio vizinho 
ao Estádio João Havelange trouxe 
mais transtorno do que lucro. As 
obras do Engenhão demoraram muito; 
muita poeira. Nós sofremos com a 
construção do Estádio. E, durante o 
PAN, pensei que fosse vender muito, 
mas não. Nos dias de jogos, muitas 
pessoas participaram do evento, 
passavam pelo meu estabelecimento 
mas não compravam nada, até porque 
não se podia entrar no Estádio com 
comida. Quem trabalhou aqui fora 
não viu benefício algum; e foi pior 
ainda porque fecharam as ruas 
próximas ao Estádio, os carros não 
podiam passar, o que prejudicou 
ainda mais o comércio local.

Agora estamos esperando o 
término das obras.O Engenhão está 
pronto, mas não concluíram ainda as 
obras do entorno. Estão paralisadas. 
Nós vimos a maquete completa e 
ainda tem muita coisa a ser feita. 
Vamos ver se vão realmente concluir 
ou deixar abandonado. 

Maria da Penha F. de Medeiros
Funcionária pública
Moradora do Recreio

M o r a r  n o  R e c r e i o  d o s 
Bandeirantes e  trabalhar na 
Cinelândia foi bem tranqüilo, até 
excedeu a expectativa. Eu estava 
preocupada com a segurança, o 
transporte, e o fluxo do trânsito. 
Todos achavam que ia dar um nó. 
Inclusive, muita gente que pôde saiu 
do Rio para fugir do possível caos 
que haveria. Mas tudo fluiu bem e 
realmente superou as expectativas. 

Eu venho trabalhar diariamente 
de ônibus ou de van – por volta 
das 9h30 estou sempre no trânsito. 
Venho pela Zona Sul, e realmente 
não ocorreram  grandes problemas. 
Algumas retenções normais. 
Acredito que, em função do mês de 
férias das crianças, a cidade tenha 
esvaziado um pouco. 

Quando volto para casa de van, 
retorno pela rua do Autódromo, 
onde algumas instalações foram 
construídas. Geralmente passo por lá 
na hora do rush. É lógico que houve 
certas retenções, porque só tinham 
duas pistas funcionando;  ficou um 
pouquinho mais demorado, mas 
nada que nos deixasse irritados 
ou nervosos. Uma parte da pista 
ficou reservada para a Família Pan. 
A população respeitou e deu tudo 
certo.

O problema maior foi antes, na 
época da finalização das obras. Aí 

sim, teve muita retenção, muita 
gente reclamando, principalmente 
os usuários da Linha Amarela que 
vinham lá pelo Autódromo, onde o 
trânsito estava bem caótico. Mas no 
período do PAN fluiu bem melhor. 
Foi tudo ótimo. As pessoas estavam 
alegres, se sentindo em segurança, 
e comentavam que o Rio estava 
uma festa.

torcidas, quando aconteciam as 
provas náuticas.

Quem sabe um dia poderemos 
afirmar: rio, de janeiro a dezembro, 
po rque  moro  numa  c idade 
maravilhosa e segura.
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Medalhas para o Brasil
Atletas, ex-atletas e técnicos de diferentes modalidades relatam, à Revista 
TCMRJ, experiências, alegrias e decepções na vida esportiva, e analisam a 
organização, instalações e legado dos Jogos Pan-americanos Rio 2007. Confira.

Modalidade: atletismo
Principais títulos: Melhor marca do atletismo 
feminino do Brasil em Jogos Olímpicos até hoje e 
melhor resultado feminino individual do Brasil em 
Olimpíadas, apenas igualado em 2004 pela lutadora 
de taekwondo, Natália Falavigna | Bronze no 
pentatlo – Pan-americano de Cali (1971) | Recorde 
sul-americano na prova dos 200 metros rasos do 
pentatlo – Olimpíadas do México (1968) | Bronze 
recorde sul-americano no pentatlo – Pan-americano 
de Winnipeg (1967) | Ouro – Jogos Luso-Brasileiros 
(1966) | Ouro em salto em distância, salto em 
altura e revezamento 4 x 100 – IV Jogos Atléticos 
Internacionais de Buenos Aires (1965) | Ouro em 
salto em altura – II Jogos Ibero-Americanos em 
Madrid (1962)

 Que você sentiu ao 
carregar a Bandeira da ODEPA 
– Organização Desportista Pan-
americana – na abertura dos XV 
Jogos Pan-americanos Rio 2007?
 Eu me senti muito orgulhosa. A 
emoção foi muito grande, não dá para 
descrever.

Que levou você a escolher 
atletismo?

Tudo foi por acaso. Eu tinha 
uma vizinha, Vilma, que treinava 
atletismo no Estádio do Caio Martins, 
em Niterói. Aos domingos, ela me 
dava carona de bicicleta para irmos 
ao Estádio; ela para treinar salto em 
altura, e eu para jogar vôlei com 
colegas do colégio. Certo dia, não 
tinha quorum para o voleibol, e, 

de tanto que Vilma insistiu, decidi 
experimentar o atletismo: logo na 
primeira vez que saltei atingi a marca 
de 1.40m, cinco centímetros abaixo do 
recorde estadual à época. O técnico de 
Vilma então resolveu me inscrever no 
Campeonato Estadual Rubens Esposel. 
Saltei 1.50m, venci a prova e ainda bati 
o recorde do Estado do Rio de Janeiro. 
Foi assim que começou minha trajetória 
no esporte.  

Você foi voluntária no Pan. Que 
achou das instalações?

Trabalhei no Engenhão como 
voluntária do atletismo. Minha filha 
Valeskinha trabalhou no Maracanãzinho, 
também como voluntária, e eu fui até lá. 
Visitei também a Vila Olímpica. Quando 
entrei nestes três locais, me senti como 

se estivesse no primeiro mundo. Essas 
instalações esportivas estão muito boas 
e bonitas. A minha preocupação é se 
vão dar continuidade ou se vão virar 
grandes elefantes brancos. Temos de 
realizar outras competições, o povão 
tem de participar, tomar conhecimento. 
Espero que organizem várias outras 
competições, até de menor vulto, mas 
deixem abertura para que o povo aja e 
sinta que o esporte é cultura.

Como foi a experiência da primeira 
Olimpíada de que você participou, em 
Tóquio (1964)? 

Não só fui a única representante 
do atletismo como a única mulher 
da delegação brasileira. Não tinha 
uniforme para eu desfilar. Eu não tinha 
técnico nem calçado apropriado para 
a competição. O técnico da equipe de 
Cuba me viu chorando e conseguiu 
um sapato próprio para corredor de 
100m e não para salto em altura, minha 
modalidade. Mas foi com ele mesmo 
que competi. E eu tinha de ir para a 
final, representar bem meu país. 

Desci o morro e corri atrás 
de onde o esporte estava...

“
”

Aída dos Santos
Atleta
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N Saltei 1.70m, fui à final, mas torci o 

pé. A atleta cubana Miguelina Cobián 
me viu mancando, chamou o médico da 
delegação de Cuba, que fez uma botinha 
de esparadrapo no meu pé. E foi assim 
que saltei a final, sem condições físicas, 
e menos ainda, psicológicas. Eram cerca 
de 25 atletas, fiquei em 4º lugar, com a 
marca de 1.74m. 

 Depois de todos esses anos, 
encontrei com a Miguelina aqui no Pan, 
como dirigente da delegação de Cuba. 
Fiquei emocionada. Jamais esqueci o 
que ela fez por mim. 

Quais as expectativas futuras?
Continuar  part ic ipando de 

Olimpíadas e campeonatos de atletismo 
e também com a equipe máster de 

voleibol da qual faço parte há mais 
de 10 anos.  Agora mesmo, estou indo 
para o Mundial de Master de Atletismo, 
em Bolonha, na Itália, de 2 a 14 de 
setembro. 

Mas quero também me dedicar ao 
projeto do Instituto Aída dos Santos. Fui 
paupérrima, passei fome na infância e 
na adolescência. Desci o morro e corri 
atrás de onde o esporte estava. Depois 
que minha filha Valeskinha aderiu 
à idéia, eu pude realizar o sonho de 
tanto tempo: fundamos o Instituto Aída 
dos Santos que é formado pela minha 
família (marido e filhos) e ex-alunos 
meus. Trabalhamos com atletismo e 
voleibol. A escolinha de vôlei tem o 
nome de Voleisquinha, em homenagem 
a minha filha, também atleta. 

Depois de muito batalhar, consegui 
uma sala para reuniões no Caio Martins, 
através da SUDERJ. Ganhamos três 
mesas usadas e três computadores, de 
amigos. E têm outros querendo ajudar. 

No momento, estamos funcionando 
nas  ins ta lações  cedidas  pe la 
Universidade Federal Fluminense 
– UFF. Temos 86 crianças e mais 
30 na fila de espera, mas quem não 
estiver na escola não pode fazer parte 
do Instituto. É uma exigência nossa. 
Acompanhamos o Boletim escolar de 
cada um e, se preciso, temos psicóloga, 
assistente social, e professores que 
dão aula de reforço de matemática e 
de português, todos ex-alunos meus e 
voluntários. Quero que no meu Instituto 
os profissionais se importem com esse 
outro lado da criança. 

Modalidade: ciclismo
Principais títulos: Tri- Campeã da Prova Nove de 
Julho (1994, 1996 e 1997) | Bi-Campeã do Torneio 
de Verão - Santos – SP (1997 e 1995) | Campeã do 
Metting Internacional - Goiânia  (1996) | Campeã 
nos Jogos Sul-Americano de Resistência (1994) 
| Bronze nos Jogos Sul-Americano – Provas por 
pontos, de velocidade e 500mts c/relógio (1994) 
| Vice-Campeã Pan-americana de 200 metros 
– Velocidade (1988 e 1994) | Campeã do Circuito 
Fluminense – Mountain Bike  (1991) 

bom comentário fornecidas pela 
organização dos Jogos.
 Creio que para organizarmos as 
Olimpíadas, além de melhor treinamento 
para os envolvidos na equipe de trabalho, 
teremos que fazer uma campanha 
educativa para toda nação (comportamento 
nos estádios, ruas, etc).

Que tipo de reflexo os Jogos no Rio 
podem ter para o esporte nacional e, 
em especial, para o ciclismo? 
 É muito importante a realização 
de grandes eventos no nosso país. 
Além de mobilizar a nação para 
ações positivas, os atletas e projetos 
esportivos ganham força e visibilidade. 

Que achou da organização 
dos Jogos Pan-americanos Rio 2007?

Apesar de aparentemente o Pan 
ter sido um sucesso, a organização foi 
amadora, muitas pessoas trabalhando, 
mas sem treinamento adequado. 
Problemas nas informações, nos 
ingressos, no cuidado com o público 
etc. Achei um absurdo obrigar as 
pessoas a jogarem biscoitos, água, e até 

conteúdo de mamadeiras de crianças 
no lixo. Um país como o Brasil, onde 
pessoas passam fome! 
 Fui comentarista da Sportv e 
também tive muitas dificuldades 
para acessar o start list, resultados, 
informações sobre o evento e atletas. 
Nas olimpíadas este trabalho é 
muito fácil, pois temos acesso a 
todas as informações para fazer um 

O local nós temos, precisamos 
agora dos investidores

“
”

Ieda Botelho 
Ex- atleta,
presidente da Federação de Ciclismo
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No caso do ciclismo, a construção de 
um velódromo que ficará como legado 
para a cidade do Rio de Janeiro, abrirá 
as portas para o ciclismo mundial, já 
que temos uma instalação adequada 
para grandes eventos de pista. A 
qualidade da construção possibilitará 
o desenvolvimento de um centro de 
treinamento para alto rendimento e 
iniciação esportiva. O local nós temos, 
precisamos agora dos investidores 
para alavancar esta modalidade, 
que distribui 54 medalhas em Jogos 
Olímpicos e Pan-americanos. 

Que nota você daria às instalações 
e equipamentos do Pan?
 Nota 8. É preciso trabalhar o acesso 
de transportes públicos para os locais. 
No caso do velódromo, este é o maior 
problema. 

Qual a sua participação na 
construção do Velódromo da Barra?
 Estive envolvida em todas as 
fases, desde a luta para construção 
de uma instalação permanente, 
consultoria para escolha do projetista, 
até acompanhamento junto com 

arquitetos, engenheiros e operários 
da obra. A parte da iluminação por 
exemplo, eu solicitei a instalação 
de telhas translúcidas para evitar o 
desperdício de energia durante o dia. 
Só é necessário acender as luzes à 
noite. Também pedi para equipe da 
engenharia separar os disjuntores 
de 6 em 6 lâmpadas para utilização 
das luzes em horários de treinos 
(menos iluminação). O projeto inicial 
seria apenas 2 disjuntores (para 264 
lâmpadas), assim para treinar seria 
necessário ter todas as lâmpadas 
acesas ao mesmo tempo. 
 Também a parte rebaixada do 
infield (parte central do velódromo), 
que estava projetada para ser no mesmo 
nível da área de escape do ciclismo (e 
pista de patinação),  foi modificada 
por solicitação minha nas reuniões 
de obra. Este detalhe é fundamental 
para visibilidade nas competições e é 
obrigatório pela UCI para realização 
de eventos mundiais e Olímpicos. 
Para o Pan não era obrigatório, mas 
futuramente teríamos que quebrar 
tudo para realizar as Olimpíadas ou 
mundiais. Agora temos apenas que 

aumentar o número da arquibancada e 
climatizar o espaço para ficar no nível 
olímpico. 

Em que o Velódromo da Barra 
difere dos demais? 
 Comparando com as outras pistas 
do Brasil é como se estivéssemos 
falando de um Fusca e uma Ferrari. As 
outras pistas têm erros de construção 
bem significativos, desnivelamento, 
ondulações, etc. Não digo por serem 
pistas de concreto, pois Mar del Plata 
tem um velódromo excelente e é 
de concreto, mas por falta de kown 
how dos brasileiros nesta área da 
construção, que é muito específica. 
No Rio a pista é construída de 
madeira recomendada para este 
tipo de construção, pinho siberiano. 
Madeira com pouquíssima umidade 
que permite torções acentuadas nas 
curvas do velódromo e pelo grau de 
dureza é uma superfície mais rápida. 
Além da madeira, o velódromo é 
coberto, permitindo realizações de 
eventos a qualquer hora e em qualquer 
tempo. As muitas salas da construção 
permitirão que o espaço abrigue vários 
projetos e grandes eventos também.

Modalidade: judô
Principais títulos: Ouro na Copa do Mundo de Belo 
Horizonte (2007) | Ouro na Supercopa do Mundo 
de Hamburgo (2006) | Ouro na Copa do Mundo 
de Praga (2006) | Bronze nos Jogos Olímpicos de 
Atenas (2004) | Ouro no Pan-americano de Santo 
Domingo (2003) | Prata no Mundial de Equipes 
(1998) | Heptacampeão Sul-americano

Como foi se apresentar 
diante de tamanha torcida?
 Foi muito emocionante entrar 
na competição com tanta gente 
torcendo. A arena estava lotada e 
grande parte do público era composto 
por amigos e familiares. Uma das 

As instalações esportivas e a 
estrutura de transporte para os 

atletas foram ‘olímpicas’
“

”

Flavio Canto
atleta
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nesse meu desfecho do Pan foi não 
ter saído daquela arena dividindo a 
alegria que uma medalha de ouro 
teria trazido para todos nós.

Houve algum contratempo durante 
a fase de preparação para o PAN? 

Um mês e meio antes do Pan tive 
uma lesão no tornozelo com ruptura 
de ligamento. Fiquei praticamente 
um mês fazendo fisioterapia, sem 
treinar, sonhando com o Pan. Acabei 
me recuperando a tempo e ainda 
pude treinar nas duas semanas que 
antecederam o Pan. 

 
Como seus alunos do “Projeto Reação” 

receberam você depois do PAN?
Com muito carinho.

Q u e  o  PA N  r e p e r c u t i u  n o 

trabalho que você desenvolve nas 
comunidades carentes?

Fi c o  c h a t e a d o  d e  n ã o  t e r 
conseguido sair  do Pan com o 
resultado que sonhava. Acho que 
uma medalha de ouro teria sido 
importante para a Ong também. 
Mesmo sem ela, acho que o Pan 
nos ajudou bastante. Nos últimos 
tempos o esporte tem tido sempre 
um espaço reservado na mídia e 
nos planos da iniciativa privada e 
pública. 

Que o PAN deixa de legado para 
o judô carioca/brasileiro?

O Pan deixa, acima de tudo, uma 
nova visão sobre o esporte no país. 
Finalmente ele passou a ser encarado 
como um grande instrumento para 
transformar a sociedade. Investir 
em esporte é investir, ou se preferir, 

economizar em segurança, saúde e 
educação. 

Que você achou da organização 
do evento? 

Sem dúvida, o maior Pan-americano 
de todos os tempos. As instalações 
esportivas e a estrutura de transporte 
para os atletas foram “olímpicas”.

Quais as expectativas futuras?
 No Instituto Reação, que ele 

transforme cada vez mais vidas. No 
esporte, Pequim. Agora que o Pan se 
foi e o mundial deixou, esse ano, de 
ser uma possibilidade - o médico já 
descartou a hipótese de lutar pela vaga 
em função da lesão - transfiro todos 
os meus objetivos para o processo 
seletivo olímpico e, se tudo correr 
bem, para a busca de uma segunda 
medalha olímpica em Pequim.

Modalidade: nado sincronizado
Principais títulos: Bronze por equipe no Pan Rio 
2007 | Campeãs sul americanas juvenil dueto e 
equipe (2002) | Prata e bronze no West Zones 
USA (campeonato americano) | Campeãs sul 
americanas adulto (2004-2006) | Bronze no XXI 
Roma Sincro (2005) | Prata e bronze no Pan-
americano júnior (2005)

Como foi se apresentar 
diante de tamanha torcida? 
 Foi um pouco assustador mas foi 
maravilhoso; tive que me segurar 
para não chorar de emoção enquanto 

entrava e a arquibancada gritava por 
nós. (Branca)

Que vocês sentiram ao serem 
escolhidas “Musas do PAN”?

Achamos muito legal por que 
trouxe mídia ao nosso esporte, mas 
sempre deixamos bem claro que 
não queríamos ficar conhecidas 
por musas. . .  e  sim pelo nosso 
trabalho, que é de qualidade, e foi 
o que nos levou ao Pan, e não o 
rosto bonito.

P o r  q u a n t o  t e m p o  v o c ê s 
ensaiaram a coreografia específica 
para o PAN?

O trabalho para o Pan começou 

Segundo alguns atletas, o Pan do  
Rio desbancou os dois últimos (...) 
no Canadá e em Santo Domingo

“
”

As gêmeas
Branca Feres e
Beatriz Feres
atletas



2� Revista TCMRJ    n. 36 - setembro 2007

dois anos antes, mas a coreografia 
foi um ano antes.

Houve  a l gum con t ra tempo 
durante a fase de preparação? 

Acho que não; foi tudo perfeito.

Segundo comentaristas, a rotina 
da equipe brasileira se caracterizou 
por reunir exercícios de muita 
força. Como manter a graciosidade 
e leveza dos movimentos apesar da 
muita força?  

A graciosidade no nosso esporte 

se vê dentro do contexto, do que 
o tema da coreografia pede. Acho 
que fizemos os dois muito bem. 
Dentro de uma rotina de equipe, a 
força impressiona mais e tem mais 
impacto; já em um solo, acho que a 
técnica optaria pela graciosidade.

Que vocês acharam da organização 
do evento? Das instalações da Vila 
Pan-americana, do Parque Aquático 
e do transporte? 

Primeiro mundo. Não tem do 
que reclamar; foi tudo muito bom. 

Segundo alguns atletas, o Pan do Rio 
desbancou os dois últimos que foram 
no Canadá e em Santo Domingo.

Em que as adversárias foram 
melhores?  

Elas são melhores tecnicamente; 
são meninas mais velhas e mais 
experientes. Se conseguirmos manter 
a equipe unida por mais tempo, 
chegaremos lá, quem sabe...

Quais as expectativas futuras? 
 Manter a equipe unida.

Modalidade: taekwondo
Principais títulos: Ouro no Pan-
americano Rio (2007) | Bi-campeão 
dos Jogos Sul-americanos (2002) 
Argentina e (2006) Brasil | Quarto 
colocado nas Olimpíadas de Atenas 
(2004) | Bronze nos Jogos Pan-
americanos de Santo Domingo 
(2003)

 Que  você  achou da 
organização do evento?
 O Pan na minha opinião foi 
perfeito...  Tudo estava funcionando 
e  não  passamos  por  nenhum 
problema.

As instalações da Vila Pan-
Americana foram satisfatórias?

Foram.
Tudo es tava  da  forma que 

pensávamos.

 Qual a sensação de ser o primeiro 
brasileiro a ganhar medalha no 
Pan? 

Sinto -me orgulhoso  de  ter 
sido o primeiro, o abre alas.O 
Brasil presenciou um espetáculo 
esportivo onde eu fui o personagem 
principal.
 

O caminho para ser medalhista 
no esporte amador é árduo. Como 
você superou os obstáculos? 

São horas  de t re inamentos 
e poucos momentos de lazer. A 
superação da dor e das dificuldades 
financeiras.Confiei 100% no meu 
trabalho e na minha equipe, e 
conseguimos o melhor resultado que 
o taekwondo brasileiro já obteve em 
jogos Pan-americanos. 
 

Qual foi a maior contribuição do 
Pan para o esporte e, especialmente, 
para o taekwondo? 

O Pan deu uma alta estima para os 
esportes que não têm acesso à mídia no 
país.O taekwondo hoje está na boca de 
atores, comediantes, apresentadores 
de televisão e principalmente vem 
atingindo crianças e adolescentes.
O importante nesse momento é 
expandir o esporte. 

...conseguimos o melhor 
resultado do taekwondo brasileiro 

em Jogos Pan-americanos

“
”

Diogo Silva
atleta
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obras do Pan: finalização
2ªIGE conclui, após o evento, o trabalho iniciado 
desde que a cidade do Rio de Janeiro foi definida 
como sede dos Jogos Pan-americanos de 2007.

Simone de Souza Azevedo
Inspetora Geral da 2ª IGE

ste artigo pretende consolidar 
e atualizar dados de matérias 
anteriores elaboradas durante a 

execução das obras para a construção dos 
equipamentos dos Jogos Pan-americanos, 
que foram acompanhadas através de visitas 
técnicas e serão relacionadas a seguir: 

Estádio Olímpico da Cidade do Rio de Janeiro João Havelange
(Cinco contratos, totalizando R$ 395.646.418,24)

E

O Tribunal de Contas procedeu ao acompanhamento, através de 51 (cinqüenta e uma) visitas técnicas, das obras para 
a construção do Estádio Olímpico no qual foram realizadas provas de atletismo e futebol dos Jogos Pan-americanos. O 
equipamento localiza-se na Rua Arquias Cordeiro (Engenho de Dentro) e sua construção, inaugurada em 30.06.2007, 
envolveu recursos de R$ 395.646.418,24, movimentados através dos seguintes contratos:

Contrato nº   Partes                                                 Objeto                                         Valor  contratado   Valor liquidado (até 31/07/2007)
125/03

03/2005

172/2006

02/2007

151/2005

RioUrbe x Consórcio
Racional-Delta-Recoma

RioUrbe xConsórcio Pan 2007

RioUrbe xConsórcio Engenhão

RioUrbe xConsórcio Engenhão

RioUrbe x Sousa Lopes 
Construções

Execução das obras de construção 
do Estádio Olímpico João 
Havelange
Complementação das obras de 
construção do estádio
Complementação de acabamentos 
e urbanização intra-muros do 
estádio
Execução das obras e serviços 
referentes à finalização do contrato 
nº 125/2003 (*)
Remanejamento de adutora de 
água de 800 mm na área do Estádio 
Olímpico

116.698.017,31

144.142.331,11

52.747.521,26

80.514.800,00

1.543.748,56

93.701.377,81 (*)

(*) Os orçamentos dos Contratos nºs 125/2003, 03/2005 e 172/2006 não comportavam os itens referentes à execução de alguns serviços inicialmente 
previstos e necessários para a conclusão da obra, devido às supressões ocorridas. Estes itens integraram o orçamento do Contrato 02/2007, celebrado 
com fundamento no inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8666/93 (dispensa por emergência) em decorrência do prazo exíguo para a finalização da obra.

144.141.217,92

36.527.493,97

80.514.800,00

1.389.373,69
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Para viabilizar o acesso ao Estádio 
Olímpico, foram necessárias obras 
de drenagem e melhoria no sistema 
viário do entorno, assim como a 
implantação de uma passarela de 
ligação à Estação Ferroviária cujos 
valores atingiram o montante de  
R$ 6.130.901,64. Os seguintes contratos 
foram acompanhados através de 11 
(onze) visitas técnicas:

Obras no entorno do Estádio 
Olímpico João Havelange

(Três contratos totalizando  
R$ 6.130.901,64)

Contrato nº   Partes                                                 Objeto                                         Valor  contratado   Valor liquidado (até 31/07/2007)
56/2006

58/2006

23/2007

SMO/CGO x Mirak Engenharia 
S/A

SMO/CGO xConstrutora 
Metropolitana S/A

SMO/CGO xConstrutora 
Metropolitana S/A

Obras de implantação de drenagem 
e recuperação da Rua Henrique 
Scheidt
Obras de engenharia para 
recuperação das ruas no entorno 
do Estádio Olímpico
Implantação de passarela na 
Estação Ferroviária do Engenho 
de Dentro (*)

3.065.450,82

5.864.279,88

4.069.834,77

2.573.376,22

4.984.637,84

2.972.037,68

(*) A passarela foi inaugurada em 12.07.2007, ficando pendente a construção do prédio da subestação, que se encontra em andamento. O contrato 
foi fundamentado no artigo 24, inciso IV da Lei nº 8666/93 (dispensa de licitação).

Na Arena Multiuso, inaugurada em 
07.07.2007, ocorreram as competições 
de basquete e ginástica artística. Para 
a sua construção foram celebrados os 
seguintes contratos num montante de 
R$ 126.120.591,18, cuja execução foi 
acompanhada através de 17 (dezessete) 
visitas técnicas:

Arena Multiuso  
(na Cidade dos Esportes)

(Dois contratos, totalizando  
R$ 126.120.591,18) 

Contrato nº   Partes                                                 Objeto                                         Valor  contratado   Valor liquidado (até 31/07/2007)
02/2006

180/2006

80/2007

RioUrbe x Consórcio Tecnosolo- 
Damiani
RioUrbe xTecnosolo Engenharia e 
Tecnologia de Solos e Materiais 
RioUrbe xTecnosolo Engenharia e 
Tecnologia de Solos e Materiais

Obras de fundações, estrutura e 
acabamentos
Obras de complementação

Implantação de Iluminação 
Monumental na Arena Multiuso (*)

84.503.337,88

41.467.865,16

149.388,16

84.503.337,66

41.467.864,46

149.388,96

(*) O Contrato nº 080/2007 foi celebrado com fundamento em um convite, não sendo objeto de visitas técnicas.
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(na Cidade dos Esportes)
(Dois contratos, 

totalizando  
R$ 84.970.151,40)

No Parque Aquático, 
i n a u g u r a d o  n o  d i a 
08.07.2007, ocorreram as 
competições de natação, 
de nado sincronizado e 
saltos ornamentais. Para 
a sua construção foram 
celebrados os seguintes 
contratos num montante 
de R$ 84.970.151,40, cuja 
execução foi acompanhada 
através de 19 (dezenove) 
visitas técnicas:

Contrato nº   Partes                                                 Objeto                                         Valor  contratado   Valor liquidado (até 31/07/2007)
03/2006

183/2006

79/2007

RioUrbe x Consórcio Parque 
Aquático PAN 2007
RioUrbe xConsórcio Sanerio-
Delta-Midas
RioUrbe xTecnosolo Engenharia 
e Tecnologia de Solos e 
Materiais

Implantação do Parque Aquático
 
Obras de complementação

Obras de conclusão (*)

84.503.337,88

17.204.653,91

7.765.497,49

84.503.337,66

17.204.644,17

6.962.018,61

(*) O Contrato nº 79/2007 foi fundamentado no artigo 24, inciso IV da Lei nº 8666/93 (dispensa de licitação).

Velódromo 
(na Cidade dos Esportes)

(Contrato no valor de  
R$ 9.758.267,60)

No Velódromo, inaugurado 
no dia 11.07.2007, ocorreram 
as competições de ciclismo e 
patinação de velocidade. Para 
a sua construção foi celebrado 
o  Contra to  nº   192 /2006 
envolvendo recursos num 
montante de R$ 12.003.194,82, 
cuja execução foi acompanhada 
através de 5 (cinco) visitas 
técnicas.



�1 Revista TCMRJ    n. 36 - setembro 2007

Obras para melhoria dos acessos ao Riocentro e à Cidade dos Esportes
(08 contratos totalizando R$ 87.625.851,90)

Para viabilizar o acesso ao Riocentro e à Cidade dos Esportes, foram necessárias obras de drenagem para controle de 
enchentes e de melhorias físicas e operacionais no sistema viário do entorno.

Os seguintes contratos foram acompanhados através de 8 (oito) visitas técnicas e atingiram o montante de R$ 5.414.033,75: 

Contrato nº   Partes                                                 Objeto                                         Valor  contratado   Valor liquidado (até 31/07/2007)
071/2006

015/2006

SMO/CGO x Dratec Engenharia 
Ltda.

SMO/SUBAM x Premag 
Sistemas de Construções Ltda.

Melhorias físicas e operacionais 
nas Avs. Abelardo Bueno e 
Salvador Allende
Controle de enchentes nas Avs. 
Salvador Allende, Abelardo Bueno 
e Rua Igarapé-açu

3.945.404,69

1.468.629,06

3.547.001,87

741.735,10

Obras no entorno da Vila Pan-Americana
(08 contratos totalizando R$ 87.625.851,90)

Para viabilizar o 
acesso à Vila Pan-
Americana,  foram 
necessár ias  obras 
de drenagem para 
controle de enchentes, 
d e  m e l h o r i a s  n o 
s is tema viár io  do 
entorno, inclusive 
com a duplicação 
da Avenida Ayrton 

(*) O Contrato nº 14/2005 foi rescindido devido à insuficiência de investigação geotécnica quando da elaboração do projeto básico.
(**) As obras na Avenida Ayrton Senna se encontram suspensas desde 20.07.2007. 
(***) Os Contratos nºs 26/2007 e 12/2007 foram fundamentados no artigo 24, inciso IV da Lei nº 8666/93 (dispensa de licitação).
(****) O Contrato nº 07/2007 foi fundamentado no artigo 25, inciso I da Lei nº 8666/93 (inexigibilidade de licitação), por ser o contratado fornecedor 
de serviço com tecnologia patenteada e exclusiva.

Contrato nº   Partes                                                 Objeto                                         Valor  contratado   Valor liquidado (até 31/07/2007)
07/2005

14/2005

07/2006

07/2007

26/2007

12/2007

SMO/CGO x Sanerio Engenharia 
Ltda.
Rio-Águas x Civilport Engenharia 
Ltda.
SMO/SUBAM x Construtora 
Colares Linhares Ltda.
SMO/SUBAM x DT Engenharia 
de Empreendimentos Ltda.
SMO/CGO x Sanerio Engenharia 
Ltda
SMO/CGO x Sanerio Engenharia 
Ltda

Construção da Rua Projetada 3

Requalificação ambiental do Rio 
Arroio Fundo
Requalificação ambiental do Rio 
Arroio Fundo
Construção e operação da Unidade 
de Tratamento de Rios (****)
Duplicação da Av. Ayrton Senna 
(***)
Implantação da Via 5 (Norte)  e 
Via 6 (***)

11.065.886,53

7.707.608,43

10.543.121,26

23.217.955,20

14.126.719,19

15.550.527,54

11.065.886,53

370.385,33 (*)

9.406.497,62

9.901.917,18

0 (**)

12.688.173,86

Senna, de requalificação ambiental do Rio Arroio 
Fundo com construção de Unidade de Tratamento de 
Rio, assim como de implantação de vias. Os seguintes 
contratos foram acompanhados através de 21 (vinte 
e uma) visitas técnicas e atingiram o montante de  
R$ 82.211.818,15: 
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(Diversos contratos, totalizando  
R$ 17.606.207,52 )

Para a realização dos Jogos Pan-
americanos foram executadas as 
seguintes obras de implantação de 
instalações temporárias:

Contrato nº   Partes                                                 Objeto                                         Valor  contratado   Valor liquidado (até 31/07/2007)
77/2007

68/2007

15/2007

71/2007

70/2007

SMO/CGO x Sanerio Engenharia 
Ltda.
RioUrbe x Tecnosolo Engenharia 
e Tecnologia  de Solos e 
Materiais
RioUrbe x Volume Construções 
e Participações Ltda.

RioUrbe x Consórcio Copa/
Mills/Ibeg

RioUrbe x Consórcio Copa/
Mills/Ibeg

Instalações temporárias no Estádio 
Olímpico João Havelange
Construção de passarela metálica 
provisória para a Arena Multiuso

Instalações temporárias e obras de 
drenagem e infra-estrutura para 
implantação de campo de softbol 
e beisebol na Cidade do Rock
Instalações temporárias e obras 
de montagem de uma quadra 
central, duas de aquecimento e 
infra-estrutura para o tênis no 
Clube Marapendi
Instalações temporárias e obras 
de reforma no  campo de futebol, 
ginásio e quadra central no Centro 
Esportivo Miécimo da Silva

3.894.209,99

1.342.989,50

4.708.734,14

5.195.438,70

2.464.835,19

2.852.076,95

439.783,12

4.068.748,97

4.316.771,87

1.941.165,62

As concorrências a seguir foram realizadas pela Prefeitura, mas canceladas, tendo em vista que o CO-Rio assumiu a 
execução das obras/serviços:

· 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.
Alguns contratos para a execução das instalações temporárias foram objeto de visitas técnicas.

Conclusão

A entrega pela Prefeitura das obras para a construção dos equipamentos utilizados nos Jogos Pan-americanos 
ocorreu anteriormente à abertura dos mesmos em 13.07.2007. As instituições internacionais reconheceram que o 
padrão arquitetônico das instalações estava de acordo com as exigências do Comitê Olímpico Internacional.

Porém, a celeridade na execução das obras de entorno dos equipamentos, das vias de acesso da Vila Pan-Americana e 
das instalações provisórias comprometeu a qualidade de execução em alguns casos, como no entorno do Estádio Olímpico 
João Havelange, nas instalações temporárias na Cidade do Rock e nas Vias 5 e 6 da Vila Pan-Americana.
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Gastos com os Jogos 
Pan-americanos Rio 2007 pelo 
Município do Rio de Janeiro

Os Jogos Pan-americanos1  são 
um evento multidesportivo, 
b a s e a d o s  n o s  J o g o s 

Olímpicos,  mas que têm como 
participantes os países do continente 
americano.

São organizados pela ODEPA 
(Organização Desport iva  Pan-
americana)2 , entidade que reúne 

2.1. Orçamento Inicial
De acordo com o relatório elaborado 

pela Fundação Getúlio Vargas, em 
fevereiro de 2003, contendo os custos 
operacionais dos XV Jogos Pan-
americanos de 2007, o orçamento 
inicial  total  dos Jogos era de  
US$ 224,327,800.00 o equivalente, à 
época, a R$ 805.336.802,004  sendo que o 

Município do Rio de Janeiro participaria 
com 56,50% (US$ 126,750,280.00), ou 
seja, R$ 455.033.505,20.

Atualizando-se os valores em reais 
até 2007, considerando o valor médio 
do IPCA-E, o custo total dos Jogos tinha 
como previsão inicial a quantia de  
R$ 989.114.660,22 e para a cidade do 
Rio de Janeiro R$ 558.872.151,09.

1 Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Pan-americanos. Acesso em 06/08/2007.
2 PASO (Pan American Sports Organization).
3 O Comitê Organizador dos Jogos Pan-americanos Rio 2007 é uma Associação Civil de natureza desportiva, sem fins lucrativos e de caráter privado, 
cujo objetivo foi o de promover e organizar, na cidade do Rio de Janeiro, os XV Jogos Pan-americanos e os Jogos Parapan-americanos. O CO-RIO 
tem prazo de duração determinado (encerrará suas atividades cento e oitenta dias após o encerramento dos Jogos) e é integrado pelo COB (Comitê 
Olímpico Brasileiro) e por entidades de direção nacional de desportos olímpicos filiadas ao COB.
4 Considerando-se a média da taxa de câmbio do dólar comercial de fevereiro de 2003 (R$ 3,59).
5 Disponível em http://www2.camara.gov.br/comissoes/ctd/arquivos/Ricardo%20Leyser%20-%20Crescimento%20Orcamento.pdf. Acesso em 
07/08/2007.

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

2.2. Custo Final
De acordo com o relatório 

desenvolvido pelo Ministério dos 
Esportes, “Evolução do orçamento global 
do evento5”, o custo total dos Jogos foi 
de R$ 3,58 bilhões, sendo o Município 
do Rio de Janeiro o responsável por  
R$ 1,21 bilhão, o equivalente a 33,8% 
do total investido.

1. INTRODUÇÃO

os Comitês Olímpicos Nacionais dos 
países do continente americano, e 
acontecem a cada quatro anos. Sua 
primeira edição ocorreu em 1951, 
em Buenos Aires, na Argentina.

N o s  J o g o s  s ã o  d i s p u t a d o s 
esportes incluídos no Programa 
Olímpico e outros não disputados 
em Olimpíadas.

A cidade do Rio de Janeiro foi 
escolhida como a sede dos Jogos 
Pan-americanos de 2007, com a 
participação dos três níveis de 
governo, da iniciativa privada e do 
CO-RIO3  no custo total do evento.

A próxima edição dos Jogos 
ocorrerá em 2011, na cidade de 
Guadalajara, México.

2. ORÇAMENTO
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Contas dos Jogos Pan-americanos – Rio 
2007, publicada no Diário Oficial do 
Município do Rio de Janeiro de 10 de 
agosto de 2007, as despesas contratadas 
pela cidade carioca foram:

Fonte dos Recursos
Governo Municipal
Setor Privado
Governo Federal
Receitas Muncipais
através do CO-RIO
Total

   R$
806.032.383,04
232.522.529,20
115.091.813,35

58.925.369,06
1.212.572.094,65

6 Disponível em http://www.rio2007.org.br/data/pages/8CA3C784139C20FF01139C2D74E217EB.htm. Acesso em 06/08/2007.
7 Os dados orçamentários utilizados são até o mês de julho de 2007, por se referirem ao último mês disponibilizado pelo sistema FINCON à 
época da conclusão desse artigo.
8 Os valores de 2007 foram mantidos fixos, atualizando-se os anos anteriores com base no IPCA-E médio do período.
9 Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária utilizado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
10 Esses valores não necessariamente coincidirão com os valores da Prestação Preliminar de Contas dos Jogos Pan-americanos elaborada pela 
Prefeitura por provavelmente terem sido utilizados critérios diferenciados na composição dos gastos e/ou data-base diferenciada.
11 Com o Decreto nº 28.243, de 30 de julho de 2007, a Secretaria Especial Rio 2007 passou  a ser denominada SE 2016 (Secretaria Especial dos 
Jogos Olímpicos e Para-Olímpicos 2016).

Valor Atualizado - R$
16.432.585,95

0,00
16.432.585,95
46.839.482,31

792.358,08
47.631.840,40
72.738.962,36

676.799,56
73.415.761,92
85.469.976,23

1.196.671,96
86.666.648,19

339.240.223,21
1.711.754,77

340.951.977,99
363.895.381,91

1.598.824,20
365.494.206,11
930.593.020,56

Rio Atleta Olímpico
Gestão Administrativa da SEAE*

Rio Atleta Olímpico
Gestão Administrativa da SEAE

Rio Atleta Olímpico
Gestão Administrativa da SEAE

Rio Atleta Olímpico
Gestão Administrativa da SERIO 2007

XV Jogos Pan-americanos
Gestão Administrativa da SERIO 2007

XV Jogos Pan-americanos
Gestão Administrativa da SERIO 2007

Total

2002

2003

2004

2005

2006

2007

*Em 2002, a SEAE realizou despesas com outros programas não relacionados com os Jogos Pan-americanos Rio 
2007, por isso as despesas com sua Gestão Administrativa não foram consideradas.

Exercício Programa

De acordo com essa Prestação 
Preliminar, existem receitas municipais 
não apropriadas junto ao CO-RIO, 
valores aguardando decisão do Poder 
Judiciário, além de valores referentes à 
intervenção do governo federal por força 
de Convênio.

Cotejando-se o orçamento inicial 
com o custo total apresentado pelos 
entes governamentais, percebe-se 
um aumento significativo, em termos 
reais, dos custos dos Jogos. Uma das 
justificativas para esse aumento, de 
acordo com os organizadores do evento, 

é de que “o projeto de candidatura é 
distinto do projeto (...) implementado 
para os Jogos. Este último recebeu 
melhorias significativas com o objetivo 
de legar ao Rio de Janeiro e ao Brasil 
instalações esportivas de padrão 
internacional que abrirão a possibilidade 
de futuras candidaturas a Campeonatos 
Mundiais e Jogos Olímpicos”6.

2.3 Execução Orçamentária7  pelo 
Município do Rio de Janeiro

Os dados orçamentários utilizados 
neste capítulo foram extraídos do sistema 
FINCON8, tendo como parâmetro os 
valores empenhados9.

C o n f o r m e  o s  Q u a d r o s 
Demonstrativos da Despesa dos 
exercícios de 2002 a 2007 retirados do 
FINCON, o Município do Rio de Janeiro 
investiu nos Jogos Pan-americanos por 
meio, principalmente, de recursos 
da SMEL (Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer), do FMEO (Fundo 
de Mobilização do Esporte Olímpico), 
da SERIO 200710 (Secretaria Especial 
Rio 2007), da Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Públicos (SMO), da 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e 
da Secretaria Municipal de Transportes 
(SMTR).

Foram utilizados dois programas11  
específicos para a execução dos Jogos 
Pan-americanos Rio 2007: “Rio Atleta 
Olímpico”, cujo objetivo geral foi o 
de dar apoio aos atletas praticantes 
de esportes oficiais, formados ou em 
formação, e “XV Jogos Pan-americanos”, 
cujo objetivo geral foi o de desenvolver, 
implementar e acompanhar, no âmbito 
da PCRJ, as ações necessárias para 
execução dos XV Jogos Pan-americanos 
de 2007 na cidade do Rio de Janeiro.

Além desses programas, foram 
considerados, neste artigo, como despesa 
com os Jogos Pan-americanos os gastos 
envolvidos na “Gestão Administrativa” 
da SERIO 2007, que canalizou seus 
recursos (físicos, financeiros e humanos) 
na realização dos Jogos.

Resumidamente, os gastos com a 
realização desse megaevento na cidade 
carioca, até o mês de julho de 2007, 
foram:
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Valor Atualizado - R$
16.432.585,95
13.956.396,71
12.106.139,48

542.643,91
-
-

43.037.766,05

SMEL
Programa
Rio Atleta Olímpico
Rio Atleta Olímpico
Rio Atleta Olímpico
Rio Atleta Olímpico
XV Jogos Pan-Americanos
XV Jogos Pan-Americanos
Total

Exercício
2002
2003
2004
2005
2006
2007 (até julho)

Valor Atualizado - R$
15.475.566,08

957.019,87
16.432.585,95
13.956.396,71

-
13.956.396,71
12.048.542,09

57.597,39
12.106.139,48

538.550,92
4.092,99

542.643,91
-
- 

43.037.766,05

Natureza de Despesa
Serviços para Eventos Esportivos
Outras
Subtotal
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Outras
Subtotal
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outras
Subtotal
Despesas de Exercícios Anteriores
Outras
Subtotal
-
-
Total

Exercício
2002

2003

2004

2005

2006
2007

2.3.1 Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer

De acordo com a Resolução SMEL 
nº 025/2001, a Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer tem como diretriz 
de suas ações uma política de inclusão 

social, através da prática saudável de 
atividades físicas e de lazer, visando 
proporcionar à população da Cidade 
do Rio de Janeiro melhor qualidade 
de vida, de forma a promover avanços 
nos aspectos bio-psico-sociais da 

população.
Dentre essas atividades físicas e 

de lazer, encontram-se os Jogos Pan-
americanos, os quais a Secretaria 
apoiou com a alocação dos seguintes 
recursos:

Em uma análise dos gastos por natureza de despesa, a SMEL teve a seguinte execução no Programa Rio 
Atleta Olímpico:

Outras
1,11%

SMTR
3,30%SMEL

4,62%
SMO
6,40%

FMEO
84,56%

As despesas com os Jogos Pan-americanos se concentraram no FMEO, responsável por aproximadamente 
85% do total empenhado:

2.3.2 Fundo de Mobilização  
do Esporte Olímpico

O Município do Rio de Janeiro, 
visando ao desenvolvimento dos 
Jogos Pan-americanos,  criou o 

Fundo de Mobilização do Esporte 
Olímpico (FMEO), por meio da Lei 
3.428 de 19 de agosto de 2002.

O FMEO tem natureza contábil-
f inanceira,  sem personalidade 

jurídica e se vincula à Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer, 
tendo como objetivos o apoio e a 
formação de atletas em modalidades 
o l ímpicas ;  o  apoio  a  eventos 

Jogos Pan-americanos Rio 2007

SMEL



�� setembro 2007 - n. 36    Revista TCMRJ   

o 
 le

ga
do

 d
o 

PA
N

Valor Atualizado - R$
-

31.888.376,24
59.596.937,66
84.927.332,32

329.510.255,49
281.029.026,49
786.951.928,20

FMEO
Programa
Rio Atleta Olímpico
Rio Atleta Olímpico
Rio Atleta Olímpico
Rio Atleta Olímpico
XV Jogos Pan-americanos
XV Jogos Pan-americanos
Total

Exercício
2002
2003
2004
2005
2006
2007 (até julho)

Valor Atualizado - R$
-

12.059.599,09
9.444.221,63
7.498.293,81
2.886.261,72

31.888.376,24
32.776.466,09
26.820.471,57

-
59.596.937,66
55.549.533,52
24.315.744,94

5.062.053,86
84.927.332,32

295.977.323,68
28.545.442,88

4.987.488,93
329.510.255,49
248.126.073,12

32.437.096,01
465.857,36

281.029.026,49
786.951.928,20

-
Execução de Obras e Projetos
Serviços para Fins Educativos, Culturais e Sociais
Serviços para Realização de Eventos e Projetos Esportivos
Outras
Subtotal
Obras e Instalações
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outras
Subtotal
Obras e Instalações
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outras
Subtotal
Obras e Instalações
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outras
Subtotal
Obras e Instalações
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outras
Subtotal
Total

2002
2003

2004

2005

2006

2007

Exercício Natureza de Despesa
FMEO

relacionados ou convergentes com 
a prática de esportes olímpicos; 
o apoio à realização de torneios 
internacionais de grande porte; 
a construção de equipamentos 
esportivos relativos à prática de 
esportes olímpicos; a realização 
de investimentos que viabilizem 
a preparação de atletas e eventos 
de  promoção  o l ímpica ;  a  co -
part icipação da Prefei tura em 
eventos internacionais de natureza 
o l í m p i c a ;  a  v i a b i l i z a ç ã o  d a 
concessão de bolsas de treinamento 
no  ex te r io r  para  a t l e tas  com 

performance olímpica etc.
Conforme dispõe a Lei 3.428/02, 

o FMEO será constituído pelas 
seguintes  fontes  de  recursos : 
dotações orçamentárias em valor 
a ser fixado, sempre tendo como 
referência o valor da arrecadação 
de todos os  impostos,  taxas e 
contribuições, sem vinculação de 
receita, incidentes sobre os clubes, 
eventos esportivos e veiculação de 
publicidade relativa ao esporte; 
s u b v e n ç õ e s ,  c o n t r i b u i ç õ e s , 
t ransferências  e  part icipações 
do  Munic íp io  em convên ios , 

consórcios e contratos relacionados 
ao desenvolvimento dos esportes 
olímpicos;  doações públicas e 
privadas e resultado de aplicação 
dos seus recursos.

O Decreto nº 24.228, de 24 de 
maio de 2004, que dispõe sobre o 
Fundo de Mobilização do Esporte 
Ol ímpico ,  determinou que  os 
recursos do FMEO fossem utilizados 
prioritariamente como apoio aos 
Jogos Pan-americanos de 2007.

O FMEO apoiou os Jogos Pan-
americanos com a destinação dos 
seguintes recursos:

Em uma análise dos gastos por natureza de despesa, o FMEO teve a seguinte execução nos programas Rio Atleta 
Olímpico e XV Jogos Pan-americanos:
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12 Antes denominada Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SEAE).

Valor Atualizado - R$
-

792.358,08
676.799,56

1.196.671,96
1.711.754,77
1.598.824,20
5.976.408,59

SERIO 2007*
Programa
Gestão Administrativa
Gestão Administrativa
Gestão Administrativa
Gestão Administrativa
Gestão Administrativa
Gestão Administrativa
Total

Exercício
2002
2003
2004
2005
2006
2007 (até julho)

 *Antes de 2005 era SEAE (Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos)

Exercício
2006
2007 (até julho)

   Valor Atualizado - R$
9.729.967,72

49.871.834,16
59.601.801,88

          SMO
Programa
XV Jogos Pan-americanos
XV Jogos Pan-americanos
Total

13 O Programa desenvolvido pela SEAE em 2002, além da “Gestão Administrativa”, foi o de “Comunicação Social”.

Como ressaltado anteriormente, 
foram considerados como despesa 
dos Jogos Pan-americanos os gastos 
envolvidos na “Gestão Administrativa” 

da SERIO 2007, desconsiderando-
se, no entanto, os gastos com a 
Gestão Administrativa da SEAE do 
exercício de 200213, pois esta não 

tinha como competência nenhum 
Programa relacionado com os Jogos 
Pan-americanos:

2.3.4 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMO)
Nos exercícios de 2006 e de 2007, a SMO realizou despesas com os Jogos Pan-americanos:

2.3.3 Secretaria Especial Rio 2007
A Prefeitura organizou uma 

secretaria especial para centralizar 
e coordenar as ações relacionadas 
aos Jogos Pan-americanos Rio 2007, 
a Secretaria Especial Rio 200712 
(Decreto nº 25.348/05), que foi 
reorganizada pelo Decreto nº 25.364 
de 10.05.2005, funcionando junto 
ao Comitê Organizador dos Jogos 
(CO-RIO).

Coube à Secretaria Especial Rio 
2007 gerenciar a Macrofunção Rio 
2007; planejar as ações destinadas à 

realização dos Jogos Pan-americanos 
Rio 2007 e Jogos Parapan-americanos, 
no âmbito da Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro; promover o 
relacionamento externo da Prefeitura 
da Cidade do Rio de Janeiro junto aos 
órgãos do Governo Federal e Estadual, 
ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) 
e ao Comitê Organizador dos Jogos 
Pan-americanos Rio 2007 (CO-
RIO) e representar a Prefeitura 
junto a esses órgãos; gerenciar e 
acompanhar o desenvolvimento 
de todos os projetos, atividades 

e eventos relacionados aos Jogos 
Pan-americanos e Jogos Parapan-
americanos no âmbito da Prefeitura 
da Cidade do Rio de Janeiro; ordenar 
as despesas relacionadas com os 
Jogos; acompanhar a execução dos 
contratos e convênios relacionados 
aos Jogos Pan-americanos Rio 2007 
e Jogos Parapan-americanos, dentre 
outras.

Os recursos utilizados por esta 
Secretaria diretamente com os Jogos, 
nos exercícios de 2002 a 2007, 
foram:

Valor Atualizado - R$
-

994.709,35
1.035.885,22

-
-
-

2.030.594,58

SERIO 2007*
Programa
Rio Atleta Olímpico
Rio Atleta Olímpico
Rio Atleta Olímpico
Rio Atleta Olímpico
XV Jogos Pan-americanos
XV Jogos Pan-americanos
Total

Exercício
2002
2003
2004
2005
2006
2007 (até julho)

 *Antes de 2005 era SEAE (Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos)
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Exercício
2006

2007

Valor Atualizado - R$
9.423.665,20

306.302,52
9.729.967,72

39.283.319,90
10.588.514,26
49.871.834,16
59.601.801,88

                                     SMO
Natureza de Despesa
Obras e Instalações
Despesas de Exercícios Anteriores
Subtotal
Obras e Instalações
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subtotal
Total

Favorecido
Viação Saens Pena S/A 
Transpan Rio
Breda Transportes e Turismo Rio Ltda.
Julio Simões Transportes e Serviços Ltda.

    Valor - R$
11.495.000,00

4.890.000,00
5.350.000,00
8.974.052,82

30.709.052,82

                              SMTR
Objeto

14 Rio Atleta Olímpico e XV Jogos Pan-americanos.

Em uma análise dos gastos por natureza de despesa, a SMO teve a seguinte execução no programa XV Jogos 
Pan-americanos:

2.3.5 Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
A SMS, em 2007 (até o mês de julho) gastou, com o Programa XV Jogos Pan-americanos, o montante de R$ 2.285.468,44 

com prestação de serviços médicos, assim especificados:

2.3.6 Secretaria Municipal de Transportes (SMTR)
A SMTR, em 2007 (até o mês de julho) gastou, com o Programa XV Jogos Pan-americanos, o equivalente a  

R$ 30.709.052,82 com outros serviços de terceiros (pessoa jurídica), assim discriminados:

As despesas consideradas neste 
artigo foram aquelas que estavam 
diretamente relacionadas com a 
realização dos Jogos Pan-americanos 
de 2007,  assim entendidas de 
acordo  com os  Programas  de 
Trabalho (PT’s) criados para esse 
fim14, além da administração da 
Secretaria Especial dos Jogos, mas 
nada impede, contudo, que outros 
PT’s tenham contemplado despesas 
que foram alocadas nos Jogos, 
ainda que indiretamente.

Destaque-se que a importância 

dos Jogos para a cidade do Rio de 
Janeiro e para o País, assim como 
para os atletas e para a sociedade, 
não é de fácil mensuração, pois 
além dos aspectos objetivos, como 
arrecadação tributária, turismo, 
transportes, saúde, obras, infra-
estrutura urbana, social e esportiva 
etc, que podem ser quantificados, 
ex i s t e m a spe c t os  sub j e t i vos , 
como incutir a idéia do esporte 
olímpico nos jovens e nas crianças, 
promover o respeito aos povos, 
respeitar as diferenças, superar 

obstáculos, dentre outros, que são 
incomensuráveis.

Por tanto ,  percebe-se  que  a 
realização desta megacompetição 
e s p o r t i v a  n ã o  s e  r e s u m e  a 
gastos orçamentários e legados 
p a t r i m o n i a i s ,  m a s  p e r p a s s a 
o  própr io  evento ,  a lcançando 
valores provenientes do espírito 
e s p o r t i v o ,  c o m o  m o t i v a ç ã o , 
disciplina, coragem, persistência, 
sociabilidade, enfim, uma real 
integração entre o corpo e a mente, 
entre o Estado e a sociedade.

3. CONCLUSÃO

Favorecido
Dixtal Biomédica Indústria e Comércio
Intermed Equipamento Médico Hospitalar Ltda.
Casa do Radiologista Centro Brasileiro Eletro Médicos Ltda.
Emformate Empresa Fornecedora de Materiais Ltda.
Outros

     Valor  - R$
732.808,00
562.864,00
240.000,00
228.308,00
521.488,44

2.285.468,44

                               SMS
Objeto
Aquisição de equipamentos médico hospitalares pertencente às classes 6515 e 6530
Aquisição de equipamentos médico hospitalares pertencente às classes 6515 e 6530
Aquisição de aparelhos de raio-x
Aquisição de equipamentos médico hospitalares pertencente às classes 6515 e 6530
-
Total

Ref. XV Jogos Pan-americanos Rio 2007 e Jogos Parapan-
americanos Rio 2007/Tráfego e Transporte dos Servicos dos Jogos 
- Frota de Veiculos para atendimento da familia Odepa/Ipc-Apc

Total



�� Revista TCMRJ    n. 36 - setembro 2007

Que oportunidades de 
inclusão social foram criadas 
pelos Jogos Pan-americanos Rio 
2007? 
Marcelo Garcia – A Prefeitura do 
Rio, desde que houve a confirmação 
da cidade do Rio de Janeiro, como 
sede dos Jogos Pan-americanos 
2007, tem incentivado o trabalho 
de todas as pastas das políticas 
sociais em um trabalho de equipe, 
chamada Agenda Socia l .  Es te 
esforço, além de ter o marco nos 
Jogos Rio 2007, perpassa os anos 
até 2012 para que este trabalho 
reforce o esforço nacional nas 
metas do milênio que concluem 
em 2015.

Isso quer dizer que a Prefeitura 
do Rio criou 43 metas de inclusão 
social com ações macro-funcionais, 
sendo as da SMAS: o programa 
“Conversando é Que a Gente Se 
Entende”, “Educação de Mães”, 
“ C o z i n h e i r a s  C o m u n i t á r i a s ” , 
“Agentes  Exper ien tes” ,  “PRC/
Fu n l a r  Pe n a s  A l t e r n a t i v a s ” , 
“Família Acolhedora”, “Agentes 
da Liberdade”,  “Casa Lares” e 
“Bolsa Família”.

A Prefeitura do Rio garantiu 
a  inc lusão  de  ma i s  de  5  mi l 
beneficiários de programas sociais 

Os Jogos Pan-americanos 
e a inclusão social

Metas de inclusão social, parcerias, 
projetos e ações. O Secretário Municipal de 
Assistência Social, Marcelo Garcia concede 
entrevista à Revista TCMRJ sobre o tema.

Marcelo Garcia
Secretário Municipal de Assistência Social

do município nas competições 
e spor t i vas  do  Pan .  Pa r t e  dos 
ing re s sos  f o r am d i s t r i bu ídos 
à Rede Social da Prefeitura do 
Rio. Com esses ingressos sociais, 
crianças, jovens, idosos e famílias 
t i v e r a m  a  o p o r t u n i d a d e  d e 
conhecer os locais das competições 
esportivas e também de valorizar 
a importância dos jogos para a 
cidade do Rio de Janeiro. Os Jogos 
também foram fundamentais para 
estimular a prática de atividades 
esportivas como forma de inclusão 
social.

A SMAS estabeleceu relações de 
parceria? Com que entidades? 

A Secre tar ia  Munic ipa l  de 
Assistência Social firmou parceria 
com o  Pro je to  de  Cooperação 
Técnica entre a Secretaria Nacional 
de Segurança Pública (Senasp) e 
o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) 
– “Medalha de Ouro: Construindo 
Convivência e Segurança Cidadã” – 
para potencializar as ações de 
atendimento às crianças e aos 
adolescentes em situação de rua 
e risco social.

O s  p r o j e t o s  a p r o v a d o s  j á 
eram executados pela SMAS e 

estão tendo continuidade mesmo 
de po i s  do  pe r íodo  dos  J ogos 
Pan-amer icanos  na  c idade  do 
Rio de Janeiro.  São eles:  Casa 
de Passagem Raul Seixas, Casa 
Lar  Dalva de Oliveira ,  Centro 
de Acolhimento Ayrton Senna, 
Centro  de  Acolhimento  Ce l ly 
Campelo, Centro de Acolhimento 
Dina Sfat, Centro de Acolhimento 
Dom Hélder Câmara, Central de 
Recepção  Ademar  Ferre i ra  de 
Oliveira (Casa da Carioca), Central 
de Recepção Taiguara, Centro de 
Referência Leila Diniz/Abordagem 
e Projeto Dando Asas ao Futuro. 

Qual a realidade sobre inclusão 
social após o término do Pan? 

O Pan é um evento com início 
e fim determinado. A inclusão 
social na cidade do Rio de Janeiro 
dá-se por meio da garantia de 
implementação de uma política 
de seguridade social efetiva. Além 
disso, a SMAS atua na garantia 
de direito à Assistência Social 
em todo  o  munic íp io  do  Rio , 
viabilizando o acesso da população 
em situação de vulnerabilidade 
social aos serviços de educação, 
saúde, cultura, esporte e lazer e 
habitação.
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por nós...E ficou! 

A América Latina assistiu 
por 7 dias um verdadeiro 
s h o w  q u e  r e c e b e u  o s 

nomes de superação, coragem, 
audácia, garra, vencer limitações, 
ultrapassar limites, entre tantas 
outras expressões que identificaram 
cada momento dos  di ferentes 
desportos disputados pelos atletas 
do Parapan. 

No Brasil, e particularmente 
no Rio de Janeiro, é possível que 
a maioria dos cidadãos tenha sido 
despertada pela primeira vez para 
o que caracteriza o dia-a-dia das 
pessoas com deficiência: todos os 
substantivos que foram nomeados 
acima, juntos. 

Entre tantos legados destes jogos, 
este despertar é sem dúvida o mais 
forte, duradouro e transformador. 
E l e  s e  i n c o r p o r a  a o  n o s s o 
imaginário e cria uma nova cultura: 
menos preconceituosa,  menos 
discriminatória, mais tolerante e, 
por isso mesmo, mais rica, uma 

Leda de Azevedo
Secretária Extraordinária  
Deficiente-Cidadão

vez que se abre à diversidade 
com novo olhar e nova leitura: 
diferentes somos todos. Deficientes 
são as oportunidades e os ambientes 
que quase sempre se apresentam 
favoráveis para poucos. 

Dos 24,5 milhões de brasileiros que 
possuem algum tipo de deficiência, 
(IBGE 2000) a maioria sobrevive 
excluída de suas comunidades por 
barreiras físicas, educacionais, 
culturais, sociais, econômicas e de 
atitude. Sem dúvida, esta última é 
a mais grave, uma vez que é a causa 
quase intransponível das demais 
barreiras. 

Felizmente estamos vivendo 
momentos que, a exemplo dos Jogos 
Parapan-americanos, i luminam 
novos rumos para nossa sociedade, 

ainda bastante omissa com relação 
às desvantagens e desigualdades 
vividas pela maioria das pessoas 
com deficiência. 

E n t r e  e s t e s  m o m e n t o s 
des tacamos ,  como um marco 
i n t e r n a c i o n a l  e  n a c i o n a l ,  a 
Declaração pela OEA em junho de 
2006, da “Década das Américas das 
Pessoas com Deficiência – Pelos 
Direitos e Dignidade das Pessoas 
com Deficiência” (2006-2016). 

Esta Declaração, firmada pelos 
países integrantes da OEA, entre 
eles o Brasil, traça de forma objetiva 
e clara a necessidade destes países 
empreenderem programas, planos 
e ações que promovam o exercício 
dos Direitos Humanos para todos, 
através da prática da verdadeira 

228 medalhas: 83 de ouro, 68 de prata e 77 de bronze. 

Final entre Brasil e Argentina: Severino Silva acertou um belo chute de direita e marcou o gol que 
deu a medalha de ouro aos donos da casa.
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(...) diferentes somos 
todos. Deficientes são as 

oportunidades e os ambientes 
que quase sempre se 

apresentam favoráveis para 
poucos.

“

”

inclusão social. 
Destacamos ainda a política de 

inclusão social das pessoas com 
deficiência adotada na cidade do Rio 
de Janeiro. A Prefeitura, através do 
Instituto Helena Antipoff - Secretaria 
Municipal de Educação, Instituto 
Oscar Clark – Secretaria Municipal 
de Saúde, das Vilas Olímpicas 
– Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer, da Secretaria Municipal de 
Trabalho e Emprego e da FUNLAR 
RIO, recentemente incorporada à 
Secretaria Extraordinária Deficiente-
Cidadão, vem desenvolvendo ações 
e programas voltados para este 
segmento da população que hoje 
constituem referência nacional. 

Neste ano, dois novos decretos de 
iniciativa do Prefeito fortaleceram 
esta política de combate à exclusão 
e eliminação das barreiras que 
i m p e d e m  o  p l e n o  e x e r c í c i o 
dos  dire i tos  das  pessoas  com 
deficiência: 

O  D e c r e t o  n º  1 1 1 8 ,  d e 
26.06.2007, criou a Equipe Macro 
Funcional da Inclusão das Pessoas 
com Def ic iênc ia ,  coordenada 
pela Secretaria Extraordinária 
Deficiente-Cidadão e composta 
pelas Secretarias Municipais de 
Educação, Saúde, Assistência Social, 
Trabalho e Emprego, Esportes e 
Lazer, Urbanismo e Transportes, 
que promove de forma articulada e 
integrada os planos e ações voltadas 
para estes cidadãos, através de um 
esforço conjunto que potencializa e 
amplia a igualdade e a participação 
das pessoas com deficiência na 
cidade do Rio de Janeiro. 

O segundo Decreto, nº 1487, 
de 27.08.2007, cria a Comissão 
Permanente de Acessibilidade, 
formada por representantes do 
Governo Municipal, através da 
Secretaria Extraordinária Deficiente 
Cidadão, e das Secretarias Municipais 
de Transportes, Obras, Urbanismo 
e Qualidade de Vida, Conselho 
Municipal da Pessoa Deficiente 
e da Sociedade Civil, através do 
Centro de Vida Independente, 

Conselho Regional de Engenharia 
e Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, que contribuirá para o avanço 
na mobilidade e desenvolvimento 
urbano, da forma inclusiva de 
ocupação do solo urbano e de todas 
as formas de acessibilidade, seja 
na área tecnológica, ambiental e 
de recursos que garantam a todos o 
acesso ao lazer, à saúde, à educação, 
ao esporte, às vias públicas, ao 
seu habitat: a Cidade do Rio de 
Janeiro. 

Assim, o Parapan-americanos 

passou por nós e ficou. Ficou no 
ruído de nossas palmas, no brilhar 
das medalhas conquistadas, nos 
gritos e incentivos das torcidas que 
foram pouco a pouco enchendo os 
espaços desportivos da Cidade e nos 
olhares incrédulos e maravilhados 
com o sucesso dos atletas, mas ficou 
principalmente no descortinar de 
uma verdade que sempre existiu: 
a deficiência só se limita à falta de 
oportunidades e esta depende de 
todos nós. 

Viva esta energia!

O mexicano Saul Mendonza vence a final dos 5000m T54.
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segurança a serviço do Pan
Coordenador-geral das ações de segurança dos XV Jogos Pan-americanos Rio 2007, o 
agente da Polícia Federal, José Hilário Nunes Medeiros acumula sólida experiência na 
área de Segurança. Servidor da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do 
Ministério da Justiça, onde ocupa o cargo de coordenador-geral de Inteligência, José 
Hilário conta à Revista TCMRJ como foi tratado o assunto durante o Pan, informando 
que, nos últimos dois anos, dedicou-se exclusivamente à elaboração e à coordenação 
de todo o esquema de segurança do evento.
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C o m o  a  S e c r e t a r i a 
Nacional de Segurança Pública 
(Senasp) atuou nos Jogos Pan-
americanos? 
José Hilário Nunes Medeiros - O 
esquema elaborado pela Senasp 
para os XV Jogos Pan-americanos 
Rio  2007 e  I I I  Jogos  Parapan-
americanos envolveu esforços 
federal ,  es tadual  e  municipal 
e a integração das instituições 
de segurança pública (polícias 
Federal, Rodoviária Federal, Militar 
e Civil) e Defesa Civil (Corpo de 

Bombeiros e Defesa Civil do Estado 
e município do Rio de Janeiro). A 
Senasp organizou e coordenou um 
plano de segurança com atuação 
ostensiva da Polícia Militar do 
Rio de Janeiro, mais os policiais 
militares que integram o programa 
da Força Nacional de Segurança 
Pública. Contamos com as áreas 
especializadas da Polícia Federal, 
do Bope do Rio de Janeiro e a Core 
da Polícia Civil do Rio contra terror. 
Tivemos, ainda, o policiamento de 
trânsito com a Guarda Municipal e 

a Polícia Militar e uma articulação 
com a Companhia de Engenharia de 
Tráfego do município, a CET-Rio. A 
soma de tudo isso – policiamento 
ostensivo e cuidados com defesa 
civil e trânsito – formou o conjunto 
desse plano de segurança.

A integração dos órgãos ligados 
à segurança pública funcionou de 
modo efetivo durante o Pan? 

A integração das instituições 
de Segurança Pública de todo 
o  Pa í s  fo i  um dos  pr inc ipa i s 
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pontos positivos do modelo de 
segurança que a Senasp criou para 
o Pan-americano. Esse trabalho 
de cooperação mútua mostra o 
quanto é possível e importante 
para a Segurança Pública do País a 
integração das forças de segurança. 
A partir dessa experiência, fica 
provado que é possível trabalhar 
em conjunto e que segurança feita 
com a integração das diversas 
instituições torna o trabalho muito 
mais eficaz. 

Qual foi o efetivo empregado na 
segurança dos Jogos? 

Os XV Jogos Pan-americanos 
Rio 2007 contaram com o trabalho 
de cerca de 18 mil profissionais 
de segurança, um efetivo formado 
por policiais federais, rodoviários 
federais, militares, civis, guardas 
municipais, bombeiros e gente da 
Defesa Civil.

De quanto foi o investimento 
f edera l  para  a  segurança  do 
Pan?

O governo federal, por meio do 
Ministério da Justiça, investiu R$ 562 
milhões no esquema de segurança 
montado para as competições do Rio 
2007. Esses recursos foram aplicados 
na capacitação e modernização 
de procedimentos para agentes de 
segurança, na integração de sistemas, 
na ampliação e monitoramento de 
vias e pontos críticos do Rio de 
Janeiro e na compra de equipamentos, 
veículos e aeronaves. Além disso, 
o governo federal também investiu 
na implantação de programas de 
cunho social, com objetivo de dar 
oportunidades à população carente, 
criar condições reais de prevenção 
à criminalidade e, também, inserir 
moradores de comunidades em risco 
no processo da segurança dos jogos.

Dos equipamentos utilizados 
durante  os  Jogos  quais  serão 
cedidos ao Rio?

O Rio de Janeiro é o principal 
herdeiro dos investimentos do 
governo federal na segurança dos 
Jogos Pan-americanos. Para se ter uma 
idéia mais exata, basta dizer que 75% 
de todo o investimento ficaram no 
Rio. Além dos investimentos sociais 
em programas de segurança cidadã e 
a capacitação de policiais, o projeto 
de segurança do Pan trouxe para o 
Rio de Janeiro novas armas, novos 
veículos, um centro de inteligência 
e um centro de comando e controle 
equipados com tecnologia de ponta. 
Tudo isso, com certeza, representa 
uma contribuição importante para a 
segurança local.   

Q u a l  é  a  i m p o r t â n c i a  d o 
programa Guias Cívicos para a 
política de segurança pública do 
Rio de Janeiro? 

O Programa Guias Cívicos é 
um entre os diversos programas 
s o c i a i s  i m p l e m e n t a d o s  p e l a 
Senasp no Rio de Janeiro. Além 
dele, foram colocados em prática, 
também, outros programas: Brigada 
Socorrista, Polícia Comunitária, 
Atenção e Proteção às Crianças, 
Atenção e Proteção às Famílias, 

Mediação Pacífica de Conflitos, 
Ol impíada  Car ioca  e  Espaços 
Urbanos Seguros.  Todos esses 
programas tiveram como objetivo 
abrir oportunidades concretas para 
moradores de comunidades em 
situação de risco e inseri-los no 
processo de segurança dos Jogos 
Pan-americanos. Esse conjunto de 
programas atendeu, diretamente, 
cerca de 30 mil pessoas.  

A  q u e d a  d o s  í n d i c e s  d e 
criminalidade durante o período 
dos Jogos Pan-americanos ficou 
dentro do esperado? 

O  e s q u e m a  d e  s e g u r a n ç a 
elaborado para os XV Jogos Pan-
americanos Rio 2007 funcionou 
exatamente como o esperado. Ele 
foi montado para dar segurança 
a  a t l e t a s ,  t u r i s t a s  e  o u t r o s 
participantes dos jogos, mas também 
para garantir tranqüilidade à cidade 
do Rio de Janeiro e seu moradores. 
Os resultados obtidos foram tão 
significativos que recebemos muitas 
manifestações de agradecimentos e 
solicitações, por meio dos veículos 
de comunicação,  para que o 
esquema fosse mantido.

Esse trabalho 
de cooperação 

mútua mostra o 
quanto é possível 

e importante 
para a Segurança 
Pública do País 

a integração 
das forças de 

segurança.

“

”
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Cursos de capacitação em segurança, trânsito, e 
relacionamento inter pessoal. Aulas de inglês, espanhol, e 
história da Cidade. 
O Comandante da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, 
Carlos Moraes Antunes, fala sobre os dois anos de 
preparativos da Corporação para os XV Jogos  
Pan-americanos Rio 2007. 

Que ações e/ou campanhas 
foram desenvolvidas pela Guarda 
Municipal antes e durante os Jogos Pan-
americanos? 
Carlos Moraes Antunes - A preparação 
da Guarda Municipal do Rio para os XV 
Jogos Pan-americanos RIO 2007 iniciou-
se dois anos antes do evento esportivo, 
com a realização de diversos cursos de 
capacitação para o efetivo. Em 2005, em 
parceria com a Secretaria Municipal de 
Turismo e com o Ministério do Turismo, 
iniciamos o curso de Receptivo Turístico 
para 1.500 guardas. Nas salas de aula 
da Academia da GM-Rio, os guardas 
municipais receberam aulas de noções 
de inglês e/ou espanhol; de história 
da cidade do Rio de Janeiro e de seus 
principais pontos turísticos, e ainda, 
de relacionamento interpessoal. Nesta 
fase, priorizou-se os guardas lotados 
em unidades que cobrem áreas onde 
funcionam equipamentos do Pan, ou 
regiões de reconhecido apelo turístico 
(como Zona Sul e Barra da Tijuca), ou 
ainda, pontos turísticos da cidade.

Simultaneamente, em convênio com a 
Secretaria Nacional de Segurança Pública 
(Senasp), realizamos ainda os cursos de 
patrulhamento com bicicletas, de guarda 
comunitária e de gestão de segurança 
municipal. Como forma de atualizar o 
efetivo, a Senasp ofereceu ainda cursos de 
mediação de conflitos, de patrulhamento 
com cães e de guarda comunitária. Estes 

cursos aconteceram ao longo destes dois 
anos e beneficiaram outros 1.700 guardas 
municipais.

Na área operacional, para os Jogos 
RIO 2007, a Diretoria de Operações da 
GM-Rio (Dop) elaborou minuciosa ordem 
de operações para atuar em duas frentes: 
a fiscalização e orientação do trânsito e o 
trabalho de controle urbano (que inclui a 
inibição ao comércio irregular) nos locais 
de eventos.

 Na distribuição do efetivo, atuamos 
pela primeira vez com módulos 
operacionais de controle urbano (mops) 
- que são formados por 28 guardas e um 
microônibus de transporte. Durante os 
Jogos, operamos diariamente com 16 
módulos, ou seja, 448 guardas no total, 
sem contar outros 252 gms de trânsito. 
Além de 17 microônibus para criarmos 
os mops, a Senasp forneceu, em cessão 
de uso, uma viatura de transporte de cães, 
550 rádios ht, 60 rádios para as bases da 
GM-Rio e 157 rádios para viaturas.

Quais as dificuldades encontradas? 
Houve algum imprevisto? De que forma 
poderia ter sido evitado? 

As dificuldades encontradas foram 
normais para um evento desta magnitude. 
Uma delas, por exemplo - e sanada a 
tempo pela equipe da Senasp -, foi o 
recebimento e entrega dos equipamentos 
adquiridos para uso durante os Jogos.

Todos os imprevistos que surgiram 

foram logo sanados, não trazendo prejuízo 
para o desenvolvimento das ações da 
Guarda Municipal do Rio de Janeiro. 

Entendo que o planejamento 
detalhado desenvolvido em conjunto 
com todas os órgãos de segurança 
pública do país foi responsável pela 
eliminação de imprevistos insolúveis ou 
intransponíveis.

Que benefícios os projetos desenvolvidos 
pela GM-Rio para o Pan trouxeram à 
população do Rio de Janeiro? A segurança 
experimentada pela população durante o 
período dos Jogos poderá constituir uma 
nova fase para o Rio?

Os principais benefícios desses 
projetos para a população foram o 
aumento da sensação de segurança e a 
exposição positiva que a cidade desfrutou 
nesse período, tanto no cenário nacional, 
como no internacional. A população 
sentiu que o Rio de Janeiro pode ser uma 
cidade segura, basta haver investimento 
e planejamento. A sensação de segurança 
experimentada foi excelente para que a 
sociedade propugne, junto aos poderes 
políticos, por mais verbas para o setor 
de segurança pública. As instituições 
mostraram que são capazes de realizar um 
serviço de qualidade na área de segurança 
pública, porém é imperioso que hajam 
investimentos maciços em capacitação, 
equipamentos e vencimentos para os 
órgãos de segurança.

Planejamento detalhado  
para eliminar imprevistos
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s Jogos Pan-americanos 
foram muito mais do que 
uma competição esportiva. 

Eles  marcaram uma nova fase da 
vida da cidade, a potencialização 
de novas oportunidades de receitas 
e de empregos e a recuperação da 

Rubem Medina
Secretário de Especial de Turismo da
Cidade do Rio de Janeiro

Os Jogos Pan-americanos marcaram uma nova fase para o Rio de Janeiro.  
A Revista TCMRJ  consultou diversas autoridades ligadas ao turismo para saber o que 
o megaevento representou no cenário turístico brasileiro.
Confira as respostas.

O

A reconquista 
da auto-estima

auto-estima. Uma oportunidade 
imperdível para o Rio fortalecer sua 
economia e seu orgulho.

Para  a  economia ,  podemos 
destacar dois segmentos nos quais 
nossa cidade sempre foi campeã: o 
turismo e a indústria imobiliária.

Quanto ao turismo, é importante 
assinalar que o momento atual 
registra outras ações convergentes 
– que o Pan consagrou. 

Tudo indica que as medidas 
adotadas pelos poderes federal, 
estadual e municipal irão devolver 
a segurança à população do Rio de 
Janeiro e aos visitantes estrangeiros. 
E que esta conquista  dos dias 
do Pan, ficará como início de um 
patrimônio reconquistado pela 
população.

A s  a g ê n c i a s  d e  v i a g e n s  e 
companhias aéreas não assinalaram 
desistências de seus clientes que 
planejaram suas viagens para ver 
o Pan, apesar da crise do “apagão” 
aéreo. A eleição do Cristo, como 

Turismo “pós-PAN”
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show do Live Earth, na Praia de 
Copacabana, num manifesto contra 
o aquecimento global;  o Pan e 
o  Parapan confirmaram que o 
Rio vive outro astral e uma etapa 
desenvolvimento vai começar.

Não foram somente os empresários 
e  p r o f i s s i o n a i s  r e l a c i o n a d o s 
diretamente com o turismo os 
grandes beneficiários do Pan. Toda 
a população da cidade, direta ou 
indiretamente, se beneficiou pelo 
evento internacional. Pelas obras 
que implantadas na cidade, novas 
unidades esportivas, pelas receitas 
do turismo, que se refletirão em 
toda a economia da cidade e do País, 
pelo treinamento específico voltado 
para o atendimento aos visitantes 
– que certamente voltarão em outras 
oportunidades.

Quanto à indústria imobiliária, 
uma das maiores criadoras de 
empregos e difusoras de rendas, sua 
história registra que residentes em 
outras cidades  e estados do Brasil 
sempre foram grandes compradores 
de imóveis no Rio. De gerações a 
gerações é passado o propósito de 
preparar a aposentadoria na cidade 
que apresenta maior potencial de 
qualidade de vida do Brasil.

O Pan avalizou o novo cenário 
de reconquista da segurança. E 
também a disponibilidade de  novas 
unidades residenciais construídas 
para abrigar os atletas, ofertadas no 
mercado a compradores residentes 
tanto na própria cidade, como em 
outros estados ou no exterior.

H á  u m a  c o i n c i d ê n c i a  d a 
realização do Pan com a abertura 
de algumas novas oportunidades, 
em cidades próximas, nas áreas 
da petroquímica e siderurgia – 
cujos efeitos se refletirão em nossa 
cidade.

Não devemos nos esquecer que 
os Jogos Pan-americanos, observados 
pelos dirigentes das entidades do 
esporte internacional, contribuíram 
para  for ta lecer  a  candidatura 
brasileira a sediar a Copa do mundo 

de futebol em 2014 e lançar a nossa 
candidatura aos Jogos Olímpicos 
de 2016.

Por tudo isso, é fácil concluir que 
esses Jogos foram importantes para 
a cidade e para o País – para toda 
a população, não somente os que 
estiveram envolvidos diretamente 
na atividade esportiva ou turística, 
mas sim,  direta ou indiretamente, 
para todos.

O Pan marcou a chegada de 

uma nova fase do Rio de Janeiro, 
destacando-se pela criação de 
imóveis temporários e permanentes, 
na construção de imóveis destinados 
às competições ou abrigo de atletas, 
pelo envolvimento de pessoas em 
tarefas de recepção aos visitantes, 
na criação de novos fluxos de 
receitas, mas principalmente por um 
requisito básico de que a população 
de nossa cidade tanto necessita: a 
recuperação da auto-estima.
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Luiz Felipe Bonilha
Presidente da Riotur

Qual a avaliação que 
o Senhor faz do Pan, em relação ao 
movimento de turistas?
Luiz Felipe Bonilha - A avaliação é bem 
positiva. No período do Pan foram 625 
mil turistas, com geração de renda de 697 
milhões de dólares para a cidade. No mesmo   
período, em 2006 foram 380 mil turistas.

Dos programas realizados pela Riotur, 
visando o Pan, quais obtiveram êxito?
 Os programas idealizados e executados 
para o Pan, pela Secretaria Especial de 
Turismo e Riotur obtiveram pleno êxito.

O Programa Rio Hospitaleiro, com 
execução do Senac-Rio, qualificou mais de 7 
mil profissionais do segmento turístico, entre 
taxistas, pessoal de hotéis e restaurantes, 
motoristas de ônibus, comerciários, guardas 
municipais, entre outros.

O Programa Hospedagem Domiciliar 
auspiciou a criação de quatro agências 
profissionais, com mais de 200 imóveis 
em operação, durante o Pan, alcançando 
uma ocupação de cerca de 80%. A rede 
hoteleira da cidade conseguiu no Pan 85% 
de ocupação, sendo 95% na Barra.

A Riotur operou, durante o Pan, o 
atendimento em 18 postos turísticos, nos 
principais pontos da cidade e hotéis, com 
farto material informativo e promocional 
do Rio.

Quais os próximos eventos esportivos 
sediados no Rio que utilizarão a estrutura 
criada para os Jogos Pan-americanos?
 Entre 13 e 16 de setembro acontece o 
Campeonato Mundial de Judô, na Arena 
Multiuso. Estamos trabalhando na captação 
de importantes competições esportivas e 
em breve teremos um amplo calendário de 
eventos.

Qual o legado que o Pan deixa para o 
Rio?
 O principal legado é a certeza de 
que o Rio pode almejar e ser o principal 
destino turístico das Américas. Temos 
o povo mais cordial do mundo, belezas 
naturais inigualáveis, uma diversidade de 
atrativos, sem comparação no mundo e 
agora, podemos captar qualquer competição 
esportiva no mundo. A Copa do Mundo em 
2014 está praticamente certa e, estamos no 
páreo para trazer as Olimpíadas de 2016.

Um amplo 
calendário de 
eventos 
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Como o Pan ainda pode 
ajudar a alavancar a conquista de 
turistas para o Rio e o Brasil?
J e a n i n e  P i r e s  -  O  R i o  2 0 0 7 
comprovou a capacidade do País 
para organizar grandes eventos 
internacionais. A realização dos 
Jogos Pan-americanos no Rio ajudou 
a qualificar o destino a sediar 
outros eventos de grande porte, o 
que, com certeza, será fundamental 
na escolha do Brasil como sede da 
Copa de 2014 e, futuramente, dos 
Jogos Olímpicos de 2016. 

O legado  f í s ico  (em inf ra -
estrutura) também é de grande 
valia para o turismo, pois aumentou 
a oferta de locais para eventos 
esportivos e  novos pontos turísticos, 
além da qualificação dos serviços. 

Os resultados já começaram: 
o Rio acabou de captar os Jogos 
Mundiais Militares de 2011. Serão 
6.500 atletas de todo o mundo que 
virão competir na cidade, já por 
conta dos novos equipamentos 
esportivos erguidos em função dos 
Jogos Pan-americanos. 

A lém d i s so ,  o  even to  deu 
visibilidade mundial não só ao Rio, 
mas ao País como um todo. Ficamos 
durante mais de trinta dias na mídia 
internacional. A presença de cerca 
de 1.500 jornalistas estrangeiros na 
cidade foi uma imensa promoção do 
destino no exterior. 

D e  q u e  m o d o  a s  a ç õ e s 
desenvolvidas  pela  Embratur 
ajudam a divulgar o Brasil no 
exterior?

Tornar  as  be lezas  natura is 
do Brasil conhecidas pelo maior 
número possível de estrangeiros é 
a meta a que se propôs o Instituto 
Brasileiro de Turismo (Embratur) 
nos últimos três anos. Um dos 
pr imeiros  passos  dados  nesse 
sentido foi o lançamento, em 2005, 
do Plano Aquarela, agora em sua 
segunda fase, e da Marca Brasil. 

Durante  o  Pan,  a  Embratur 
montou um estande na Vila Pan-
Americana, onde as delegações 
esportivas puderam conhecer mais 
dos segmentos Esporte, Cultura, 
Ecoturismo e Sol e Praia. Também 
houve a oferta (no restaurante da 
Vila) de cardápios com receitas de 
norte a sul do Brasil, elaborados 
com produtos típicos, o que ajudou 
a divulgar os destinos turísticos 
por meio da gastronomia. A ação 
cumpriu o objetivo de mostrar que 
o país tem diversos atrativos além 
das belezas naturais. 

A Embratur também aproveitou 
o momento propício para mostrar à 
imprensa do continente um pouco 
mais sobre o Destino Brasil. Duas 
agências foram criadas, uma para 
a América do Norte e outra para a 
América Central e do Sul –, com 
boletins diários, notícias e fotos 
exclusivas, que expuseram detalhes 
sobre as muitas atrações turísticas 
do país, sempre tendo os Jogos Pan-
americanos como ponto de partida 
para as matérias. Os boletins e 
fo tos  foram dis t r ibuídos  para 
centenas de órgãos de imprensa e 
disponibilizados na WEB, em sites 

acessados por leitores de todo o 
mundo. Os jornalistas estrangeiros 
credenciados para a cobertura 
da  compet ição  também foram 
contemplados ao receber kits de 
imprensa sobre o Destino Brasil. 

Qual a importância do Rio de 
Janeiro para o setor turístico 
nacional?

Segundo pesquisas realizadas 
em 18 países do mundo que mais 
emitem turistas, o Brasil ainda 
é pouco conhecido, mas o Rio 
aparece como o ícone do turismo 
nacional e destino brasileiro mais 
desejado. E em outra pesquisa, 
com 1.360 turistas estrangeiros 
que visitaram o Rio, a cordialidade 
do povo carioca foi o fator mais 
positivo como motivo para retornar 
e indicar o destino a amigos e 
parentes. 

A eleição do Cristo Redentor 
como uma das sete maravilhas do 

Jeanine Pires
Presidente da Embratur

Maior visibilidade 
para o Brasil

Estádio João Havelange
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mundo, também foi uma conquista 
muito importante, não apenas para 
o Rio de Janeiro. O Cristo não é 
apenas um símbolo carioca, mas um 
ícone internacional. Isso facilita a 
atração do turista internacional e 
significa entrada de divisas no País 
e geração de emprego. 

Qual o legado que o Pan deixa 
para o Rio e o Brasil?

São muitos os legados do Pan. 
Tem o legado social, esportivo, 
de infra-estrutura, do turismo. 
A  r e a l i z a ç ã o  d o s  J o g o s  Pa n -
americanos no Rio de Janeiro deixa 
de legado para o Brasil muito mais 
do que a excelente participação de 
nossos atletas. Além da estrutura 
física, com novos equipamentos 
esportivos, melhoria do espaço 
u r b a n o ;  r e c u r s o s  h u m a n o s 
treinados, o evento aumenta a 
projeção do Rio de Janeiro nas 
Américas, associada ao turismo de 

“

Olho?

negócios e de lazer. 
O alto investimento do Governo 

em infra-estrutura esportiva de 
q u a l i d a d e  –  o  M i n i s t é r i o  d o 
Turismo, por exemplo, destinou 
cerca de 10 milhões de reais para 
obras necessárias à realização 
dos Jogos Pan-americanos, sem 
contar os 107 milhões investidos 
na reforma, ampliação e melhoria 
do  Aeropor to  Santos  Dumont 
– certamente irá render frutos 
para o país a curto, médio e longo 
prazo. Além da grande chance de 
sediar a Copa do Mundo de 2014 
e a certeza de organizar os Jogos 
Militares de 2011, o Brasil está 
se credenciando para receber as 
Olimpíadas de 2016. 

No caso do Rio, um dos objetivos 
é aproveitar a vocação turística da 
cidade, exatamente o que foi feito 
durante os recém-encerrados Jogos 
Pan-americanos. Várias iniciativas 
do Ministério do Turismo, que 

contaram com a parceria do CO-
RIO e ajuda da Prefeitura do Rio 
de  Janei ro ,  como a  Praça  das 
Medalhas - espaço montado na 
Praia de Copacabana - alcançaram 
o intuito de mostrar o melhor do 
Brasil ao turista, que pôde assistir 
a shows de grupos culturais e 
folclóricos de todas as regiões do 
país e visitar uma mini-mostra do 
Salão de Turismo. 

Todo o País se sente orgulhoso 
por ter sido capaz de organizar 
com sucesso a maior competição 
esportiva do continente, e agora 
tem plena consciência de que 
podemos fazer o mesmo na Copa do 
Mundo de futebol de 2014 e outros 
grandes eventos, esportivos ou não. 
Realizá-los gera desenvolvimento 
econômico,  social  e  incentivo 
essencial ao turismo, em função 
da visibilidade adquirida e da 
reconhec ida  a t ra t iv idade  das 
cidades brasileiras.
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águas para o 
turismo

Alfredo Lopes
Presidente da Associação Brasileira da 
Industria de Hotéis-ABIH-RJ 

Para a rede hoteleira, os 
Jogos Pan-americanos atingiram as 
expectativas? 
Alfredo Lopes - Tivemos uma ótima 
taxa de ocupação no período. Mas 
alguns fatores, porém, contribuíram 
para que não atingíssemos os resultados 
esperados. A recente crise aérea, com a 
tragédia de São Paulo, por exemplo, fez 
com que muitos turistas não viessem 
para aproveitar a cidade e os Jogos Pan-
americanos. 

Quais foram os percentuais de 
ocupação dos hotéis durante o PAN? 

Registramos 85% de ocupação na 
cidade no início do mês de julho. Na 
Barra, o índice foi de 95%. Mas, como 
disse, na última semana, a ocupação 
ficou em 68%, quando esperávamos 
manter os 85%.

Existem ações planejadas para manter 
a ocupação da rede em alta durante o 
resto do ano? 

Sim, estamos trabalhando em um 
calendário fixo de eventos na cidade, 
assim como prospectando congressos e 
feiras internacionais, ainda mais agora 
que entrou em operação um Centro de 
Convenções de médio porte.

Segurança e transportes, que eram 
preocupações para esse período, 
funcionaram de forma satisfatória? 

Eram dois itens que nos preocupavam, 
mas ficou provado que eles funcionaram 
muito bem e não foi registrado nenhum 
grande problema. Com relação à 
segurança, os governos federal e estadual 
nunca investiram tanto para coibir a 
violência contra os turistas como no 
Pan, e não foram registradas graves 

ocorrências. A colaboração da iniciativa 
privada é o projeto CopaBacana, que é 
permanente, uma ação duradoura. É um 
choque de ordem para que o principal 
bairro turístico, Copacabana, seja um local 
seguro para receber os visitantes e, com 
isso, manter aquecido o turismo no Rio. 

Atualmente, o que atrai o turista 
ao Rio? 

Temos vários atrativos para trazer 
o turista ao Rio. Somos um dos poucos 
destinos internacionais que oferecem 
montanha e mar no mesmo espaço urbano. 
Além disso, com a realização do Pan, a 
projeção internacional do Rio também vai 
servir de atrativo para os turistas. Podemos 
considerar os jogos como um divisor de 
águas para o turismo da cidade.

O Rio de Janeiro, como cidade do Pan, 
vai ficar no imaginário dos turistas? 

Seguramente. Aliás, pesquisas 
mostram que todas as cidades que 
serviram de sede para a realização de 
Pan-americano registraram aumento na 
ocupação dos hotéis na ordem de 20% nos 
três anos seguintes. Mas não é somente o 
Pan que ficará no imaginário dos turistas. 
O Rio também conta agora com uma 
das sete novas maravilhas do mundo. A 
recente eleição do Cristo Redentor traz 
muitos benefícios para a divulgação da 
cidade, como destino referência no Brasil. 
O Rio será sempre lembrado por sediar 
uma das maravilhas da humanidade.
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Os patrocinadores 
oficiais dos Jogos  
Pan-americanos Rio 2007 
contam experiências e 
resultados alcançados 
com o evento. A Revista 
TCMRJ elaborou quatro 
perguntas sobre o 
assunto.  
Acompanhe, a seguir, 
cada resposta.

Patrocinadores do Pan

Que representou ter 
a marca vinculada aos Jogos Pan-
americanos Rio 2007? 
Caixa Econômica Federal - Os Jogos 
Pan-americanos Rio 2007 foram uma 
experiência  bem sucedida e inovadora  
para a CAIXA, que acreditou no projeto 
desde a sua concepção. A CAIXA investiu 
no financiamento da construção da Vila 
Pan-americana, elogiada pelos atletas 
e delegações que lá se hospedaram ao 
longo do evento. 

A CAIXA  consolidou seu apoio 
ao projeto, com a aquisição de uma 
das cotas do patrocínio, tornando-se 
patrocinadora oficial e Banco Oficial dos 
Jogos Pan-americanos.

Participar do projeto multiplataforma 
e de longo prazo, permitiu à CAIXA 
rejuvenescer sua marca ao associar-
se ao esporte brasileiro e aos Jogos 
Pan-americanos Rio 2007, com um 
trabalho meticulosamente planejado, 
envolvendo todas as áreas estratégicas 
da Instituição.

OI - O esporte, assim como a moda e 
a música, são pilares de investimento 
da Oi, que apóia e incentiva 20 
atletas brasileiros. Com o patrocínio, 
a Companhia associa sua marca aos 
atributos positivos do esporte, como 
superação de limites e paixão. A Oi 
acredita que o esporte é uma das 

ferramentas de desenvolvimento do 
País, por isso investe em diversos níveis 
de atletas, desde os já consagrados até os 
novos talentos.

Olympikus - A vinculação aos Jogos 
representou visibilidade para transmitir 
para todo Brasil e América, de maneira 
clara e inequívoca, o atual estágio 
de tecnologia e design da marca. É 
por isso que, além de patrocinadora, 
a Olympikus foi também a Marca 
Esportiva Oficial do Brasil e vestiu 
atletas e delegações de outros 25 países. 
Foram aproximadamente 2600 atletas 
competindo e subindo ao pódio com 
os produtos da Olympikus. E ninguém 
melhor do que um atleta profissional 
para avalizar um produto de performance 
esportiva.

Petrobras - Para a Petrobras foi muito 
importante associar sua marca ao maior 
evento esportivo já realizado no País. 
Além da visibilidade oferecida pela 
ampla cobertura de mídia, representou 
também a confiança que a Companhia 
deposita na capacidade de realização 
do povo brasileiro, neste evento 
representado pelos moradores do Rio 
de Janeiro. 

Um outro ponto importante é que 
a marca Petrobras foi, também, exposta 
em vários países sul-americanos, novos 

mercados para onde a Empresa está 
expandindo seus negócios. 

Sadia - Associar o nome da Sadia a um 
evento da magnitude dos Jogos Rio 2007 
foi fantástico, não apenas por se tratar da 
maior competição esportiva já realizada 
no País mas, principalmente, porque o 
esporte é uma importante ferramenta 
para promover a inclusão social e a 
conscientização da importância de 
hábitos de vida saudável. E isso agrega 
bastante valor à marca.

Sol - A FEMSA Cerveja Brasil está muito 
orgulhosa de ter feito parte desta grande 
celebração do esporte mundial. 

A FEMSA Cerveja Brasil viu na 
cerveja SOL, o mais recente lançamento 
da companhia, a oportunidade de 
relacionar as características inovadoras da 
marca com o momento de comemoração 
coletivo do esporte. Por meio da SOL, 
a companhia adquiriu uma das cotas 
oficiais de patrocínio da Rede Globo. 
O pacote incluiu o logo da cerveja SOL 
em todos os espaços publicitários do 
evento, incluindo placas promocionais 
e faixas, além do pacote de transmissão 
da emissora com veiculação dos filmes 
publicitários da marca nos intervalos 
comerciais e vinhetas durante toda a 
competição. 

A  e m p r e s a  a c r e d i t a  q u e , 
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os projetos de sustentabilidade, de 
educação e de apoio ao esporte são a 
base para o desenvolvimento de um 
país. Para a FEMSA, o evento foi uma 
grande oportunidade para incentivar a 
prática esportiva e conscientizar sobre 
o consumo responsável de bebidas 
alcoólicas.  

Que tipo de ações e/ou campanhas 
foram desenvolvidas?
Caixa Econômica Federal - Durante todo 
o período dos Jogos Rio 2007 o trabalho 
foi intenso  para divulgar  as ações 
realizadas pela CAIXA no que concerne 
ao apoio ao esporte,  ao fechamento 
de contratos de patrocínio com novos 
atletas e em modalidades além do 
atletismo,  como a ginástica  artística, a 
ginástica rítmica e a luta greco-romana.  

Na condição de Banco Oficial 
dos Jogos Pan-americanos, a CAIXA 
divulgou novos produtos, lançados 
especialmente para o período do Pan e 
realizou promoções para o incremento 
de suas vendas.

A CAIXA  investiu em ações de 
relacionamento com  clientes e parceiros 
de todo o país, no atendimento às 
delegações e participantes dos Jogos, 
no desenvolvimento de novos sistemas 
e no suporte tecnológico instalado nas 
agências da CAIXA, localizadas nas 
arenas dos Jogos. A maioria das ações é 
inédita na Instituição e estão repercutindo 
favoravelmente na sociedade brasileira, 
agregando ainda mais valor à imagem 
da Caixa. 

OI - Fornecedora oficial dos serviços de 
telecomunicações para o Rio 2007, a Oi 
desenvolveu e antecipou um minucioso 
projeto de soluções convergentes que 
permanecerão na cidade, beneficiando 
milhares de usuários. O projeto, iniciado 
em março de 2006, inclui o fornecimento 
da rede de transmissão de dados, acesso 
à internet, serviços de telefonia fixa, 
móvel e de longa distância, tanto para 
os Jogos Pan-americanos, como para os 
Jogos Parapan-americanos. 

Para aumentar a cobertura e ampliar 
o tráfego na rede móvel, a empresa 
instalou 24 novas Estações de Rádio Base 

(Erbs), sendo 11 delas de alta potência. Na 
telefonia fixa, a Oi construiu quase 400 
Km de fibra ótica, que foram dedicados 
ao evento no período dos Jogos. Após 
este período, os investimentos feitos 
beneficiarão todos os usuários da rede 
fixa e móvel da Oi. Toda esta rede da 
companhia, de cabos metálicos e de 
fibra ótica, foi instalada em anéis para 
aumentar a confiabilidade do serviço. 

Para os Jogos, foram disponibilizados 
cinco mil terminais móveis da Oi e 
4,6 mil terminais fixos, atendendo aos 
eventos, de forma integrada, sintonizados 
por meio de ramais. A organização dos 
Jogos e os visitantes também tiveram 
acesso, respectivamente, aos aplicativos 
corporativos e à internet com uma rede 
de 100 Mbit. Essa interface de fast 
internet permitiu interligar, nos locais 
das competições, uma rede de cerca de 
100 computadores, com capacidade de 
até 1 Mega cada.

 A tecnologia empregada possibilitou 
a comunicação de forma segura, rápida e 
precisa entre os organizadores do evento 
e para o público. Uma das soluções 
implementadas pela companhia com 
esse objetivo é o broadcast de SMS para 
rápida disseminação de informações por 
parte dos organizadores do evento. 

A Oi implementou ainda uma nova 
solução, desenvolvida em parceria 
com a Ditech Networks Solution, para 
os Jogos. A solução VQA é especifica 
para ambientes com grande número de 
pessoas, pois reduz o barulho e ajusta 
o volume de voz tanto das ligações dos 
usuários da rede local da Oi, quanto 

dos visitantes que fizerem o acesso 
em roaming, através de um hardware 
e software que identifica e remove os 
sinais de ruídos. 

Durante os Jogos, a Oi trabalhou 
com uma equipe especial de cerca 
de 600 pessoas, sendo 500 apenas 
da área de operações, para garantir o 
pleno funcionamento dos serviços de 
telecomunicações. A empresa também 
possuiu um call center dedicado 
exclusivamente ao Pan-americano com 32 
posições simultâneas distribuídas entre o 
Centro de Controle de Telecomunicações 
do evento e o Centro de Gerenciamento 
de Rede (CGR) da Oi.   

Olympikus - A Olympikus apostou 
no investimento em PDV (vitrines das 
principais lojas de esporte do Brasil, 
quiosques nos aeroportos etc) e no 
endomarketing. A Calçados Azaléia, 
detentora da marca Olympikus, realizou 
um concurso interno chamado “Concurso 
RIO 2007. Venha curtir o Pan com a 
gente”. Os autores das cinco melhores 
frases “Por que eu mereço ver os Jogos Rio 
2007”, ganharam hospedagem no Rio em 
hotel 4 estrelas, entre os dias 13 e 15.

Os cinco ganhadores assistiram à 
Cerimônia de Abertura no Maracanã, no 
dia 13, à estréia do vôlei feminino contra 
o Peru, no dia 14, no Maracanãzinho; 
um passeio à Vila Pan-americana, um 
city tour pelo Pão de Açúcar e Cristo 
Redentor, além de um kit com boné, 
camisa, tênis e 1 bolsa Olympikus. 
Cinco mil colaboradores participaram 
do concurso. 
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Petrobras - A Petrobras se fez presente no 
evento através de campanha publicitária 
específica, iniciada no mês de janeiro 
deste ano e que se estendeu até o dia 
31 de julho, bem como através de 
ações promocionais desenvolvidas em 
diversos pontos da cidade, notadamente 
nos locais de competição: Riocentro, 
Maracanã, Lagoa Rodrigo de Freitas 
etc.

Sadia - A patrocinadora do maior 
evento esportivo já realizado no Brasil 
entrou no clima dos Jogos Rio 2007 
com diversas novidades. Entre elas, 
promoções exclusivas, lançamento de 
novos sabores de produtos, ações de 
relacionamento na Vila Pan-Americana 
e patrocínio a jovens atletas. 

Além de fornecer produtos ao 
restaurante dos atletas na Vila Pan-
Americana, a Sadia também foi 
fornecedora dos 97 quiosques do Bob´s 
presentes em todas as instalações 
esportivas do evento; do Panam Club 
(área vip em 09 instalações); do hotel 
oficial dos Jogos Rio 2007, Windsor 
Barra, e de outros hotéis do Rio de Janeiro 
durante o Pan. Nos hotéis, a empresa 
realizou ainda uma promoção, na qual 
o hóspede que pedisse um sanduíche 
gourmet preparado com produtos Sadia 
ganhava um copo exclusivo dos Jogos 
Rio 2007 com a logo de Patrocinador 
Oficial Sadia. 

Sol - Para celebrar um dos maiores 
acontecimentos desportivos do mundo, 
a cerveja no ponto SOL, patrocinadora 
oficial dos XV Jogos Pan-americanos 
Rio 2007, apresentou suas ações de 
comunicação integrada, realizadas em 
todo o país. A marca da FEMSA Cerveja 
Brasil, empresa do Grupo FEMSA 
Fomento Econômico Mexicano S.A., 
maior companhia de bebidas da América 
Latina, investiu nos Jogos baseada em 
três pilares: consumo responsável, 
campanha publicitária e iniciativas 
dedicadas aos pontos-de-venda.
    As embalagens temáticas da cerveja 
SOL trouxeram os principais ícones 
esportivos do evento em silhuetas 
sombreadas. Foi a primeira vez que uma 
empresa do segmento comercializou toda 
a família de produtos em embalagens 
temáticas. A logomarca da cerveja, 
uma tampa de garrafa estilizada em 
formato de sol, foi transformada em 
medalha, objeto almejado por todos os 
competidores.

Qual a estimativa de gasto com 
o evento e o que representou em 
percentual da verba destinada à 
publicidade da Empresa?
Caixa Econômica Federal -  O 
investimento para a realização das 
ações de relacionamento e visibilidade 
na CAIXA nos Jogos Pan-americanos Rio 
2007 representou cerca de 5% da verba 
destinada à publicidade da empresa. 
Por ser um projeto de longo prazo o 
investimento realizado foi diferido 
em cerca de três anos de duração do 
projeto.

OI - A companhia não revela valores de 
investimento e retorno de suas ações 
isoladas.

Olympikus - O investimento total da 
Olympikus em marketing, de 2005 a 
2007 (desenvolvimento de produtos, 
patrocínio e comunicação dos Jogos 
Pan-americanos Rio 2007), foi de mais 
de R$ 100 milhões. Desse valor, cerca 
de 60% foi investido em veiculação 
publicitária, incluindo o patrocínio à 
cobertura das mídias Globo.

Petrobras - Os valores envolvidos 
foram da ordem de R$ 55 milhões, 
incluindo a cota de patrocínio do 
evento e as ações promocionais. Vale 
lembrar que o desembolso da cota de 
patrocínio foi iniciado no segundo 
semestre de 2005, tendo sido concluído 
em agosto deste ano, conforme plano 
de comercialização definido com as 
instituições (veículos de comunicação) 
envolvidas no evento. Esse montante 
estava contemplado no orçamento 
de publicidade da Petrobras para os 
respectivos exercícios fiscais.

Sadia - O valor da cota de patrocínio foi 
de aproximadamente R$ 70 milhões.

Sol - Por ser uma empresa de capital 
aberto, a FEMSA Cerveja Brasil não pode 
divulgar investimentos.

Qual o retorno alcançado, em termos 
numéricos e de imagem?
Caixa Econômica Federal - Os Jogos 
Pan-americanos Rio 2007 permitiram ao 
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esporte brasileiro demonstrar ao mundo 
sua capacidade de organizar eventos 
de grande porte, com instalações e 
estruturas de nível olímpico; para 
os atletas brasileiros a melhor 
participação da história esportiva do 
país em Jogos, batendo recordes  com 
as 161 medalhas. Para os atletas e 
modalidades patrocinados pela CAIXA 
um desempenho sem precedentes, 
obtendo 42 medalhas; para a CAIXA 
o maior retorno patrocínio e de mídia, 
inclusive espontânea, sendo a marca 
mais lembrada pelo público em pesquisa 
realizada durante os Jogos.

A Caixa se orgulha de ter participado 
do empreendimento de sucesso que 
foram os Jogos Pan-americanos e, em 
consonância com sua missão social, 
acredita no potencial dos nossos 
atletas também nos Jogos Parapan-
americanos Rio 2007, participando 
como patrocinadora exclusiva do 
evento.

A Caixa contribuiu, desta forma, 
para a valorização e divulgação do 
esporte brasileiro e para a demonstração 
das plenas condições de nosso país para 
receber eventos internacionais desse 
porte.

OI - A Oi encerra sua participação nos 
Jogos Pan-americanos Rio 2007 com oito 
medalhas – cinco de ouro, três de prata 
e uma de bronze – conquistadas pelos 
atletas patrocinados pela Companhia. O 
resultado alcançado reflete a estratégia 
de marketing esportivo da companhia, 
desenvolvida desde 2002, quando a 
empresa iniciou sua operação móvel.

Olympikus - Sempre tivemos a certeza 
do sucesso que seria o evento pela 
associação do grande show do esporte 
de alta performance, bem organizado 
e tendo no país a cidade-sede, com 
a grande visibilidade que todos os 
veículos de comunicação trariam ao 
evento.

Além de patrocinadora do Comitê 
Olímpico Brasileiro, patrocinamos 
outras 25 delegações, os próprios Jogos 
Pan-americanos e a transmissão dos 
Jogos pela Rede Globo. Um conjunto de 
ações que garantiu visibilidade inédita 

para uma marca esportiva no país. 
Estivemos presentes nas mais diversas 
mídias num pacote  que foi sendo 
utilizado desde 2005.

Além disso, a mídia espontânea 
gerada na cobertura jornalística do 
evento, transmissões de jogos e matérias 
em jornais, revistas e sites em função da 
presença da marca nos uniformes de um 
número tão grande de atletas, placas de 
arena, numerais dos atletas, trouxe ainda 
mais visibilidade, além de credibilidade, 
para aquilo que estávamos trabalhando 
nas nossas campanhas publicitárias.

Acreditamos que os Jogos Pan-
americanos Rio 2007 representaram um 
grande impulsionador de nossas vendas, 
no Brasil e no exterior. Estamos 100% 
satisfeitos.

Petrobras - A mensuração dos números 
alcançados ainda está em fase de 
análise, mas a Petrobras tem plena 
convicção de que o investimento trouxe 
excepcional resultado para a imagem e 
a marca da Companhia, seus produtos 
e serviços. Além disso, reforçou sua 
presença na mídia e ratificou ainda 
mais a percepção, junto ao público, 
de apoiadora do Esporte e da Cultura 
nacionais.

Sadia - É muito difícil mensurar 
o resultado do patrocínio, mas 
posso afirmar que a visibilidade 
da marca foi enorme. Vale 
ressaltar ainda, que não 
somos patrocinadores 
apenas  do  Pan, 
mas sim do ciclo 
o l í m p i c o  e  d e 
todas as delegações 
b r a s i l e i r a s .  O 

contrato, que vai até 2008, continuará 
proporcionando grande e positiva 
exposição à empresa, pois prevê a 
veiculação da marca Sadia em todos 
os torneios que contarão com o COB 
(Comitê Olímpico Brasileiro)/ CO-
RIO (comitê organizador), inclusive 
as Olimpíadas de Pequim no ano que 
vem. 

Sol - Estamos muito satisfeitos 
com o retorno de mídia do evento. 
Atingimos nosso objetivo de aumentar 
a visibilidade da marca SOL no Rio de 
Janeiro e em todo o país. A empresa quer 
crescer de forma sólida, constante e, 
principalmente,com rentabilidade.
 Estamos confiantes de que o 
patrocínio fortaleceu nossos laços de 
suporte ao esporte como atividade 
fundamental para o desenvolvimento 
do país. Foi extremamente positivo 
para marca SOL que foi inserida em um 
contexto otimista e de muitos resultados 
positivos para o Brasil.

A essência do evento, como a 
celebração do esporte e a comemoração 
coletiva, também são as bases da 
SOL, cerveja escolhida e feita pelo  
consumidor brasileiro.
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O Secretário Municipal 
de Transporte, Arolde 
de Oliveira, considera 
que o desempenho foi 
muito bom  no trânsito 
e no transporte, e que 
também foi grande 
a colaboração da 
população.

Estamos prontos para
sediar as Olimpíadas

Como foi  o esquema 
implementado para os meios de 
transportes durante os Jogos Pan-
americanos Rio 2007?
Arolde de Oliveira - Houve amplo 
envolvimento dos governos federal, 
estadual e municipal por questões 
de segurança e necessidade de 
mobilidade no transporte da família 
PAN - atletas, treinadores, juízes 
etc. Esta integração foi comandada 
pela área de segurança, e coube à 
Prefeitura fazer todo planejamento 
viário, ou seja, planejamento do 
transporte nas vias do Rio de Janeiro. 
Com isso nós criamos restrições ao 
acesso de automóveis à área das 
instalações de competições, criamos 
faixas preferenciais nas principais 
artérias da Cidade, e criamos faixas 
seletivas nas Linhas Amarela e 
Vermelha que  se somaram às já 
existentes na Av. Brasil. Com este 
sistema, nosso amplo planejamento 
considerou transporte, trânsito, 
e s t a c i o n a m e n t o ,  e m b a r q u e  e 
desembarque das pessoas; tudo 
extremamente detalhado. Depois, 
durante a operação, contamos com 
a fundamental participação de 
agentes da Secretaria Municipal de 
Transportes, da Guarda Municipal, 
e da Polícia Militar. O desempenho 
foi muito bom no trânsito e no 

transporte.Tivemos também grande 
colaboração da população. O povo 
carioca entendeu a importância 
da realização destes Jogos Pan-
americanos para a Cidade do Rio 
de Janeiro.

Q u a i s  a s  d i f i c u l d a d e s 
e n c o n t r a d a s ?  H o u v e  a l g u m 
imprevisto?

Na realidade, na área de trânsito 
e transporte, não tivemos qualquer 
imprevisto durante a realização 
dos Jogos. 

Dentro da estratégia programada, 
algum item deixou de ser realizado? 
Se a resposta for positiva, quais as 
conseqüências para o evento?

Nenhum item deixou de ser 
realizado; todos foram cumpridos 
fielmente e foram reconhecidos 
pelos organizadores, pela imprensa, 
p e l a  p o p u l a ç ã o  e  p o r  t o d o s 
participantes do evento.

Que bene f íc ios  os  pro je tos 
desenvolvidos para o Pan pela 
SMTR trarão para o trânsito da 
Cidade do Rio de Janeiro?

Para o trânsito em si, tivemos 
a habilitação da Cidade do Rio 
de Janeiro para realizar grandes 
eventos, como por exemplo, sediar 

as  Olimpíadas,  que é  o  nosso 
sonho. Com esta experiência que 
trocamos em nível internacional, 
muito  somamos à  experiência 
que  j á  t ínhamos  em rea l i za r 
eventos de curta duração, como 
o réveillon, e pequenos shows em 
Copacabana. O Pan foi um evento 
continuado e deixou como legado 
a experiência internacional na 
realização de grandes eventos. 
Por outro aspecto, a partir desta 
experiência vivenciada durante os 
Jogos, tivemos a oportunidade de 
desenvolver vários projetos cuja 
execução ainda não foi possível,  
porque a Prefeitura teve de ficar 
focada na construção e conclusão 
dos equipamentos principais como 
Engenhão, Autódromo, Velódromo, 
en t r e  ou t ros .  Os  o rçamentos 
foram locados ali, e os projetos de 
transporte ficaram postergados, 
mas, de qualquer forma, já são um 
avanço e também um legado para a 
Prefeitura.

O Rio de Janeiro ficou sendo 
a cidade mais bem aparelhada da 
América Latina e está preparada 
para realizar eventos de qualquer 
natureza e qualquer tamanho. E 
por isso f icamos posicionados 
como fortes candidatos a sediar as 
Olimpíadas de 2016.
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Engenheiro especialista em transporte e professor 
convidado da Universidade de Paris, Altair Torres,  
em entrevista à Revista TCMRJ, faz uma avaliação 
do transporte e do trânsito durante o Pan, e 
considera que algumas oportunidades poderiam ter 
sido melhor aproveitadas.

Parcerias pouco exploradas

O PAN foi bem sucedido 
na área de transportes e trânsito? 
Altair Torres - Tive a oportunidade 
de registrar essa minha opinião em 
trabalho que será apresentado no 
Congresso Latino Americano de 
Transportes Públicos, em novembro, 
no Rio de Janeiro. Considero que 
o PAN foi bem sucedido, pelos 
resul tados  obt idos ,  tanto  nos 
t ransportes  como no trânsi to , 
sobretudo pela competência da 
Secretaria Municipal de Transportes 
e do CO-RIO, mas  também pela 
baixa participação do público, que 
acabou fazendo com que as coisas 
não ficassem tão complicadas, 
especialmente em termos de trânsito, 
mas também para os transportes.

As realizações na área dos 
transportes foram suficientes ou 
poderiam ter sido maiores?

Como cidadão carioca e como 
técnico em transporte ,  desejo 
sempre que as realizações sejam 
as maiores possíveis. Obviamente, 
embora considere que o Pan foi bem 
sucedido, principalmente na área de 
operação dos transportes, podíamos 
ter aproveitado a oportunidade para 
outras realizações, como reestruturar 
o sistema, especialmente na região 
da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, 
onde  se  concentrou a  grande 
maioria das atividades dos Jogos 
Pan-americanos, com a elaboração 

de um Plano local, integrando os 
transportes da região em torno do 
Terminal Alvorada. 

Que outras realizações poderiam 
ter sido possíveis, em função do 
PAN?

Quando eu me refiro a realizações 
que poderiam ter sido conquistadas, 
d e v e m o s  c o m p r e e n d e r  q u e 
houve uma natural tendência de 
especulações sobre projetos, tanto 
na área de reestruturação dos 
transportes como da implantação 
de novas infra-estruturas, como 
metrôs, VLTs ( Bondes Modernos) 
e  Vias Urbanas Expressas, como 
ocorreu em outros países. Sabemos 
das dificuldades e dos elevados 
custos de implantação de sistemas 
de transporte de média e grande 
capacidade, mas, mesmo se não 
fosse viável  a  implantação de 
sistemas dessa natureza, nos parece 
que seria perfeitamente possível 
a reestruturação do transporte 
na região da Barra  da Ti juca, 
através da integração das linhas 
troncais do Centro e dos principais 
bairros da Zona Norte e Oeste, com 
linhas alimentadoras no Terminal 
Alvorada, de onde elas poderiam 
sair para os diversos equipamentos 
esportivos, Vila Olímpica, praia, 
hotéis  e  shoppings centers da 
região. Portanto, considero que 
poderia ter sido possível um Plano 

Local de Transportes, através da 
modificação das linhas existentes, 
para adaptá-las à realização do PAN, 
com algumas delas mantidas após a 
realização dos jogos.  

Outras cidades que realizaram 
Jogos obtiveram ganhos maiores na 
área de transportes que o Rio?

Poderíamos dizer que há dois 
grupos distintos de cidades em 
que  se  rea l izaram Jogos  Pan-
americanos ou Olimpíadas. Existem 
casos, como o exemplo de Santo 
Domingo- República Dominicana-
2003, em que as realizações foram 
pequenas, com a duplicação de 
via estrutural de cerca de 12 km, 
ligando a Vila Pan-Americana e o 
aeroporto ao centro da cidade, além 
de ações operacionais de menor 
relevância, como a implantação 
de vias exclusivas, por onde as 
delegações se deslocavam com o 
apoio de batedores. No caso de 
outras cidades, sobretudo em países 
desenvolvidos, como foi o caso dos 
Jogos de Barcelona-Espanha-1992, 
Winnipeg-Canadá-1999 e Atenas-
Grécia-2004, observamos que houve, 
por exemplo, a preocupação com a 
contratação de agências/escritórios 
especializados, cuja atuação permitiu 
realizações importantes em termos 
de novas infra-estruturas, inclusive 
de transportes, que transformaram 
a cidade.



�� Revista TCMRJ    n. 36 - setembro 2007

A participação do 
público poderia 
ter sido maior, 
pela realização 
de campanhas 
mais intensas e 
de mais longo 
prazo, gerando 
arrecadação, até 

mesmo na área de 
estacionamentos,  

de interesse 
direto do setor de 

transportes.

“

”

Que iniciativas poderiam ter 
sido tomadas para viabilização 
de maiores ganhos na área de 
transporte dos Jogos Pan-americanos 
do Rio?

Um p lano  p ro f i s s iona l  de 
captação de recursos de organismos 
de financiamento e do setor privado, 
através da contratação de agências/
escritórios especializados, com 
os prazos requeridos para a sua 
consecução, poderia ter viabilizado 
o desenvolvimento de projetos para 
melhorias do sistema e implantação 
de novas infra-estruturas para o 
setor de transporte do Rio, a exemplo 
dos  equipamentos  espor t ivos 
implantados na cidade.

As parcerias com o setor privado, 
especialmente dos transportes, com 
o uso do “capital institucional” do 
estado, parece terem sido pouco 
exploradas, em setores como o 
imobiliário, de impostos, tarifas 
e pedágios, através de operações 
casadas/consorciadas, visando à 
modern ização  do  s i s t ema  de 
transportes. Inclusive, a participação 
do público poderia ter sido maior, 
pela realização de campanhas mais 
intensas e de mais longo prazo, 
gerando arrecadação, até mesmo na 
área de estacionamentos, de interesse 
direto do setor de transportes.  

Finalmente, qual o legado do Pan 
para a área de transportes do Rio 
de Janeiro?

No âmbito dos transportes, 
o legado do PAN se restringiu 
à implantação das linhas semi-

expressas Metrô Siqueira Campos-
Alvorada,  Metrô Del Casti lho-
Alvorada e Metrô Del Castilho-
Estádio João Havelange,  que talvez 
sejam mantidas, três linhas circulares 
provisórias (A e B,  na Barra,  e Vila 
Militar) e a revitalização do Terminal 
Alvorada, na Barra da Tijuca.

A reforma do terminal,  que 
constitui  ponto central de alimentação 
dos principais equipamentos para as 
competições, acabou sendo uma 
iniciativa de grande importância, 
embora viabilizada em caráter 
quase emergencial.Cabe reconhecer 
o mérito da parceria realizada 
com o Sindicato das Empresas de 
Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro-
RIO ÔNIBUS, que se empenhou 
para a revitalização do terminal e 
colaborou em outros setores como 
o fornecimento de vale-transporte 
para voluntários, alem da operação 
das linhas de ônibus com grande 
competência, atendendo de maneira 
satisfatória o público que demandou 
o sistema de Integração com o Metrô 
e a região da Barra da Tijuca. 

Como se constata, os ganhos 
parecem limitados,  quando se 
compara com o legado de jogos 
realizados principalmente  em 
cidades de países desenvolvidos, 
como deve ser a nossa pretensão.
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história dos grandes eventos 
olímpicos da era moderna 
abriga certamente um capítulo 

especial da história mais geral do 
planejamento e das políticas urbanas 
no século XX.  Muitas lições podemos 
colher desta larga experiência 
internacional. 

Para realizar um grande evento 
desta natureza, os investimentos 
necessários são volumosos e não se 
resumem ao esporte. O chamado 
“urbanismo olímpico” precisa dotar 
as cidades de instalações que atendam 
às distintas modalidades. E também 
criar condições de alojamento para os 
milhares de atletas, pessoal de apoio 
e membros dos comitês olímpicos, 
bem como para a imprensa. Além 
disso, quase sempre a cidade-sede 
requer expansão ou melhorias em 
sua infra-estrutura (transportes, 
telecomunicações, malha viária etc.). 
Trata-se, enfim, de um amplo conjunto 
de intervenções urbanísticas; um 
momento-chave na evolução e no 
planejamento das cidades.

O legado social e urbanístico 
dos grandes eventos esportivos  
internacionais: um breve balanço

Gilmar Mascarenhas
Doutor de Geografia Humana (USP)
Professor da UERJ, especialista em 
geografia dos esportes

Mas nem sempre foi assim. O 
olimpismo da era moderna, iniciado 
em 1896 pelo Barão de Coubertin, 
percorreu um penoso caminho até 
atingir seus atuais dias de glória. Na 
primeira Olimpíada da era moderna, 
em Atenas (1896), compareceram 
apenas 285 atletas, de 13 países 
(atualmente os jogos atraem mais 
de 10 mil atletas, e atraem bilhões 
de telespectadores). Poucos se 
interessavam pelo evento, de modo 
que nas duas edições seguintes (Paris 
1900 e St Louis, 1904), utilizou-se 
como estratégia realizar os jogos no 
mesmo lugar e momento de eventos 
bem mais importantes, as exposições 
universais. 

O legado urbanístico era mínimo: 
geralmente aproveitava-se o conjunto 
de instalações esportivas existentes. 
Em 1924, nos Jogos de Paris, alguns 
atletas se alojaram em área de 
barracas. Até então normalmente 
os participantes das olimpíadas se 
alojavam por conta própria. 

Após a Segunda Grande Guerra 
Mundial, o olimpismo adquiriu força 
inédita e crescente apoio estatal, 
por conta da famosa bipolarização 
esportiva entre URSS e EUA, reflexo 
da Guerra Fria.  Em 1952, Helsinki 
inaugurou a era dos grandes projetos 
habitacionais populares, geridos pelo 
poder público, a partir dos jogos. 
Iniciava-se um novo período, no qual 
este grande evento se estruturava 
incorporando demandas sociais, 
de habitação, transporte e infra-
estrutura em geral. Moscou (1980) foi 
o ápice desta política de construção 
de habitações populares a partir de 
uma vila olímpica: nada menos que 18 
blocos de apartamentos pré-fabricados 

A

com 16 andares cada um. 
Seul (1988) e Barcelona (1992) 

representam o início de uma nova era, 
pois constituem claros exemplos de uso 
dos esportes como poderosa alavanca 
para o desenvolvimento urbano, 
em parceria com o capital privado. 
Ambas as cidades implementaram 
projetos urbanísticos de grande 
envergadura, verdadeiros marcos em 
sua evolução urbana. Desde então, a 
disputa internacional por sediar estes 
eventos cresce vertiginosamente.

Cer tamente ,  os  Jogos  Pan-
americanos não mobil izam as 
atenções (e os recursos) nesta mesma 
escala. Todavia, considerando as 
condições sócio-econômicas das 
cidades-sede, a maioria pertencente a 
países periféricos, o impacto de cada 
evento adquire relativamente maior 
envergadura. 

No Pan do Rio de Janeiro, 
o volume total de investimentos, 
oficialmente ainda não divulgado (e 
sob investigação, por futura Comissão 
Pró-inquérito), gira em torno de 3,7 
bilhões de reais. Trata-se, de longe, do 
mais caro evento pan-americano em 
56 anos de história desta competição, 
considerando evidentemente toda 
a variação monetária no período. 
No atual contexto de escassez de 
recursos públicos para as políticas 
locais de desenvolvimento urbano, 
trata-se de uma rara oportunidade 
de investimento na infra-estrutura 
da cidade. Uma questão central é 
avaliar quais áreas, quais segmentos 
da sociedade e quais setores de 
atividades foram beneficiados pelo 
grande projeto.

Do ponto de vista urbanístico, 
o principal aspecto desta política 
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O legado social e urbanístico 
dos grandes eventos esportivos  
internacionais: um breve balanço

Por-do-sol viso da Baía de Guanabara

urbana é a concentração espacial dos 
investimentos em áreas socialmente 
privilegiadas. A Barra da Tijuca 
efetivamente se beneficia com a 
realização deste evento que muito 
onera o poder público.

No tocante à questão ambiental, 
a vila olímpica (denominada Vila 
Pan-Americana) foi edificada em 
área próxima às margens da Lagoa 
de Jacarepaguá, sob terreno com 
predomínio de terreno turfoso e com 
características de elevada umidade 
subterrânea. Por este motivo, as 
fundações da referida construção 
atingem a profundidade de quase 
cinqüenta metros. Trata-se, portanto, 
de local mais adequado a usos leves, 
como parques, dadas suas condições 
naturais. O uso habitacional impôs o 
encarecimento da intervenção. 

Deve-se ressaltar que este luxuoso 
conjunto habitacional, de 17 blocos 
de apartamentos, foi construído 
com apoio em recursos públicos, 
mais precisamente do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador, da Caixa 
Econômica Federal.  A Agenco, 

empresa responsável, contou ainda 
com o encargo da Prefeitura em 
realizar toda a urbanização do local, 
ao custo de 24 milhões de reais (O 
Globo, 24/11/2005).

Podemos afirmar que o esporte 
é muito mais utilizado no Pan-2007 
como competente estratégia de city 
marketing do que propriamente 
fomentado no cotidiano. Afinal, a 
esmagadora maioria da população 

carioca e fluminense “participou” 
do evento como telespectadores e 
como financiadores indiretos, através 
de nossa imensa carga de impostos. 
O esporte  amador  permanece 
abandonado nas  modal idades 
menos “rentáveis”, conforme relata 
diariamente a grande imprensa. O 
projeto Pan-2007 não prevê, explícita e 
detalhadamente, o uso comunitário das 
diversas instalações esportivas após os 
Jogos. As autoridades são reticentes e 
imprecisas quando consultadas acerca 
do efetivo legado esportivo do Pan. 

Em suma, que legado nos deixa 
o Pan 2007? A prometida criação 
de novas linhas do metrô não foi 
realizada. Basicamente, a cidade 
apenas adquiriu novas instalações 
esportivas, de elevado custo de 
manutenção e de pouca garantia 
quanto ao posterior uso comunitário 
e de estímulo à prática social do 
esporte. Considerando o volume de 
recursos públicos envolvido, cumpre 
avaliar o resultado final e buscar, em 
candidaturas futuras, uma melhor 
adequação dos investimentos. 

“

”

O esporte 
amador 

permanece 
abandonado 

nas 
modalidades 

menos 
“rentáveis”.   
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resultado foi divulgado pela 
Fundação New Wonders, 
entidade suíça promotora da 

eleição, dia 7 de julho deste ano, no 
Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal, 
em grande espetáculo de som e luzes.
O Cristo Redentor foi o terceiro a 
ser anunciado como uma das novas 
maravilhas do mundo. A primeira 
foi a Grande Muralha da China. O 
monumento de Petra, na Jordânia, foi 
a segunda colocada, seguida do Cristo 
Redentor. A quarta foi a cidade inca 
de Machu Pichu; a quinta a cidade 
de Chichén Itzá, no México; a sexta, o 
Coliseu de Roma, e a sétima e última 
anunciada, o Taj Mahal, na Índia.

Entre os finalistas ficaram a 
Torre Eiffel, em Paris; a Estátua da 
Liberdade,nos Estados Unidos; a Igreja 
de Santa Sofia, na Turquia e a Ópera de 
Sydney, na Austrália, entre outras.

A premiação foi recebida pelo 
técnico da Seleção Brasileira, Luiz 
Felipe Scolari e pelo embaixador do 
Brasil em Lisboa, Celso Marcos Vieira 
de Souza.

A campanha

O concurso, que começou com 
177 concorrentes, foi criado pelo 
suíço Bernard Weber, a partir do 
fato de que, das Sete Maravilhas 

O

E o Cristo venceu ! 
Concorrendo com outros 
monumentos de igual 
expressão, o Cristo 
Redentor, única das 
sete novas maravilhas 
do mundo ligada à 
religiosidade, deixou para 
trás tradicionais pontos 
turísticos e ostenta, para 
orgulho do povo, o título 
definitivo de Maravilha 
do Mundo.

do Mundo eleitas na antiguidade, 
apenas uma resistiu ao tempo:  as 
pirâmides de Gizé, no Egito, que foi 
hors concours. 

O Cristo só começou a figurar 
entre os favoritos em junho, quando 
foram iniciadas diversas campanhas 
para eleger o monumento carioca.

Um upgrade na auto-estima do carioca
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ão logo a imprensa começou 
a anunciar a significativa 
vitória do Cristo Redentor 

entre as sete maravilhas do mundo, 
o conselheiro Victor Faccioni, 
presidente da Atricon, enviou 
ao presidente Thiers Montebello 
algumas das cartas que recebeu em 
resposta à campanha de apoio – 
‘”Vote Cristo Redentor como uma das 
7 Maravilhas do Mundo” – realizada 
pelo TCMRJ, na intranet/internet 
“Vote no Cristo”.

A  s e g u i r,  a l g u m a s  c a r t a s 
recebidas,  encaminhadas pela 
Atricon, demonstrando o alto espírito 
de colaboração e civilidade dos 
tribunais co-irmãos:

T “Esta Presidência, tem a grata 
satisfação de informar a Vossa 
Excelência, o registro de votação 
des te  Tr ibuna l  de  Contas  na 
Campanha “Vote no Cristo Redentor 
como uma das 7 maravilhas do 
mundo.” Informamos, ainda, que 
promovemos ampla divulgação da 
referida campanha nesta Casa, e 
também, através de nosso “mailling”, 
apoiando assim, a iniciativa de 
seus idealizadores.” Antonio Carlos 
Caruso – TCM/SP.

“Ao cumprimentá-lo, registro 
o recebimento da solicitação para 
votar no Cristo Redentor, do Rio de 
Janeiro, como uma das 7 maravilhas 
da humanidade. Já dei meu voto 

e  também estou incent ivando 
outras pessoas a fazê-lo, aliando-
me à essa brilhante iniciativa de 
nossa Atricon”. Ministro Augusto 
Nardes.

“Agradeço a sugestão enviada 
re ferente  à  votação  do  nosso 
monumento maior como uma das sete 
maravilhas do mundo, informando 
que estarei retransmitindo a todos 
os servidores deste Gabinete, assim 
como às pessoas conhecidas a 
importante lembrança”. Anilceia 
Machado – TC/DF. 

A todos, o agradecimento do 
Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro e do povo carioca.

A campanha para votar  no 
Cristo foi incrementada na reta 
final, quando a mobilização se fez 
como em uma corrente: cada pessoa 
que votava ligava para outras dez 
pedindo voto. Haviam três maneiras 
de votar: pelo telefone, pelo celular 
e pela internet.

No total o concurso recebeu cerca 
de 100 milhões de votos.

A eleição do Cristo foi resultado 
da união de esforços de todos os 
setores sociais do país. O povo, que 
deu uma demonstração de amor à 
cidade; as autoridades constituídas, 
que se engajaram nas campanhas 
pedindo votos; o presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva; 
ministros; governadores dos estados 
do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas 

Gerais; a imprensa nacional, e o 
setor de turismo, que espera que esta 
conquista traga importantes frutos, 
consagrando mundialmente este 
ícone do turismo nacional. 

Em números, a vitória do Cristo 
pode representar, segundo o setor, um 
incremento de até 20% no número de 
turistas no país e a geração de cerca 
de 200 mil novos empregos.

o engenheiro Heitor Silva Costa, autor do projeto escolhido em 2003;
o artista plástico Carlos Oswald, autor do desenho final do monumento e
o escultor francês Paul Landowski, executor da escultura

A estátua 

• A estátua do Cristo Redentor está localizada a 709 metros acima do nível do mar, no morro do 
Corcovado.

• Tem 38 metros de altura, sendo 8 metros de pedestal, e 1145 toneladas de peso.

• Tem 75 anos de construída: foi inaugurada no dia 12 de outubro de 1931, depois de cinco anos de 
obras.

• A pedra fundamental foi lançada no dia 4 de abril de 1922, mas as obras só foram iniciadas em 1926.

• A campanha para arrecadar recursos para a obra foi coordenada pelo cardeal Sebastião Leme  e era 
realizada por escoteiros, que pediam dinheiro, e crianças que vendiam rifas.

• Desde sua inauguração a estátua passou por duas grandes reformas: em 2000 ganhou nova iluminação 
e, em 2003, elevadores e escadas rolantes.

• Participaram da obra:

ATRICON apóia a eleição do Cristo
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m uma cidade que se gradeia, com 
ruas que se esvaziam, tiroteios 
que cortam os ares, comércio 

que fecha suas portas pela ordem do 
narcotráfico, polícia que invade os morros, 
balas perdidas que sempre encontram um 
inocente, crianças que perambulam pelas 
ruas e medo que impede a circulação 
livre de seus habitantes, vemos o Cristo 
Redentor ser eleito como uma das sete 
maravilhas do mundo.

O que será que isto significa e quais 
os possíveis efeitos na auto-estima e 
sociabilidade do carioca?

Em primeiro lugar seria interessante 
analisar o que, exatamente, foi eleito – a 
estátua do Cristo ou uma paisagem? 

Acreditamos na segunda hipótese. É 
verdade que gosto não se discute, mas não 
há como definir a escultura em si como 
bela se tomamos como viés a estética. 
Belo é o objeto ou assim ele é visto por 
quem o contempla?

 Podemos definir como belo um 
conjunto de atributos dentre os quais faz 
parte a escultura em pauta. 

Um breve recuo histórico e 
notamos que em sua trajetória o Belo 
é compreendido como um atributo do 
Bom. Muitas foram as citações como é 
fácil constatar se nos debruçarmos ao 
longo da história da estética. Um marco 
histórico importante e que não deve 
ser negligenciado foram os inúmeros 
registros escritos feitos na idade clássica 
no qual o Belo foi imortalizado em obras 
como a Odisséia e a Ilíada. Um bom 
exemplo disso são os poemas de Homero 

com suas menções às belas armas de 
Ulisses e Aquiles, pois eram úteis e bem 
feitas – características dos utensílios 
feitos com teckné. Posteriormente, o 
termo foi incorporado pelo latim como 
um sinônimo de habilidade, perfeição, 
beleza e correção - atributos utilizados 
para designar o que se convencionou 
chamar de arte.

Continuamos nosso panorama 
histórico e percebemos que as reflexões 
que buscam uma definição mais precisa 
para o conceito de Belo atravessam 
os séculos sem muito êxito, podendo 
assumir um grande número de variações 
nas suas atribuições. Citaremos aqui 
as mais relevantes, quais sejam: para 
Aristóteles e Pitágoras o Belo é uma 
qualidade do objeto que está associada 
à harmonia e proporção de suas formas; 
no caso de Platão e Hegel o Belo encarna 
o conceito de perfeição e constância 
provenientes do mundo das idéias e 
que por vezes empresta um pouco de 
suas características para os objetos que 
poderão então lhe representar de forma 
a copiar este modelo ideal e abstrato; 
uma outra corrente de pensadores, da 
qual fizeram parte Santo Agostinho, 
Michelangelo e Heidegger, substituiu a 
idéia do Belo por entes metafísicos como 
Deus, o Ser a Verdade; existiram também 
aqueles que pensaram o Belo como uma 
totalidade harmônica entre conteúdo e 
forma, essência e aparência, este foi o caso 
de pensadores contemporâneos como 
Plekhanov e Lukács. 

Para finalizar o elenco de pensadores 

que discorreram sobre a beleza elegemos 
as formulações de São Tomás de Aquino, 
Hume e Kant: para o religioso medieval 
Belo era o que agradava a vista; para o 
filósofo e historiador escocês do século 
XVIII Belo é o que possui a capacidade 
especial de causar prazer e para Kant 
o Belo se presta a uma apreciação 
desinteressada onde não haja uma 
atribuição de uso ou utilidade. 

O prazer é então o ponto de interseção 
destas três formulações.

No caso do Cristo, parece-nos que a 
localização, mas, sobretudo, o que dele se 
avista – a cidade ideal – foram definitivos 
para a sua escolha. E definitivos porque 
são fontes de prazer.

 Assim como no período da realização 
dos Jogos Pan-americanos, onde várias 
pessoas elogiavam a “trégua” dada à 
cidade (pela polícia, pelos bandidos e 
pelos políticos!) permitindo que até o 
trânsito funcionasse bem, uma subida 
ao Cristo Redentor nos faz acreditar 
que existe uma bela cidade que dali se 
descortina. Como bem apontava Sthendal 
“O Belo não é senão a promessa de 
felicidade”.

Não importa se a votação foi “válida” 
ou não – o interessante foi observar a 
mobilização dos brasileiros em torno 
da eleição. Quando até o presidente da 
República aponta para a importância de 
termos uma das sete maravilhas em nosso 
país, algo que transcende esta mensagem 
está sendo dito. 

Freqüentemente escutamos o quanto 
o Rio de Janeiro foi esvaziado, como 

Rio Maravilha.
Apenas uma questão de auto-estima?

E

O que foi  eleito, a estátua do Cristo ou a paisagem? Rio 
Maravilha. Apenas uma questão de auto-estima?
Belo seria o objeto ou assim ele é visto por quem o 
contempla?

A psicanalista Junia de Vilhena, Professora de Psicologia 
da PUC- Rio, e a Dra. Joana de Vilhena Novaes, Pós 
doutoranda da UERJ e Coordenadora do Núcleo de Doenças 
da Beleza da PUC-Rio, trazem à Revista TCMRJ, reflexões 
acerca da sociabilidade e vida associativa da Cidade.
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nossa auto-estima anda baixa e como 
precisamos recuperar a vida produtiva 
de nossa cidade. Não há do que discordar 
– mas analisemos um pouco mais 
profundamente tais afirmativas.

Vamos partir do pressuposto que a 
eleição do Cristo e também a realização 
dos Jogos Pan-americanos, em muito 
melhoraram a auto-estima do carioca. 
Mas paramos por aqui! Com relação 
à nossa sociabilidade citadina nada 
mudou. Talvez este seja um de nossos 
grandes problemas.

Criamos ilhas da fantasia, acreditando 
que um símbolo ou uma maravilha 
possam resolver nossos problemas 
estruturais. Vivemos, por um período, 
sob a égide do princípio do prazer – mas 
o princípio da realidade nos convoca para 
a vida real, inexoravelmente.

O Rio do Pan mostrou-nos como 
uma cidade poderia ser. Sentimos este 
gostinho de segurança e civilidade, mas, 
infelizmente, como já cantava o poeta: 
– “tristeza não nem fim, felicidade, sim. 
E tudo se acaba na 4ª. Feira”. Mais grave 
ainda – nos adaptamos a isto!

Chegamos a um estágio onde o crime, 
a insegurança, as falcatruas, a sujeira, o 
genocídio de crianças e o descaso com 
a coisa pública foram naturalizados – 
exemplo disto é a cínica frase – “este país 
não presta” ou “o Rio não tem jeito”.

Mas como nos conformamos com 
isto? É espantosa a plasticidade do carioca 
em se habituar às maiores infâmias sem se 
indignar de forma efetiva. Retornemos um 
pouco ao que afirmamos anteriormente. 

A eleição do Cristo melhorou a 
auto-estima do carioca (apenas uma 
suposição nossa, já que não estamos 
nos baseando em uma estatística), mas 
em nada modificou nossa sociabilidade. 
Ou seja, nossa vida associativa e a forma 
como vivemos em nossa cidade em nada 
se modificou – por isto dissemos que 
elegemos uma paisagem – a paisagem 
da cidade que queremos, a cidade que 
sonhamos, enfim a cidade do cartão 
postal – a cidade virtual.

Mas que cidade é esta? Esta é a cidade 
sem cheiros, sem pobreza próxima (as 
favelas quando são vistas estão distantes), 
sem violência, sem ruídos e sem contrastes 
desagradáveis. A cidade que do alto nos 

Fingimos também desconhecer que 
grades, cercas e muros não são objetos 
inertes e sim discursos que produzem 
respostas e agenciam subjetividades. 

Não sejamos ingênuos a ponto de 
pensar que a cerca ou uma grade de 
ferro são apenas barreiras físicas. Elas 
instauram um clima de guerra, pois 
representam um discurso que convoca 
o outro, barrado, a uma ultrapassagem 
forçada. Um desafio é colocado face 
àquele que proíbe a circulação livre entre 
os espaços.

Cada vez mais vamos nos acostumando 
com o fechamento paulatino dos espaços 
de convivência pelas grades. Assistimos 
(certamente com repercussões clínicas) a 
uma inversão histórica em uma tradição 
milenar da humanidade. O que agora 
causa pânico são os espaços abertos e 
não mais os fechados. Temos medo de 
andar pelas ruas, pelas praças, pelas 
avenidas, como se do aberto, do público, 
da ágora, pudessem surgir os demônios 
das “classes perigosas”. Não nos parece 
ao acaso o surgimento de tantos casos 
diagnosticados como síndrome do pânico 
e uma grande mudança na sociabilidade 
de nossas populações.

Recente pesquisa da Revista Rio Show 
indica que o passatempo favorito dos 
cariocas é o shopping – nele busca-se 
o cinema, o restaurante, o barzinho e a 
paquera, “longe dos perigos da rua”. Ou 
seja, em uma cidade rodeada pelo mar e 
pelas montanhas, de inegáveis belezas 
naturais, optou-se por uma “duplicação” 
da cidade sem o que de cidade há nela 
– a pobreza, a miséria, a violência e, 
sobretudo, o medo.

Na paranóia da segurança há uma 
colonização de nosso imaginário que se 
rende à inexorabilidade do fechamento, 
do distanciamento daquele que não mais 
reconheço como meu semelhante. A 
privatização do espaço público esvazia o 
que de político há nele – o espaço aberto 
para as discussões – a polis. O medo 
passa a ser assim um forte agenciador 
da ordem instituída e, certamente, das 
subjetividades produzidas.

O que observamos então é que o lugar 
para os afetos, as amizades, o respeito 
mútuo, a confiança, vai ficando cada 
vez mais restrito; a circulação entre os 

oferece a ilusão de que a paz é possível 
em meio a tantas desigualdades. Faz-nos 
acreditar que Belo é o que elimina tudo 
que de desagradável existe em nossa 
cidade. Possibilita-nos esquecer nossa 
dívida social e acreditar que todos fazem 
parte deste belo cenário.

Como no filme “O Show de Truman” 
ou, se quisermos ir mais além, como na 
cultura dos shopping centers, a paisagem 
que dali se descortina nos faz esquecer 
da cidade real. A cidade dos mendigos, 
dos excluídos, dos pivetes que nos 
assaltam, dos meninos que cheiram 
cola, dos policiais que nos achacam, 
dos políticos que nos roubam e nos 
desiludem. Enfim, a cidade dos homens 
comuns e, lamentavelmente, a nossa 
cidade de verdade.

 Reduzidos que estamos à 
materialidade da vida biológica – a vida 
nua, como Giorgio Agambém definiu na 
introdução de seu livro “Homo Sacer: 
o Poder Soberano e a Vida Nua”–, não 
dispomos mais de recursos para sequer 
imaginar outra vida, em uma cidade 
outra.  Para Agambém a polis deve ser 
considerada como o “lugar em que o 
viver deve se transformar no viver bem”. 
E, no entanto, cada vez mais, a cidade 
tornou-se o lugar do perigo, das ameaças, 
de território conflagrado.

Blindamos nossos carros, gradeamos 
nossos prédios, cercamos nossas praças 
acreditando saber de onde vem o mal. 

A eleição 
do Cristo 

melhorou a 
auto-estima 

do carioca (...) 
mas em nada 

modificou 
nossa 

sociabilidade.

“

”
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do espaços cada vez mais circunscrita e 
as trocas entre os pares cada vez mais 
inexistentes.

No capítulo II de “O Mal-Estar na 
Civilização” [1930], embora Freud ressalte 
não haver qualquer tipo de proteção na 
fruição da beleza que proteja o sujeito 
contra a ameaça de sofrimento, ele, 
simultaneamente, define o papel da 
experiência estética como uma fonte 
de prazer e felicidade para a vida do 
sujeito, chegando até mesmo a dizer 
que a apreciação do belo ou das coisas 
belas produz um sentimento tenuamente 
intoxicante no sujeito. Mais tarde, em 
uma de suas correspondências com 
Fliess, ele aponta a transitoriedade como 
a característica fundamental e que melhor 
define a beleza.

Acreditamos ser este um viés possível 
de interpretação acerca da eleição do 
Cristo e seus efeitos. Diminuir o mal-estar, 
inexorável da condição humana e aplacar 
o sofrimento que implica viver em nossa 
cidade. Como um ponto de fuga, um 
momento de descanso, respira-se aliviado 
por alguns instantes, acreditando ser 
possível esta outra cidade.

Nossos julgamentos de gosto, que 
supomos espontâneos, não são alheios 
às categorias sociais que os determinam. 
O reconhecimento comum sobre a 
aparência humana e sobre objetos, não é 
desvinculado de ideologias e preconceitos 
e, por isso mesmo, produz enunciados 
discriminatórios, que se revelam nas 
apreciações estéticas. E elegeu-se como 
feio, como bem falou Caetano, tudo que 
não é espelho. E isto certamente provoca 
efeitos na subjetividade dos habitantes 
da cidade.

Nenhuma  iden t idade  s e j a 
ela individual ou coletiva, pode ser 
construída fora de sua cultura de 
referência. Nossos mitos estruturam as 
fantasias individuais e grupais, nosso 
imaginário produz determinações 
simbólicas na construção de nossas 
subjetividades. O espaço ou lugar onde 
vivemos agencia nossas subjetividades. 
As condições de pertencimento dos 
sujeitos aos grupos sociais estão inscritas 
dentro e fora do lugar. É a partir dele 
que é possível pensar o viver, trabalhar, 
formar laços sociais e identificar-se 

com os semelhantes. É a partir de um 
lugar - inicialmente representado pelo 
círculo materno/infantil - que falamos 
e somos ouvidos, respeitamos e somos 
respeitados, sentimo-nos incluídos ou à 
margem. A organização do território da 
cidade é uma projeção do estado em que 
as relações sociais se encontram.

À desconfiança mútua e à 
exclusão social, a cultura da cidade 
responde redesenhando-a e traçando 
mapas de segregação sócio-espacial. 
Frederic Jameson chama tal desenho 
de mapeamento cognitivo, onde são 
registradas estratégias de sobrevivência 
que os sujeitos traçam ao longo das 
gerações. A segregação espacial –
expressão dos processos de desigualdade 
social – produz grupos que se distinguem 
por uma afinidade de valores e modos 
de vida comuns e por estratégias de 
enfrentamento da vida cotidiana 
semelhantes que interagem com o 
ambiente urbano mais geral. É a vida 
mental produzida pelas cidades de que 
nos fala George Simmel.

O espaço é assim um campo 
de construção da vida social onde 
se entrecruzam, no tempo plural do 
cotidiano, os fluxos dos acontecimentos 
e os fixos, o incontável arsenal de objetos 
técnicos. Desse modo cada espaço é 
global e particular, expressa o mundo 
e as condições próprias e singulares de 
sua constituição. Segundo Marc Augé, 
os “lugares” são fundamentais porque 
são identitários, relacionais e históricos. 
Os sujeitos ligam-se aos lugares e os 
reconhecem no curso de sua vida. Há 
o lugar onde se nasceu, o lugar de onde 
se vem, o lugar onde se trabalha, o lugar 
onde se mora. Em síntese, um lugar pode 
ser simbolizado.

Se as comunidades que vivem nos 
subúrbios da cidadania, em virtude 
da violência – do tráfico e da polícia –, 
encontram-se cada vez mais confinadas, 
com efeitos visíveis em sua sociabilidade 
e estruturação psíquica, um fenômeno 
análogo pode ser observado com os 
moradores do asfalto em virtude do 
esvaziamento dos espaços públicos e da 
crescente privatização da cidade.

Contudo, não há como falar desta 
eleição deixando de lado o papel 

desempenhado pela mídia em todo este 
processo.

Em “A Sociedade do Espetáculo” o 
filósofo, cineasta e militante político Guy 
Debord denuncia a onipresença da mídia. 
Esta, através da exposição excessiva da 
imagem, falsificaria a experimentação real 
do mundo posicionando os indivíduos 
como espectadores, consumidores 
passivos de imagens. Sem sombra de 
dúvidas, Debord tornou-se ainda mais 
atual e procedente em sua crítica do que 
quando a formulou há mais de trinta 
anos.

Também para Jean Baudrillard as 
narrativas midiáticas se sobrepõem 
às experiências vividas, produzindo 
a realidade através de simulacros. 
Baudrillard denominou de “esquizofrenia 
cultural” o processo de invenção midiática 
do real. Para Baudrillard o que atualmente 
faria girar a roda do capitalismo seriam 
investimentos libidinais no imaginário.

Acreditamos que estes autores estão 
a nos dizer que a onipresença da mídia 
produz uma avalanche de imagens que 
termina por asfixiar o próprio registro 
do imaginário, isto é, a possibilidade 
criativa do sujeito desejante desenhar 
uma estética para aquilo que lhe causa. 
Esta era tarefa exclusiva do indivíduo na 
cultura literária, outrora predominante.

Com cada vez menos páginas e 
mais telas, cabe ao sujeito apenas a 
tarefa menor de escolher o que já foi 
desenhado, colorido, visto e interpretado 
pelo discurso imagético do Outro. A 
sofisticação tecnológica e dos canais de 
distribuição têm permitido um fluxo 
cada vez mais intenso e imediato de 
imagens. Estas são apresentadas on line, 
o que empresta à narrativa midiática 
atual um status de Verdade. Assim, a 
mídia se candidata ao lugar deixado vago 
pelo Mito, pela Religião e pela Ciência. 
Entretanto, o lugar da Verdade não é fácil: 
não há efeito especial que o sustente.

Para atender a demanda por Verdade 
de um público desacostumado a produzi-
la, o espetáculo deve parecer real. E nada 
mais real do que um recorte do cotidiano, 
as imagens ao vivo, ou mesmo as eleições 
on line. Até se pode acreditar que não há 
uma câmara por trás; além de um diretor, 
um roteirista, um editor... E o Fantástico 
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Show da Vida é então apresentado 
como um making off.  E também os 
conflitos, guerras, seqüestros, mortes, 
terremotos, furacões e genocídios...tudo 
com logomarcas, vinhetas e logotipos.

Mas não só da Verdade fala o discurso 
midiático.  Os indivíduos também anseiam 
por emoções, por algo que os remetam aos 
seus investimentos libidinais reprimidos 
ou seus desejos inibidos.  Assim, manter 
a audiência significa falar a verdade nos 
telejornais e expressar emoções intensas 
e autênticas nas telenovelas.  Entretanto, 
sem patrocinador, quem pagará a conta? 
Desta forma, a Verdade e as emoções se 
mesclam nos produtos ofertados pela 
economia.

É no interior do domínio econômico, 
a partir do qual o espaço político perdeu 
seu lugar de regulador da convivência 
entre os indivíduos, que as sociedades 
podem ser definidas como de consumo 
(Baudrillard) ou de espetáculo (Debord). 
Importante destacar, nesta concepção, 
que o próprio consumo adquire um 
sentido mítico, não importando o que está 
sendo consumido, sejam estes objetos, 
sensações ou imagens – e nestas podemos 
incluir as 7, 14, 21 quantas sejam as 
maravilhas do mundo. Podemos observar 
que o êxito da fórmula já possibilitou uma 
nova votação – as maravilhas do estado 
do Rio de Janeiro.

A lógica reside na manipulação dos 
signos a serem consumidos. Essa é a 
ordem que semantiza o discurso social 

a partir do qual as pessoas passam a 
organizar seus investimentos libidinais e 
afetivos. Neste sentido, os objetos – sejam 
estes coisas ou pessoas – passam a ser 
considerados, por si só como “infiltrados” 
de poder. Basta acompanhar o noticiário 
econômico para destacar o aumento do 
preço dos imóveis com vista para o Cristo 
Redentor.

Para finalizar, retornamos a questão 
inicial: qual o efeito desta eleição na auto-
estima e sociabilidade dos cariocas?  

Reafirmamos que é no lugar, 
enquanto construção social, que os 
sujeitos produzem sua subjetividade. 
É a partir dele que é possível pensar o 
viver, o trabalhar, formar os laços sociais 
e identificar-se com os semelhantes. É 
a partir de um lugar que falamos e que 
somos ouvidos, que respeitamos e somos 
respeitados, que nos sentimos incluídos 
ou à margem.

Daí nossa afirmação de que se elegeu 
uma paisagem e não a estátua.  

As marcas da cidade desagradável na 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro 
têm uma visibilidade particularmente 
acentuada devido ao elevado percentual 
de aglomerados de exclusão no núcleo 
urbano. A proximidade amplia a 
visibilidade da violência que, através 
dos meios de comunicação de massa, 
torna indistintos trabalhadores pobres e 
bandidos, policiais sérios e corruptos.

Em sociedades como a nossa, 
onde as relações de poder sempre se 

caracterizaram pela ilegalidade a qual 
a maioria da população deve submeter-
se, as práticas autoritárias são pouco 
afetadas pelas mudanças institucionais, 
especialmente porque as transições 
políticas não remetem à transformação 
do estado em sua relação com as 
classes populares, qual seja, o controle 
institucional da violência ilegal praticada 
pelas autoridades públicas.  

Sob o signo da conciliação, perdura 
um estado que mantém relações ambíguas 
com a sociedade: autoritário e violento para 
com a grande maioria da população, dócil e 
transigente aos interesses das elites. 

Às vezes o medo se manifesta 
pelo silêncio. Silêncio que, utilizado 
inicialmente como recurso temporário de 
evitação ao confronto, logo se transforma 
em arreio que emudece e imobiliza o 
corpo. Outras vezes, ao contrário, está na 
impossibilidade de silenciar, de abdicar 
da ânsia de tudo dizer – não importando 
as conseqüências que isso tenha.

Neste sentido, podemos dizer que, se 
momentaneamente, a eleição do Cristo 
Redentor melhorou a auto-estima do 
carioca e acenou com a perspectiva de 
ser possível uma nova forma de viver 
em nossa cidade, infelizmente podemos, 
igualmente, afirmar que passada a euforia, 
tudo continuou como antes – como bem 
apontou a manchete do jornal “Depois do 
Pan... o Pan-demônio”.

Mas talvez, nem isto seja verdade. O 
processo de desilusão pode vir, muitas 
vezes, acompanhado do sentimento de 
desesperança. E quando deixamos de 
sonhar, perdemos aquilo que nos torna 
humanos – a capacidade de desejar. 

Maquiavel já nos apontava o terror 
desta situação: onde não se cria um novo 
território para a existência humana, onde 
o homem comum não mais se reconhece 
e não se vê reconhecido em sua cidadania, 
a grande maioria continua a conviver e a 
agir “normalmente” demonstrando pelo 
silêncio, pelo medo, pela violência ou 
pelo cinismo a incapacidade da ética em 
evitar a erupção da barbárie.

Por isto, talvez não seja excessivo 
relembrar que o genocídio jamais ocorre 
entre os animais - ele é específico dos 
humanos. Só é cometido quando apoiado 
num discurso. 
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Marcos Vinicios Vilaça
Presidente da Academia Brasileira de Letras

O encanto do Rio
Rio de Janeiro possui uma conjugação ímpar de fatores naturais e 
históricos que dão origem à sua especificidade, ao que ele tem de único 
num país imenso e da maior variedade física e cultural como é o Brasil. 

Surgido num dos recantos, sem qualquer favor, mais belos de todo o planeta, 
podemos dizer que poucos eram, como ele, tão pouco aptos para abrigar uma 
cidade. Apesar da baía de valor extraordinário para os navegantes, o Rio de Janeiro 
se ergueu quase privado de terreno plano, entre o mar e as montanhas, à sombra 
de suas incomparáveis formações graníticas, e pobremente fornecido de água, 
inicialmente oriunda do pequeno rio Carioca, que deu nome a seus habitantes, o 
que gerou quatro séculos de insolúvel falta de água, até a meritória obra de Carlos 
Lacerda na bacia do Guandu. O Rio, portanto, nasceu em luta contra a sua magnífica 
natureza, em conseqüência do fabuloso ponto estratégico que representava a sua 
baía, disputado a ferro e fogo por franceses e lusitanos até a vitória de Estácio de 
Sá, paga com a própria vida.

Com o deslocamento da área de maior importância econômica da Colônia 
do Nordeste para Minas Gerais, com as minerações, era mais do que natural a 
transferência do governo para esse porto tão bem situado, e daí nasce outro dos 
fascínios da cidade. Capital da Colônia, do Reino Unido, do Império e da República 
durante quase duzentos anos, de 1763 a 1960, o Rio de Janeiro foi o palco de 
muitos dos mais transcendentes momentos da história brasileira, da execução 
de Tiradentes, da sagração de D. João VI e dos dois imperadores, da abolição da 
escravatura, da Proclamação da República, dos mais variados momentos da vida 
republicana. Traduzindo-se materialmente, essa sucessão de fatos faz da cidade um 
grande museu da história e da arte brasileiras, com algumas das mais belas igrejas, 
fortalezas e palácios do país, com museus e bibliotecas sem paralelo, um patrimônio 
histórico de valor inapreciável e tantas vezes pouco lembrado perante as atrações 
naturais e humanas da urbe.

E é justamente o contingente humano que forma o terceiro elemento do encanto 
único do Rio de Janeiro. A própria condição de capital, que vigorou até há pouco 
mais de quarenta anos, reuniu na cidade habitantes de todos os quadrantes da pátria, 
do Oiapoque ao Chuí, do litoral à mais longínqua fronteira oeste. Esse amálgama de 
todos os brasileiros, unido a um forte contingente lusitano, deu ao carioca a sua feição 
de síntese humana das características que se imaginam brasileiras, ao mesmo tempo 
que fez do seu habitante o menos regional, o menos bairrista, o menos provinciano 
de todo o território nacional. O humor carioca, pode-se dizer, elevou-se a uma forma 
nacional de humor, uma instituição mista de crítica, irreverência e independência 
de espírito da qual mesmo os brasileiros mais afastados geograficamente da capital 
fluminense sentem um secreto orgulho.

Com todos os seus numerosos e graves problemas, que preocupam todo o país 
na mesma dimensão da sua importância simbólica para ele, o Rio de Janeiro – de 
longe o lugar mais conhecido internacionalmente de nosso inteiro território – me 
parece cada vez mais se resumir nessa palavra aqui já lembrada: síntese, e síntese 
às vezes profética, do que há de melhor e pior em nossa pátria. Mas pairando acima 
de todos os problemas, de todas as carências, vige o encanto único de caminhar 
por suas ruas, admirar as suas paisagens inigualadas, e conviver com o seu povo, 
estado de graça que pertence a todos os brasileiros – e não só eles – aqui recebidos 
com a cordialidade que se imaginaria reservada apenas aos seus mais tradicionais 
habitantes.

O
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Silvio Freire de Moraes
Secretário-Geral do TCMRJ e
Professor de Direito Financeiro 
do Centro Ibero-Americano de 
Administração e Direito – CEBRAD

Os limites das Câmaras Municipais 
Emenda Constitucional nº 25: 
uma visão desapaixonada

1   O Tribunal ao julgar a Prestação de Contas de Gestão do Poder Legislativo da Urbe referente ao exercício de 2005, no sentido da regularidade 
das contas e quitação aos responsáveis, considerou como numerador as despesas empenhadas, apontando, por este motivo, um montante de 
68,85% (sessenta e oito vírgula oitenta e cinco por cento).

1. INTRODUÇÃO

s restrições impostas ao orça-
mento e a despesa com folha de 
pagamento do Poder Legislativo 

Municipal, decorrentes da promulgação 
da Emenda Constitucional nº 25, de 
14 de fevereiro de 2000, provocaram 
manifestações pontuais do Tribunal 
de Contas, sendo consubstanciadas na 
Consulta formulada pela Casa de Leis 
do Município do Rio de Janeiro, vazada 

nos seguintes termos:
“À luz do sistema constitucional 

vigente, qual o alcance e significado das 
expressões “receita” e “receita com folha 
de pagamento” contidas no art. 29-A e 
seu § 1º, da Constituição Federal?”.

Ao anal isarmos a  questão, 
relembramos que o assunto foi 
enfrentado quando opinamos acerca 
do posicionamento da Diretoria de 

Finanças da Câmara Municipal de 
na aferição do limite previsto no §1º 
do art. 29-A da Constituição Federal, 
utilizar como numerador a despesa 
liquidada e como denominador o 
valor do orçamento total da Câmara 
Municipal 1.

Naquela oportunidade abordamos 
minudentemente o tema, apresentando 
as seguintes considerações:

reludialmente, oportuno 
registrar que,  indepen-
dentemente da definição 

da despesa em empenhada ou 
liquidada, o limite, por quaisquer 
dos dois métodos, encontra-se 

absolutamente dentro dos parâmetros 
constitucionais, tendo a eleição efeitos 
apenas para as futuras prestações de 
contas.

Destaque-se,  para espancar 
qualquer dúvida, que o resultado 

ficou em 67,53% (sessenta e sete 
vírgula cinqüenta e três por cento) 
adotando-se a despesa liquidada e em 
68,85% (sessenta e oito vírgula oitenta 
e cinco por cento), como acentuado, 
no caso da despesa empenhada.

A
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União, os Estados-membros, o 
Distrito Federal e os municípios 
são entidades federativas 
autônomas, conforme estampa 

o art. 18 da Constituição Federal, sendo 
esta organização político-administrativa 
caracterizada pela denominada tríplice 
capacidade de auto-organização, 
autogoverno e auto-administração.

O constitucionalista ALEXANDRE 
DE MORAES detalhou os mencionados 
pressupostos:

“Dessa forma, o município auto-
organiza-se através de sua Lei Orgânica 
Municipal e, posteriormente, por meio da 
edição de leis municipais; autogoverna-
se mediante a eleição direta de seu 
prefeito, Vice-prefeito e vereadores, sem 
qualquer ingerência dos Governos 
Federal e Estadual; e, finalmente, auto-
administra-se, no exercício de suas 
competências administrativas, tributárias 
e legislativas, diretamente conferidas pela 
Constituição Federal.”2  (grifamos)

A transgressão por parte dos Estados 
ao princípio da autonomia municipal 
provoca a intervenção federal, dos mais 
graves mecanismos de sanção previstos 
no sistema federativo, consistindo na 
interferência de uma pessoa política na 
outra, conforme prescreve o art. 34, VII, 
“c” da Constituição Federal.

Trata-se, evidentemente, de medida 
excepcional – frise-se a regra é a não 
intervenção - enumerando taxativamente 
o texto supremo, todas as hipóteses em 
que poderá ser deflagrado o processo 
interventivo.

A supressão temporária da autonomia 
da unidade política, por mais paradoxal 
possa parecer, visa garantir a própria 

supremacia dos postulados fundamentais, 
tendo o também constitucionalista 
MICHEL TEMER grafado com pena de 
ouro:

“Deve-se notar que a intervenção 
federal afasta, temporariamente, a 
autonomia estadual ou parcela desta. Sua 
previsão constitucional, contudo, revela 
e realça a autonomia dos Estados.”3 . 
(gizamos)

Dentro ainda dos princípios basilares 
ensejadores da instauração da medida 
extrema, encontra-se o relativo à 
necessidade de garantir o livre exercício 
de qualquer dos Poderes nas suas 
unidades federadas, insculpido no 
inciso IV do mencionado dispositivo 
constitucional.

Assim, podemos afirmar que 
qualquer limitação à autonomia dos 
entes federados – União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios - compreendida 
na capacidade de auto-organização, 
autogoverno e auto-administração, será 
regra de exceção, devendo, portanto, ser 
interpretada de forma restrita, sob pena 
de configurar grave violação ao sistema 
federativo.

Neste sentido a sempre atual e precisa 
lição do eminente jurista CARLOS 
MAXIMILIANO PEREIRA DOS 
SANTOS:

“Interpretam-se estritamente os 
dispositivos que instituem exceções 
às regras gerais firmadas pela 
Constituição.”4 

A Constituição ao assegurar a 
independência dos Poderes e órgãos 
constitucionais autônomos - no caso dos 
municípios do Rio de Janeiro e São Paulo: 
dos Poderes Legislativo e Executivo e 

dos Tribunais de Contas das respectivas 
comunas - garante por meio da autonomia 
administrativa e financeira as condições 
necessárias para o livre exercício de seus 
misteres. 

Ofenderão, indubitavelmente, a 
independência dos mencionados órgãos, 
restrições, sejam orçamentárias ou 
financeiras, que não estejam rigorosamente 
previstas no texto constitucional, 
conforme preleciona mais uma vez o 
príncipe da hermenêutica:

“Quando a Constituição confere 
poder geral ou prescreve dever franqueia 
também, implicitamente, todos os poderes 
particulares, necessários para o exercício 
de um, ou cumprimento do outro.

“É força não seja a lei fundamental 
casuística, não desça a minúcias, 
catalogando poderes especiais, 
esmerilhando providências. Seja 
entendida inteligentemente: se teve em 
mira os fins, forneceu os meios para os 
atingir.”5  (gizamos)

Como remate a este tópico, convém 
ressaltar que a Corte Suprema suspendeu, 
ao examinar a ADI 2238-DF, conquanto 
em cognição incompleta, a eficácia do 
§ 3º do art. 9º da Lei Complementar 
Federal nº 101/00 - denominada Lei de 
Responsabilidade Fiscal6 , que autorizava 
a Chefia do Poder Executivo a limitar 
valores financeiros dos demais Poderes e 
órgãos constitucionais autônomos.

A aludida decisão está ancorada na 
possibilidade de interferência do Executivo 
em domínio constitucionalmente 
reservado à atuação autônoma dos 
poderes Legislativo e Judiciário, vale dizer, 
na violação do princípio da independência 
e harmonia dos Poderes.

2  MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 11ª edição. São Paulo: Atlas, 2002, p. 274.4  O crescimento urbano se deu mantendo e concentrando 
espacialmente as desigualdades sociais.
3  TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 19ª edição. São Paulo: Malheiros, p. 79. 
4  MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 11ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 313.
5  Op. Cit. p. 312.
6  Lei Complementar Federal nº 101/00:
“Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou 
nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 
trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
.............
“§ 3º No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder 
Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.”

2. DOS ENTES FEDERADOS E SUA AUTONOMIA.

A
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7 Inciso aplicável ao Município do Rio de Janeiro.
8 MS 22.685-AL, Min. Celso de Mello (outras decisões MS 21.855-DF, Rel. Min. Carlos Velloso, MS 22.390-MT, Rel. Min. Carlos Velloso, MS 
22.404-AL, Rel. Min. Moreira Alves, MS 23.277-AL, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, MS 23.783-RS, Rel. Min. Maurício Correa e MS 24.380-RO, 
Rel. Min. Ellen Gracie).
9 Lei Complementar nº 101/00:
“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 
da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:
I - União: 50% (cinqüenta por cento);
II - Estados: 60% (sessenta por cento);
III - Municípios: 60% (sessenta por cento).”

A
3. DA LIMITAÇÃO DOS GASTOS DAS CASAS DE LEIS DAS COMUNAS

Emenda Constitucional nº 25/00 
acrescentou o art. 29-A ao texto 
originário, criando uma nova 

exceção ao princípio da autonomia 
administrativa e financeira dos órgãos da 
comuna, estabelecendo um teto, com base 
no critério populacional, para as despesas 
das Câmaras Municipais, in verbis:

“Art. 29-A. O total da despesa do 
Poder Legislativo Municipal, incluídos 
os subsídios dos Vereadores e excluídos 
os gastos com inativos, não poderá 
ultrapassar os seguintes percentuais, 
relativos ao somatório da receita tributária 
e das transferências previstas no § 5o do 
art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente 
realizado no exercício anterior:

....................
“IV - cinco por cento para Municípios 

com população acima de quinhentos mil 
habitantes.7 

“§ 1o A Câmara Municipal não gastará 
mais de setenta por cento de sua receita 
com folha de pagamento, incluído o gasto 
com o subsídio de seus Vereadores.”.

Ressalte-se, desde logo, que a regra 
na elaboração do orçamento do Poder 
Legislativo é a livre estipulação e 

destinação dos recursos, cabendo às 
duas Casas Congressuais, às Assembléias 
Legislativas e às Câmaras Municipais 
os alocarem da forma que melhor lhes 
aprouver, salvo, evidentemente, as 
exceções - inequívocas e explícitas - 
constantes da Carta Federal.

A primeira restrição - aplicável a 
todas as Casas de Leis do País – encontra-se 
na necessidade da proposta orçamentária 
respeitar os limites estipulados em 
conjunto com os demais Poderes na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (art. 99, § 
1º, da CF).

Frise-se que o Pretório Excelso tem 
rechaçado cortes unilaterais promovidos 
pelo Poder Executivo, devendo ser 
incorporada, obrigatoriamente, no 
projeto de Lei Ânua, as propostas parciais 
dos orçamentos apresentados pelos 
Poderes (Judiciário e Legislativo) e órgãos 
constitucionais autônomos.8 

A segunda baliza - concernente 
também aos Poderes Legislativos de todos 
os entes da federação - é específica para as 
despesas com pessoal e está prevista no 
art. 169 da Constituição Federal, sendo 
a fixação dos limites remetidos para lei 

complementar.
Encontram-se atualmente traçados no 

art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal 
– LRF 9   - a repartição dos limites globais 
no art. 20 - tendo a mencionada norma 
principiológica adotado um parâmetro 
próprio, definido como Receita Corrente 
Líquida, representado pelo somatório das 
receitas elencadas no inciso IV do art. 2º 
da referida Lei Complementar Federal 
nº 101/00.

Por sua vez, a Emenda Constitucional 
nº 25/00 – com destinação exclusiva ao 
Poder Legislativo Municipal - empregou 
variável diversa, estabelecendo a cabeça 
do artigo 29-A um conjunto de naturezas 
que poderia ser intitulado de Receita para 
apuração do gasto da Câmara Municipal, 
ou, simplesmente, Receita da Câmara 
Municipal, devendo ser sublinhada a 
diferença do conceito-base entre as duas 
formas de apuração da Receita, vale dizer, 
dos critérios distintos de verificação 
da LRF e da Emenda Constitucional nº 
25/00.

No presente trabalho cuidaremos 
apenas da Receita contemplada no artigo 
29-A do Estatuto Supremo.

4. DA RECEITA DA CÂMARA MUNICIPAL

Ovalor total  das Receitas 
Tributárias Próprias e das 
Receitas das Transferências 

Const i tucionais  Obr igatór ias , 
designado, neste estudo, como 
Receita da Câmara Municipal - base 
da fração no cálculo do percentual da 
despesa das Câmaras de Vereadores, 
na forma do art. 29-A da Magna Carta 
- resultará da adição das seguintes 
fontes:

RECEITA TRIBUTÁRIA:
·  IPTU

·  ISS
·  ITBI
·  Taxas
·  Dívida Ativa Tributária
·  Multas e Juros s/ Dívida Ativa dos 
Tributos
·  Multas e Juros s/ Tributos

RECEITA DAS TRANSFERÊNCIAS 
DO ESTADO:

·  Cota-Parte do ICMS
·  Cota-Parte do IPVA
·  Cota-Parte do IPI Exportação
·  Cota-Parte da CIDE

RECEITA DAS TRANSFERÊNCIAS 
DA UNIÃO:

·  Cota-Parte do FPM
·  Cota-Parte do IRRF
·  Cota-Parte do IPTR
·  Cota-Parte do Imposto s/ Operações 

com Ouro
· Desoneração do ICMS Exportação

A Casa de Leis da Comuna - atenta 
aos princípios da prudência e da cautela 
– tem constantemente submetido seu 
entendimento ao crivo desta Corte de 
Contas, aprofundando permanentemente 
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os debates acerca do cômputo da Receita 
da Câmara Municipal.

Dentre as naturezas da receita 
enumeradas retro, as que contam com 
destaque em negrito restaram por merecer 
enfrentamento deste Tribunal, devendo 
o posicionamento ser minudenciado 
adiante.

4.1. Das Multas e Juros 
e Desoneração do ICMS

As parcelas relativas às MULTAS 
E JUROS S/DÍVIDA ATIVA DOS 
TRIBUTOS, MULTAS E JUROS S/
TRIBUTOS e DESONERAÇÃO DO 
ICMS EXPORTAÇÃO foram apreciadas 
quando do encaminhamento da consulta 
formulada pelo Parlamento Municipal nos 
autos do processo CMRJ – 11.496/2004, 
tendo o douto Plenário deliberado, na 
assentada de 16 de junho de 2004, nos 
termos do voto nº 369/2004 do eminente 
Conselheiro JAIR LINS NETTO, pela 
inclusão dos recursos provenientes das 
mencionadas receitas.

O insigne Relator acompanhou, em 
sua fundamentação, a manifestação 
da Assessora Especial desta unidade 
técnica, JAQUELINE DIAS DE MELLO, 
proferida - não sem antes destacar o art. 
113 e seus incisos do Código Tributário 
Nacional - nos seguintes termos:

“Além da obrigação tributária 
principal, há a obrigação tributária 
acessória, consistente em deveres do 
contribuinte ou de terceiros perante 
o fisco, para dar efetividade ao 
recolhimento ao erário dos tributos 
(dinheiro). A obrigação acessória é 
chamada de deveres instrumentais 
pela teoria do professor Paulo de Barros 
Carvalho, os quais visam estimular certas 
condutas em benefício da atividade 
arrecadadora. São eles fixados por 
normas gerais e abstratas, dirigindo-se 
diretamente ao sujeito passivo do tributo 
ou a terceiros.

“Para que se possa melhor entender 
o referido dispositivo legal, torna-se 
necessário que se explique as diversas 
fases da obrigação tributária: a lei, o fato 
gerador e o lançamento.

“A lei contempla a obrigação 
tributária de forma abstrata, definindo 
uma hipótese de incidência. Tal 
obrigação só se concretizará quando 
efetivamente ocorrer o fato gerador, ou 
seja, materializar-se a situação prevista na 
lei, transformando a obrigação tributária 
de abstrata em concreta. O lançamento 
individualiza a obrigação tributária, 
transformando-a em obrigação líquida, 
constituindo o crédito tributário.

(...)
“Podemos novamente concluir que: a 

obrigação tributária, o crédito tributário 
e numa fase seguinte a dívida ativa 
tributária têm todos a mesma natureza, 
e se na obrigação existiam acessórios 
(multa e juros) estes terão a mesma 
natureza até liquidação final do crédito.

“Na receita tributária e logicamente 
na dívida ativa tributária, por idêntica 
razão, estão contidos os juros, as multas, 
e a correção do crédito de natureza 
tributária. O juro de um crédito tributário 
será, por óbvio, um “juro tributário”, 
conseqüentemente integrará uma 
receita tributária. Conclusão contrária, 
conduziria ao absurdo de se entender 
que a receita tributária teria sua natureza 
alterada tão-somente em função da data 

da liquidação da obrigação.”
Em relação à inclusão da receita dos 

recursos oriundos da Lei Complementar 
Federal nº 87/96 – DESONERAÇÃO 
DO ICMS EXPORTAÇÃO - foi citado 
o entendimento deste Tribunal ao 
apreciar as Contas de Gestão da Cidade 
do Rio de Janeiro, relativas ao exercício 
de 2002, sendo adotada as conclusões 
da Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento - CAD:

“Recursos oriundos da Lei Kandir 
– A compensação deve-se ao fato de 
os Estados e Municípios terem sofrido 
perdas na arrecadação do ICMS, em face 
da desoneração das exportações. Desta 
forma, e muito embora as classificações 
orçamentárias sejam distintas, deve ser 
dado idêntico tratamento aos recursos 
advindos da arrecadação do ICMS.”.

Acrescente-se, por oportuno, que 
a edição da recentíssima Medida 
Provisória nº 339, de 28 de dezembro 
de 200610 , praticamente roborou o 
entendimento desta Corte de Contas, 
quando regulamentou o art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, 
instituindo o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB.

Eis o texto do art. 60 do ADCT com a 
nova redação conferida pela da Emenda 
Constitucional nº 53/06, na parte que de 
perto interessa:

“ Art. 60.............
............................
“II - os Fundos referidos no inciso I 

do caput deste artigo serão constituídos 
por 20% (vinte por cento) dos recursos a 
que se referem os incisos I, II e III do art. 
155; o inciso II do caput do art. 157; os 
incisos II, III e IV do caput do art. 158; e 
as alíneas a e b do inciso I e o inciso II do 
caput do art. 159, todos da Constituição 
Federal, e distribuídos entre cada Estado 
e seus Municípios, proporcionalmente ao 
número de alunos das diversas etapas 
e modalidades da educação básica 
presencial, matriculados nas respectivas 
redes, nos respectivos âmbitos de atuação 
prioritária estabelecidos nos §§ 2º e 3º do 
art. 211 da Constituição Federal;”

10 Convertida na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

A regra na elaboração 
do orçamento do 
Poder Legislativo é 
a livre estipulação e 

destinação dos recursos, 
cabendo às duas 

Casas Congressuais, às 
Assembléias Legislativas 
e às Câmaras Municipais 
os alocarem da forma que 

melhor lhes aprouver, 
salvo, evidentemente, as 
exceções - inequívocas e 
explícitas - constantes da 

Carta Federal.

“

”
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11  Constituição Federal:
“Art. 159. A União entregará:
............
“III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no art. 177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para 
os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso II, c, do referido parágrafo.(Incluída 
pela EC nº 42/03 alterada a redação pela EC nº 44/04)
............
“§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado, vinte e cinco por cento serão destinados aos seus Municípios, na 
forma da lei a que se refere o mencionado inciso. (Incluído pela EC nº 42/03).”.

Confira-se, a propósito, o art. 3º 
da mencionada Medida Provisória 
que especificou, dentre os recursos 
compreendidos nos dispositivos 
constitucionais indicados acima, os 
seguintes:

“Art. 3º Os Fundos de cada Estado e 
do Distrito Federal são compostos por 
vinte por cento das seguintes fontes 
de receita:

.................
“IX - receitas da dívida ativa 

tributária relativa aos impostos previstos 
neste artigo, bem como juros e multas 
eventualmente incidentes. 

..................
“§ 2º Incluem-se na base de cálculo 

dos recursos referidos nos incisos 
do caput deste artigo, o montante de 
recursos financeiros transferidos pela 
União aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios, conforme disposto 
na Lei Complementar no 87, de 13 de 
setembro de 1996.”

4.2. Da Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico-CIDE

A incorporação da Cota-Parte da 
CIDE no cálculo da Receita da Câmara 
Municipal sobreveio em virtude da 
Emenda Constitucional nº 42/03, ter 
acrescentado o § 4º a redação original 
do art. 15911, impondo aos Estados a 
transferência obrigatória de 25% (vinte e 
cinco por cento) dos recursos recebidos 
da contribuição de intervenção no 
domínio econômico incidente sobre 
a importação e comercialização 
de petróleo, gás natural e álcool 
combustível, bem como dos derivados 
dos dois primeiros, a intitulada CIDE-
Combustíveis.

A simples menção do art. 29-A as 
transferências do art. 159 é suficiente, 
a nosso sentir, para afastar maiores 

elucubrações a respeito da exegese do 
dispositivo constitucional, relembrando 
que não cabe ao intérprete distinguir 
onde a lei não distinguiu.

4.3. Do Imposto de Renda
Retido na Fonte-IRRF

A última parcela a ser abordada 
é a relativa a Cota-Parte do IRRF, 
devendo, desde logo, ser registrado 
que os comentários não terão qualquer 
repercussão no somatório final da 
Receita da Câmara Municipal, valendo 
apenas para alertar os responsáveis pela 
edição das regras de consolidação das 
contas nacionais acerca da necessidade 
de retificar a classificação padronizada 
pela Portaria Interministerial (STN/MF-
SOF/MPOG) nº 163, de 4 de maio de 
2001.

Anote-se, no entanto, que esta Corte 
de Contas ao emitir o Parecer Prévio das 
Contas de Gestão relativas ao exercício 
de 2002, recomendou a observância do 
disposto na Portaria STN nº 212/01, vale 
dizer, a classificação da receita referente 
ao Imposto de Renda Retido na Fonte 
como Receita Tributária e não como 
Transferência Intergovernamental.

Portanto, frise-se o objetivo é 
simplesmente demonstrar o desacerto 
da classificação, porquanto o fato do 
IRRF, incidente sobre rendimentos 
pagos, a qualquer título, pelos 
Municípios pertencer ao próprio ente, 
não transmuda a sua natureza jurídica 
de imposto da União, logo, o seu 
enquadramento deveria permanecer 
nas Transferências Intergovernamentais 
-Transferência da União e não na Receita 
Tributária do Município.

4.4. Do SUS, FUNDEF e
Royalties do petróleo

Ao cabo, anote-se, por oportuno, 

que a colenda Corte Superior de 
Justiça ao apreciar o Recurso Ordinário 
em Mandado de Segurança RMS 
nº 15.173, impetrado pela Câmara 
Municipal de Belford Roxo em face do 
Prefeito daquela Comuna, conquanto 
não tenha arrolado expressamente as 
parcelas integrantes da base de cálculo 
do limite dos repasses efetuados pelo 
Chefe do Poder Executivo local, excluiu 
as receitas provenientes do SUS, 
Royalties e FUNDEF, confira-se, a 
propósito, a ementa do v. acórdão:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL 
E CONSTITUCIONAL. RECURSO 
ORDINÁRIO.  MANDADO DE 
SEGURANÇA. RECEITA TRIBUTÁRIA 
DO MUNICÍPIO. PERCENTUAL 
A SER REPASSADO À CÂMARA 
LEGISLATIVA MUNICIPAL. ARTS. 
29-A, 158 E 159 DA CF.

“Ausência de direito líquido e certo 
da impetrante, Câmara Legislativa de 
Belford Roxo, ao repasse pelo Executivo 
Municipal das receitas provenientes 
do SUS, FUNDEF e Royalties do 
petróleo.

‘Recurso ordinário improvido.”
Em resumo podemos afirmar que o 

teto de 5% (cinco por cento) de despesa 
da Câmara de Vereadores do Município 
do Rio de Janeiro, prescrito no art. 29-A 
da Constituição Federal, será aferido 
dividindo-se o dispêndio total da Casa 
de Leis, incluídos os subsídios dos 
Vereadores e excluídos os gastos com 
inativos, pelo somatório das Receitas 
provenientes do IPTU, ISS, ITBI, 
TAXAS, DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA, 
MULTAS E JUROS S/DÍVIDA ATIVA 
TRIBUTÁRIA, MULTAS E JUROS S/
TRIBUTOS, COTAS-PARTE do ICMS, 
IPVA, IPI-Exportação, CIDE, FPM, IRRF, 
IPTR, IMPOSTO S/OPERAÇÕES COM 
OURO e DESONERAÇÃO DO ICMS-
Exportação, excluídas as oriundas do 
SUS, FUNDEF e Royalties do petróleo.
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12  FERRARI FILHO, Sérgio Antonio. A Emenda Constitucional nº 25 e o Marketing Legislativo. Revista de Direito da Procuradoria-Geral da 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro, v.5, n.10, p. 68 (jul./dez. 2001).
13 RIBEIRO, Antônio de Pádua. A Autonomia Administrativa e Financeira do Poder Judiciário. Palestra proferida em 2/10/1991, na VII Conferência 
dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro “Congresso Sobral Pinto” - Salão Nobre do Hotel Glória. Disponível em: http://bdjur.stj.gov.br/dspace/
handle/2011/216. Acesso em: 1 mar. 2007.

A

O constituinte
originário, ao garantir 
acesso aos necessários 

recursos, não só 
firmou o meio para 
o livre exercício das 

atribuições dos órgãos 
constitucionais – quem 
quer os fins fornece os 

meios - como estabeleceu 
também a mais grave das 
sanções – a intervenção 

federal - no caso de 
obstaculizarem o 

desempenho das funções 
intrínsecas a cada

um deles.

s restrições a autonomia 
administrativa e financeira 
das Casas de Leis Municipais, 

incorporadas pela Emenda Constitucional 
nº 25/00, não se circunscreveram a cabeça 
do art. 29-A, tendo o seu § 1º instituído uma 
nova raia, vale dizer, uma baliza específica 
para o dispêndio do Poder Legislativo da 
Urbe com a folha de pagamento.
 Recorde-se, mais uma vez, o texto do 
dispositivo:
 “Art. 29-A. .............
 ...............................
 “§ 1o A Câmara Municipal não gastará 
mais de setenta por cento de sua receita 
com folha de pagamento, incluído o gasto 
com o subsídio de seus Vereadores.”.
 O legislador reformador manteve o 
método estabelecido no caput do preceito 
transcrito, ou seja, o limite máximo 
de despesa com a folha de pagamento 
foi fixado em percentual, tornando-se 
fundamental para verificação a divisão de 
um valor por outro.
 A dificuldade, evidentemente, não 
se concentra no quantum do resultado – 
máximo de 70% (setenta por cento) – mas 
na definição de qual será o numerador e o 
denominador desta fração.
 Isto porque as locuções “receita” 
da Câmara Municipal e folha de 
pagamento demandarão enorme esforço 
dos operadores do direito, em perscrutarem 
o verdadeiro sentido e alcance destas duas 
expressões constitucionais.
 Vem a talho a advertência de um dos 
maiores especialistas na matéria, o culto 
Procurador SÉRGIO ANTONIO FERRARI 
FILHO, proferida em conferência sobre o 
tema:
 “A Emenda 25 é de péssima técnica 
legislativa. (...). Fala ainda em “folha 
de pagamento”, expressão típica de 
departamento de pessoal de empresas, 
mas certamente indigna de figurar na 
Carta Política de uma nação. Finalmente, 
lança o esdrúxulo conceito (?) de “receita” 
das Câmaras Municipais, quando se sabe 

que estas não são órgãos arrecadadores, 
mas executores de orçamento, cujo aporte 
financeiro é constituído exclusivamente 
pelos repasses financeiros recebidos do 
Tesouro Municipal.” 12

5.1. Do vocábulo “receita”
no sentido de repasse

 A doutrina tem insistentemente 
verberado a menção ao termo “receita”, 
tendo as intelecções, em sua quase 
totalidade das vezes, considerado 
a acepção isolada do vocábulo.
 A reprovação, em voz praticamente 
uníssona, ressalta que a própria Carta 
Magna ao tratar dos recursos destinados aos 
Poderes e órgãos constitucionais autônomos 
- tirante, por óbvio, o Poder Executivo 
– fixa no art. 168 o prazo de entrega dos 
duodécimos em até o dia 20 de cada mês.
 Veja-se o texto do dispositivo com 
a redação conferida pela Emenda 

Constitucional nº 45/04:
 “Art. 168. Os recursos correspondentes 
às dotações orçamentárias, compreendidos 
os créditos suplementares e especiais, 
destinados aos órgãos dos Poderes 
Legislativo e Judiciário, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-
ão entregues até o dia 20 de cada mês, em 
duodécimos, na forma da lei complementar 
a que se refere o art. 165, § 9º.” 
 A garantia do repasse decorre 
justamente da necessidade de se assegurar 
a atuação independente dos órgãos 
estatais, caso contrário tenderíamos 
para a hipertrofia do Poder responsável 
pela arrecadação dos dinheiros públicos, 
ensejando desequilíbrio no funcionamento 
do Estado, com conseqüências nefastas 
para a sociedade.
 O ilustre Ministro ANTÔNIO DE 
PÁDUA RIBEIRO do Superior Tribunal 
de Justiça destacou, em artigo sobre a 
autonomia administrativa e financeira 
do Poder Judiciário, a importância da 
atual constituição contemplar esta antiga 
reivindicação dos juristas nacionais.
 “A propósito, tivemos ocasião de dizer 
que a Constituição anterior ensejou a 
hipertrofia do Poder Executivo, atingindo 
seriamente o princípio da independência 
e harmonia dos Poderes por ela própria 
adotado. O Legislativo foi convertido em 
mero órgão de homologação da legislação 
editada pelo Executivo, através de decretos-
leis, e o Judiciário não pode acompanhar o 
desenvolvimento do País, porque sempre 
estava a depender do Executivo para a 
inclusão no orçamento das verbas do 
seu interesse e da sua posterior liberação, 
o que ocorria, em regra, de maneira 
parcimoniosa: os recursos concedidos 
eram manifestamente insuficientes para 
atender às suas reais necessidades. Os 
Presidentes dos Tribunais ficavam sempre 
a depender da boa vontade das Chefias 
dos órgãos Fazendários e de Planejamento, 
situando-se em posição aviltante em termos 
de relacionamento entre Poderes.”13 

5. DO LIMITE COM FOLHA DE PAGAMENTO
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o  O constituinte originário, ao garantir 
acesso aos necessários recursos, não só 
firmou o meio para o livre exercício das 
atribuições dos órgãos constitucionais 
– quem quer os fins fornece os meios - 
como estabeleceu também a mais grave 
das sanções – a intervenção federal - no 
caso de obstaculizarem o desempenho 
das funções intrínsecas a cada um 
deles.
 O legislador com poder de emenda, 
por sua vez, ao promulgar a Emenda 
Constitucional nº 25/00, reafirmou 
no § 2º do art. 29-A a autonomia 
administrativa e financeira do Poder 
Legislativo Municipal, tipificando as 
condutas de descumprimento das normas 
relativas ao repasse dos recursos como 
crime de responsabilidade do Prefeito. 
Vejamos os preceitos:
 “Art. 29-A ............
 ..............................
 “2º Constitui crime de responsabilidade 
do Prefeito Municipal:
 ...........................
 “II - não enviar o repasse até o dia 
vinte de cada mês; ou
 “III - enviá-lo a menor em relação à 
proporção fixada na Lei Orçamentária.”.
 O imbricamento dos mencionados 
dispositivos constitucionais restou por 
sedimentar o entendimento da maioria 
da doutrina e das Cortes de Contas do 
País, espelhando a posição a conclusão 
esboçada no artigo intitulado “Emenda 
Constitucional 25: Aspectos polêmicos” 
dos Conselheiros Substitutos CARLOS 
MAURÍCIO CABRAL FIGUEIREDO e 
MARCOS NÓBREGA:
 “Não há dúvida de que a dicção 
contemplada na Emenda 25 quanto à 
utilização do vocábulo “receita” não foi 
feliz. A Câmara Municipal, no sentido 
jurídico do termo, não aufere receita.
..............................
 “Logo, diante da impropriedade, 
devemos entender receita estabelecida da 
Emenda Amin como os repasses, por força 
constitucional, efetuados pelo Executivo 
ao Legislativo”14.  (assinalamos)

14 Administração pública: direitos administrativo, financeiro e gestão pública: prática, inovações e polêmicas / organizadores Carlos Maurício 
Figueiredo, Marcos Nóbrega. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, págs. 114/115.
15 RFERRARI FILHO, Sérgio Antonio. Conceito de Receita na Emenda Constitucional nº 25. Revista de Direito da Procuradoria-Geral da Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro, v.5, n.10, págs. 112/113 (jul./dez. 2001).

 Diante disso, deveriam ser somados 
todos os repasses efetuados no exercício 
pelo Tesouro Municipal à Câmara de 
Vereadores e do resultado somente 
70% (setenta por cento) poderiam 
ser desembolsados com a folha de 
pagamento.
 Em palavras outras, a base da fração 
seria o somatório dos duodécimos 
repassados, podendo corresponder ao 
orçamento total do Poder Legislativo 
Municipal ou valor menor se o parlamento 
municipal sponte sua renunciasse parcela 
dos repasses.

5.2. Do vocábulo “receita”
no sentido de orçamento

 A exegese que sustenta simplesmente 
compreender o termo “receita” no 
sentido de “repasse”, pode conduzir, 
como veremos abaixo, a resultados 
contrários a própria finalidade da 
norma, em outro dizer, a estimular as 
despesas e não a redução do dispêndio 
com o funcionamento das Câmaras 
Municipais.
 O notável Procurador SERGIO 
ANTONIO FERRARI FILHO da Casa 
de Leis desta Urbe, em mais um de seus 
primorosos opinamentos – Parecer nº 
07/01 – SAFF- após ressaltar a aplicação 
do método teleológico, abordou a questão 
com a maestria habitual:
“Na prática, esta conclusão poderia 
encontrar algumas objeções, com o 
seguinte teor: se a Câmara não executar 
integralmente os 30% restantes de seu 
orçamento deixando assim de receber 
o repasse integral, não estaria alterada a 
base de cálculo? Ainda numa linha de 
interpretação teleológica, esta posição 
levaria a seguinte conseqüência: as Casas 
Legislativas deveriam sempre receber 
a integralidade de seus recursos (como 
lhes faculta a Constituição) e, caso não 
excetuassem todo o orçamento, deixariam 
recursos em caixa, tão somente para 
manter a base de cálculo da despesa de 
pessoal. Conclusões absurdas, ensina 

a boa hermenêutica, devem levar ao 
abandono da hipótese que as produziu. 
Esta interpretação incentivaria ainda a 
que as Câmaras Municipais criassem 
artificialmente despesas de capital ou 
manutenção, de modo a viabilizar suas 
despesas de pessoal, o que também 
contrariaria absurdamente o desiderato 
da norma, que é exatamente o de reduzir 
despesas e não aumentá-las.
 “Ainda desenvolvendo a interpretação 
contrária à minha conclusão, esta 
impossibilitaria também que a Câmara 
devolvesse ao Tesouro Municipal recursos 
não utilizados – como freqüentemente 
faz – pois isso levaria a uma redução 
“retroativa” da base de cálculo da 
limitação, obrigando a reduzir despesa 
de pessoal já realizadas e pagas (!).
 (...)
 “Parece ser esta tese, com todo 
respeito aos seus formuladores e 
partidários, própria de uma interpretação 
literal, perdoável aos contadores e 
economistas, menos afetos às sutilizas 
da interpretação jurídica, que deve 
necessariamente conjugar outros métodos 
hermenêuticos.”15. 
 As implicações - em se considerar o 
termo “receita” na acepção de “repasse” 
– foram sobejamente demonstradas, 
resultando no desestímulo a economia 
nos gastos de manutenção do legislativo 
em função de sua correlação direta com 
as despesas de pessoal.
 Ao final, encerrou entendimento 
defendendo ser mais razoável adotar 
como “receita” o valor do orçamento 
total do Poder Legislativo Municipal e 
não o somatório dos repasses financeiros 
recebidos no exercício.
 Noutro modo de dizer as coisas, o 
denominador da fração que aferirá o 
limite de 70% (setenta por cento) com 
o desembolso da folha de pagamento 
será sempre o valor total dos recursos 
fixados para a Câmara Municipal na 
Lei Orçamentária Anual, podendo 
ser acrescido em função de créditos 
adicionais.
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5.3. Da locução “receita” da
Câmara Municipal

 A interpretação anteriormente 
debuxada revelou a impossibilidade de 
se atribuir ao termo “receita” a acepção 
de “repasse”, sugerindo sua substituição 
pelo valor do orçamento total do Poder 
Legislativo, em virtude do entendimento 
oposto caminhar em sentido contrário a 
própria norma, é dizer, provocar o aumento 
da despesa e não a sua redução.
 Não obstante o brilhantismo da 
tese esposada e embora a intelecção 
proposta aplaine a questão da necessidade 
do recebimento da integralidade dos 
recursos financeiros, atendendo, neste 
mister, aos postulados da eficiência - 
melhor gestão dos recursos públicos - não 
oferece, data maxima venia, a mesma 
harmonia quando incorporamos à 
análise o princípio do planejamento com 
sua nova roupagem ditada pelo Estado 
Democrático de Direito.
 Porquanto, estaríamos - com apoio na 
escorreita lógica jurídica desenvolvida - 
propiciando a elaboração de orçamentos 
fictícios, fixados por bases irreais, ou, nos 
precisos termos da Promoção, criando 
“artificialmente despesas de capital ou 
manutenção, de modo a viabilizar suas 
despesas de pessoal”.
 Não podemos nos esquecer que 
o sistema de planejamento dos entes 
federativos está alicerçado no Plano 
Plurianual-PPA, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias-LDO e na Lei Orçamentária 
Anual-LOA, devendo as mencionadas 
leis retratarem o projeto político 
apresentado e aprovado pelos eleitores 
quando da escolha de seus dirigentes e 
representantes.
 Conquanto o Congresso Nacional 
ainda não tenha se dedicado à modificação 
da forma de apresentação e elaboração 
das peças orçamentárias, mantendo-as 
praticamente incompreensíveis para 
população em geral, é dever de todos, 
conforme defende MARIA CLARA R. M. 
DO PRADO, torná-las menos complexas 

e transparentes:
 “O orçamento público é uma das 
mais importantes peças do arcabouço 
institucional de um país. Ajuda a reforçar 
a consciência dos direitos dos cidadãos, 
contribuintes que somos todos quando 
destinamos parte da própria renda para 
cobrir gastos que são da competência 
pública administrar. Portanto, a cara, 
a forma e todos os procedimentos em 
torno dos orçamentos dos governos estão 
intimamente relacionados à maturidade 
política que orienta o funcionamento do 
Estado.”16

 As leis orçamentárias, sempre pouco 
valorizadas em nosso país, receberam 
novo alento após a edição da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, exigindo o 
novel sistema de planejamento não 
apenas a previsão das receitas e a fixação 
das despesas, mas o equilíbrio fiscal.
 Lapidar, sob este aspecto, o escólio, 
erudito e insuperável, do mestre dos 
mestres DIOGO DE FIGUEIREDO 
MOREIRA NETO, em cuja obra sobre o 
tema tivemos o privilégio de colaborar:
 “O Estado de Direito submeteu a 

atividade financeira pública ao princípio 
do planejamento, o que exigia a previsão 
de receitas e fixação de despesas de custeio 
e de capital em orçamento público, como 
lei formal a ser observada.
 “O Estado Democrático de Direito 
vai além, para submeter-se também 
a atividade financeira e o próprio 
planejamento público ao princípio 
do equilíbrio fiscal, passando-se a 
exigir que a execução orçamentária se 
conduza de forma a balancear as despesas 
não só com a realidade numérica da 
arrecadação da receita, como também 
com as peculiaridades da realidade sócio-
econômica encontradas em cada unidade 
financeiramente autônoma.”17  (original 
sem destaque)
 Destarte, a exegese forçaria as Casas 
de Leis Municipais a elaborarem suas 
propostas orçamentárias sempre pelo 
valor máximo permitido, noutro giro, 
pelo seu teto, em detrimento de um 
dimensionamento preciso das despesas 
para implementação de seus projetos, 
objetivando com isso apenas viabilizar 
os gastos com pessoal.
 Na interpretação que se empreenderá 
abaixo, examinaremos a matéria com “as 
janelas escancaradas para a realidade”, 
relembrando a advertência do eminente 
Ministro VICTOR NUNES LEAL de 
que a realidade é um dos principais 
instrumentos do jurista.
 Buscar-se-á entrelaçar os princípios 
da autonomia dos entes federados, da 
independência dos Poderes, da eficiência, 
do planejamento e do equilíbrio 
fiscal com a finalidade da norma, 
vale repetir, a redução das despesas 
com o funcionamento das Câmaras 
Municipais.
 Os passos iniciais serão norteados 
pela lição do insigne jurista CARLOS 
MAXIMILIANO PEREIRA DA SILVA, 
quando, ao registrar que todos pensam 
melhor que escrevem, asseverou:
 “Nada de exclusivo apego aos 
vocábulos. O dever do juiz não é aplicar os 
parágrafos isolados, e, sim, os princípios 
jurídicos em boa hora cristalizados em 

16 Artigo intitulado “Transparência no Orçamento” publicado no jornal valor econômico de 15 de fevereiro de 2007.
17 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Considerações sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal – Finanças públicas democráticas. Rio de Janeiro, 
Renovar, 2001, p. 61.
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o normas positivas.”18.  (grifamos)
 Para facilitar a aplicação do 
ensinamento à hipótese versada, vale 
transcrever, uma vez mais, o texto do 
dispositivo, omitindo propositadamente 
os incisos:
 “Art. 29-A. O total da despesa do 
Poder Legislativo Municipal, incluídos 
os subsídios dos Vereadores e excluídos 
os gastos com inativos, não poderá 
ultrapassar os seguintes percentuais, 
relativos ao somatório da receita tributária 
e das transferências previstas no § 5o do 
art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente 
realizado no exercício anterior:
 .........................
 “§ 1o A Câmara Municipal não gastará 
mais de setenta por cento de sua receita 
com folha de pagamento, incluído o gasto 
com o subsídio de seus Vereadores.”.
 Neste trabalho, ao analisarmos a 
questão das rubricas estampadas no caput 
do art. 29-A, propusemos a denominação 
de Receita para apuração do gasto da 
Câmara Municipal, ou simplesmente, 
Receita da Câmara Municipal.
 O § 1º se refere, em última análise, 
a receita da Câmara Municipal, o que, a 
nosso sentir, se interpretado em conjunto 
com a cabeça do artigo 29-A nos conduzirá 
não a interpretação isolada do parágrafo 
e, por conseqüência, do termo “receita” 
– ora como repasse, ora como orçamento 
- mas da locução Receita da Câmara 
Municipal.
 O propósito do legislador reformador 
foi estabelecer um limite para a despesa 
total com a Câmara Municipal (art. 29-A) 
e dele demarcar o quantum poderá ser 
despendido com a folha de pagamento 
(§1º).
 Relembre-se, agora nas palavras 
do festejado Procurador do Estado do 
Rio de Janeiro e Professor MARCUS 
JURUENA VILLELA SOUTO, os métodos 
de exegese:
 “É prática na hermenêutica que as 
normas não comportam interpretação 
isolada, mas sim em consonância com o 
contexto em que se situam, sendo, pois, 
relevantes os princípios da lei, bem como 
o condicionante de que o parágrafo deve 

sempre ser interpretado no espírito 
estabelecido no caput”.19   (destacamos)
 Não são, data maxima venia, dois 
tetos absolutamente distintos, mas um 
limite extraído do outro, vale dizer, no 
Município do Rio de Janeiro dos 5% (cinco 
por cento) da Receita a que a Câmara pode 
ter direito, somadas as receitas tributárias 
e as receitas de transferências, 70% 
(setenta por cento) deste valor poderá ser 
gasto com folha de pagamento.
 Em outras palavras, os 70% (setenta 
por cento) não devem ser calculados 
do orçamento fixado para Câmara 
Municipal – dotação da Lei de Meios 
- mas do limite máximo permitido para 
o seu orçamento - Receita da Câmara 
Municipal.
 Tal fato permitirá que o Legislativo 
Municipal reduza o orçamento de 
manutenção das Casas de Leis, sem 
prejudicar as despesas de pessoal.
 Na verdade não existe uma correlação 
direta entre as despesas de manutenção e 
os gastos com pessoal, mas dois limites a 
serem obedecidos: um extraído do outro. 
Do contrário, seríamos praticamente 
obrigados a elevar a despesa total do 
parlamento municipal – seja orçamentária 
ou financeira - em função da folha de 
pagamento.
 Se o orçamento é menor – a Câmara 
de Vereadores já economiza – ela não 
pode ser punida por demandar menos 
recursos, seria um verdadeiro contra-
senso e é princípio comezinho de direito 
que as interpretações que levam ao 
absurdo devem ser descartadas. Seria um 
verdadeiro bis in idem.
 Exemplificando: O valor da Receita 
anual do município comporta um 
orçamento para o Poder Legislativo de 
até 100 unidades monetárias. A Câmara, 
após verificar todas suas necessidades, 
apresenta como proposta para seu 
orçamento 80 unidades monetárias. 
Valor este menor do que o do teto que 
poderia ter direito. Gasta com pessoal 68 
unidades monetárias. Se o percentual de 
70% com despesa de pessoal for apurado 
considerando o valor do atual orçamento 
fixado, a Casa de Leis teria ultrapassado 

o limite, pois dividindo 68 por 80 
chegaríamos a 85% de gasto com pessoal. 
Isto praticamente obrigaria o Parlamento 
Municipal a fixar o seu orçamento pelo 
teto. Por outro lado, se o cálculo fosse 
realizado com base na Receita possível 
para o Legislativo municipal - Receita 
da Câmara Municipal, o gasto de 68 
unidades monetárias não ultrapassaria o 
mencionado limite de pessoal e estaríamos 
economizando no seu funcionamento.
 A exegese proposta permitirá a 
elaboração de orçamentos mais 
enxutos – espelhando a real necessidade 
do Parlamento – sem se descurar 
do cumprimento dos postulados 
constitucionais inerentes ao teto da 
despesa do Poder Legislativo Municipal 
e ao limite com a folha de pagamento.
 No tocante à harmonização dos 
princípios e regras tradicionais de 
hermenêuticas, temos:
i. Preservados os preceitos orientadores 
segundo os quais os parágrafos não devem 
ser interpretados isoladamente e o de 
que as exceções devem ser interpretadas 
restritivamente, atendendo por 
conseqüência ao princípio da autonomia 
dos entes federados;
ii. Evitado o esvaziamento da 
independência orgânica dos Poderes 
ou de competências privativas em face 
de uma interpretação ampliativa das 
limitações ao Poder Legislativo, violando 
o postulado da separação dos Poderes;
iii. Contemplado o princípio da eficiência 
dado que os gastos com a folha de 
pagamento não restariam prejudicados 
em função da economia promovida nas 
despesas com o funcionamento das Casas 
de Leis; e
iv. Congregado os postulados do 
planejamento e do equilíbrio fiscal 
na medida em que os orçamentos 
mensurariam a real necessidade do 
órgão, combatendo as denominadas peças 
de ficção orçamentária, tornando mais 
transparentes as contas públicas.
 Em suma: os órgãos de controle 
interno e externo devem concentrar 
a apuração do limite com folha de 
pagamento no teto fixado para o Poder 

18 Ob. Cit. pág. 119.
19 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo Contratual. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2004, p. 230.



�� Revista TCMRJ    n. 36 - setembro 2007

Legislativo Municipal - no sentido de 
orçamento possível. No Município do 
Rio de Janeiro nos 5% (cinco por cento) 
da denominada Receita da Câmara 
Municipal, calculada na forma prevista 
no art. 29-A da Constituição Federal.
 Noutro modo de dizer as coisas, o 
denominador da fração será extraído do 
limite máximo permitido para orçamento 
da Casa de Leis Municipal e não dos 
recursos definidos na Lei Orçamentária 
Anual, ou seja, do teto - de acordo com 
o critério populacional – aplicado ao 
somatório das receitas tributárias e das 
receitas de transferências listadas no art. 
29-A da Carta Magna.

5.4. Do conceito de folha
de pagamento

 Inovou o constituinte com poder de 
emenda ao desprezar - abandonando a 
boa técnica legislativa - a utilização do 
conceito de despesa de pessoal, insculpido 
no art. 169 da Constituição Federal e 
regulamentado em outros diplomas legais, 
estipulando um novo parâmetro – ao 
menos constitucional - para a contenção 
de gastos por intermédio da expressão 
folha de pagamento.
 Esta Corte de Contas teve a 
oportunidade de manifestar-se por duas 
vezes sobre a correta acepção da locução 
folha de pagamento, definindo quais os 
elementos de despesa estão abarcados por 
esta raia específica.

5.4.1. Dos encargos sociais

 A primeira consulta versava 
acerca da inclusão das contribuições 
previdenciárias20 , tendo o douto 
Plenário, ao apreciar a dicotomia folha 
de pagamento e despesa total de pessoal, 
decidido, em sessão de 25 de setembro de 
2001, nos termos do voto nº 590/2001 do 
eminente Conselheiro JAIR LINS NETTO, 
no sentido de que as disposições contidas 
no art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal, 
ao limitarem os seus gastos com a folha 
de pagamento em 70% de sua receita, não 
prevêem a inclusão nela dos encargos 

sociais.
 O ilustre Relator, na oportunidade, 
trouxe à colação a seguinte manifestação 
do Tribunal de Contas de Minas Gerais:
 “Em verdade, encargos sociais são 
obrigações que decorrem da folha, mas 
não integram o seu montante. Essas 
despesas são distintas e acontecem em 
momentos diferentes. Por isso, o conceito 
jurídico de folha de pagamento não é 
elástico ao ponto de incluir os encargos 
sociais que dela somente se utiliza para 
fins de base de cálculo.
 “Nesse sentido, deve-se inferir que 
os encargos sociais escapam do conceito 
constitucional folha de pagamento. Não 
fosse assim, o legislador, como fez com os 
subsídios dos Vereadores que fazem parte 
de uma folha específica, teria inserido no 
texto do art. 29A a expressão “inclusive 
os encargos sociais”. Logo, onde a lei não 
distingue, não é permitido ao intérprete 
fazê-lo.
“Assim, resta evidenciado que a regra 
do limite de 70% da receita com folha 
de pagamento, aplicada num conceito 
jurídico, não alcança os encargos 
sociais.”

 E antes de concluir, em palavras suas, 
complementou:
 “Acresce, ainda, anotar que, 
admitindo-se a interpretação contrária, 
com a ampliação do conceito que, 
tradicionalmente, o direito positivo 
brasileiro vem dando à expressão folha de 
pagamento, distinguindo-a, precisamente, 
dos encargos previdenciários que sobre 
ela incidem, implicaria em vulnerar 
gravemente a autonomia e o pleno 
exercício dos poderes municipais, 
subordinados, destarte, a decisões 
abruptas e incontrastáveis dos poderes 
legislativo e executivo federais quanto a 
alteração das alíquotas e bases de cálculo 
das contribuições em ordem a inviabilizar 
o seu próprio funcionamento.”

5.4.2. Das parcelas indenizatórias

 A segunda indagação tratava da 
exclusão do cálculo das parcelas de cunho 
indenizatório devidamente relacionadas 
no corpo da consulta21, tendo o Tribunal, 
ao examinar cada uma de per si, decidido, 
na assentada de 27 de outubro de 2004, 
nos termos do Voto nº 527/2004 do 
insigne Conselheiro FERNANDO BUENO 
GUIMARÃES, pelo acolhimento do 
entendimento da douta Procuradoria-
Geral da Câmara Municipal, lançado no 
Parecer nº 11/03 – SAFF, consistindo na 
exclusão da folha de pagamento dos 
itens arrolados.
 A Promoção da lavra do célebre 
Procurador SÉRGIO ANTÔNIO FERRARI 
FILHO, aprovada pela ilustre Procuradora-
Geral da Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro, JÂNIA MARIA DE SOUZA, 
afastou do conceito de folha de pagamento 
os seguintes elementos de despesa:
 · Salário família;
 · Auxílio materno infantil;
 · Ajuda de custo;
 · Ressarcimento de despesas de pes-
soal requisitado;
 · Indenização de alimentação; e
 · Auxílio transporte.
 O aludido opinamento abordou 
a natureza jurídica das despesas 
e n u m e r a d a s  a c i m a  –  s e n d o 

20 Processo CMRJ nº 5465/01.
21 Processo CMRJ nº 5825/03.
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o recomendado para aprofundamento 
a leitura integral do texto - podendo 
ser assim sintetizados:
 i. Em relação ao salário família 
e ao auxílio materno infantil a 
legislação de regência22 estipula 
como condição para auferir as verbas 
assistenciais um estado pessoal do 
servidor, independentemente dos 
serviços prestados ao Município. 
É uma contribuição ao custeio 
das despesas de manutenção da 
família, devendo, no último caso, ser 
mensalmente comprovadas.
 ii. Os institutos de ajuda de custos 
e diárias são semelhantes, tendo como 
finalidade compensar as despesas 
de alimentação e pousada, sendo 
inegável o caráter indenizatório.
 i i i .  Na questão do auxílio -
transporte e da indenização de 
a l i m e n t a ç ã o  a  d e f i n i ç ã o  d a 
natureza indenizatória coube ao 
Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio  de  Janeiro  quando da 
apreciação da Representação por 
Inconstitucionalidade nº 40/97.
 i v.  Q u a n t o  a o  e l e m e n t o 
“Ressarcimento de despesas de 
pessoal requisitado”, o órgão jurídico 
da Casa de Leis argumenta que a 
questão perde complexidade em 
função da locução folha de pagamento, 
pois os valores serão restituídos a 
uma outra pessoa jurídica e, portanto, 
não estarão incluídos na mencionada 
folha de pagamento.
 E m  r e s u m o  e s t a  C o r t e  d e 
Fiscal ização entendeu que as 
despesas com os encargos sociais, 
salário família, auxílio materno 
infantil, ajuda de custos, diárias, 
indenização de alimentação, auxílio 
transporte e ressarcimento de despesa 
de pessoal requisitado não devem ser 
consideradas no cálculo da folha de 
pagamento para apuração do limite 
previsto no § 1º do art. 29-A da Lei 
Fundamental.

5.5. Do valor empenhado ou
liquidado da folha de pagamento

 A Diretoria de Finanças da 
Câmara de Vereadores sustenta que 
na verificação do percentual dos 
70% (setenta por cento) da despesa 
com pessoal, o valor da folha de 
pagamento deveria ser representada 
pela despesa liquidada e não pela 
despesa empenhada.
 É de sabença que a despesa 
pública comporta, em regra, 3 (três) 
fases especificas, compreendidas 
nas de empenho, de liquidação e de 
pagamento.
 O art. 58 da Lei Federal nº 4.320/64 
define o empenho como o ato da 
autoridade competente que cria para 
o Estado obrigação de pagamento 
pendente ou não de implemento de 
condição.
 O aludido Estatuto de Direito 
Financeiro no art. 60 veda a realização 
de despesa sem prévio empenho, 
estabelecendo no § 1º que em casos 
especiais previstos na legislação 
específica será dispensada a emissão 
da nota de empenho.
 No âmbito desta municipalidade 
a Lei Complementar nº 01, de 13 
de setembro de 1990, ratificou o 
Código de Administração Financeira 
e Contabilidade Pública do Município 
do Rio de Janeiro - CAF, instituído pela 
Lei nº 207 de 19 de dezembro de 1980, 
que regulou a matéria:
 “Art. 82 - Empenho de despesa 
é o ato emanado de autoridade 
competente que cria, para o Município, 
obrigação de pagamento, pendente 
ou não de implemento de condição, 
compreendendo a autorização e a 
formalização.
 ...............................
 “§ 2º - A formalização é a dedução 
do valor da despesa feita no saldo 
disponível do crédito próprio, 

comprovado pela nota de empenho.
 ...............................
 “Art. 84 ................. 
 “§ 1º - Além de outras previstas 
em legislação própria, é dispensada a 
emissão de nota de empenho para as 
despesas de pessoal, correspondentes 
a vencimentos, remunerações, salários 
e demais vantagens fixadas em lei.”
 Podemos extrair dos dispositivos 
transcritos que a legislação municipal 
não exige a emissão da nota de 
empenho para as despesas de pessoal, 
bastando para sua formalização a 
dedução do seu valor na respectiva 
dotação consignada no orçamento.
 Nada impede, porém, que os 
recursos para atender as despesas de 
pessoal sejam reservados para um, 
dois ou mais meses, evidentemente, 
respeitadas as dotações dos créditos 
orçamentários e o novo comando do 
art. 9º da Lei Complementar Federal 
nº 101/00 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal23.
 O fato da importância destinada 
às despesas de pessoal encontrar-se 
empenhada não significa que o Estado 
terá que inevitavelmente satisfazer 
a obrigação de pagamento, sendo 
para tanto necessário o implemento 
de condição, no caso, a confirmação 
do cumprimento dos deveres do 
servidor.
 E s t a  s i t u a ç ã o  n ã o  p a s s o u 
despercebida pelos comentadores 
HERALDO COSTA REIS e JOSÉ 
TEIXEIRA MACHADO JR., na clássica 
obra sobre a Lei Federal nº 4.320/64:
 “Isto seria absurdo e a própria 
lei no seu art. 62, distinguindo entre 
empenho e pagamento, ressalva o 
direito de o Estado apenas pagar 
quando satisfeitos os implementos 
de condição, como veremos adiante. 
Mesmo no caso de vencimento de 
funcionários sob o regime estatutário, 
há o implemento de condição: a 
obrigatoriedade de comparecimento 

22 Lei Municipal nº 94/79: “Art. 141 – O salário família será pago mesmo nos casos em que o funcionário ativo ou inativo deixar de receber o 
vencimento ou provento.”.
23 Lei Complementar nº 101/00:
“Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou 
nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 
trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.”
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à hora regulamentar, de cumprimento 
das tarefas que lhe são pertinentes e 
da disciplina imposta pelo próprio 
Estatuto.”24 (gizamos)
 O empenhamento, portanto, é um 
instrumento de controle da execução 
orçamentária, e compreende apenas 
uma das fases da despesa de pessoal, 
não caracterizando, de forma alguma, 
a efetiva realização da despesa. 
Logo o seu valor não pode figurar no 
numerador da fração que apura o limite 
de gasto com folha de pagamento, sob 
o risco de ampliarmos as restrições à 
autonomia e independência do Poder 
Legislativo Municipal.
 O critério proposto pela Casa 
de Leis, de considerarmos o valor 
da despesa liquidada de pessoal, 
também não parece, data maxima 
venia, ser o mais apropriado, vez que 
esbarra em impossibilidade prevista 
na própria lei de regência, pois este 
tipo de despesa não comporta a fase 
de liquidação. Noutro giro, a despesa 
de pessoal não é liquidada.
 O mencionado Código de Finanças 
Públicas da Comuna ao tratar da 
segunda fase da despesa – a liquidação 
- definiu-a como a verificação do 
implemento de condição e afastou sua 
incidência nos casos das despesas de 

pessoal. Senão vejamos:
 “Art. 87 ..............
 ...........................
 “§ 2º - As despesas de pessoal 
correspondentes a vencimentos, 
proventos, salários e demais vantagens 
fixadas em lei não estão sujeitas à 

liquidação de que trata este artigo, sem 
prejuízo do exame “a posteriori” pelos 
órgãos de controle interno e externo.”
 Esta peculiaridade também foi 
abordada pelos comentadores da 
Lei principiológica federal de 1964, 
recepcionada com status de lei 
complementar:
 “O funcionalismo, destarte, 
também esta sujeito a condições para 
receber seu vencimento; apenas a 
liquidação da despesa não se processa 
formalmente, como se verifica nos 
casos de fornecimento de serviços de 
terceiros.25

 (....)
 “Quando o órgão de pessoal 
prepara a folha de pagamento do mês, 
deduzindo faltas e impontualidades, 
está na verdade liquidando a despesa 
de pessoal do mês, embora na prática 
não se costume utilizar tal expressão 
em relação a esse tipo de despesa.”26

 Assim, por melhor adequar-se 
- embora na prática a quantia fosse 
a mesma - o valor que deverá figurar 
acima da barra de fração na apuração do 
percentual de 70% (setenta por cento) 
da receita com folha de pagamento, 
deverá ser o referente à despesa paga de 
pessoal, por ser o único representativo 
do gasto efetivamente realizado.
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24 MACHADO JR, José Teixeira. A lei 4320 comentada por J. Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis, 30ª edição. Rio de Janeiro: IBAM, 
2000/2001, p. 135.
25 Ob. Cit. p. 135.
26 Ob. Cit. p. 144/145.
27 Ob. Cit. p. 102.

 De todo o exposto, parece-nos 
que as obtemperações delineadas na 
presente manifestação poderiam ser 
assim resumidas:
 i. Para aferição do limite do art. 
29-A da Constituição Federal deverá 
ser dividido o dispêndio total da Casa 
de Leis, incluídos os subsídios dos 
Vereadores e excluídos os gastos com 
inativos, pelo somatório das Receitas 
provenientes do IPTU, ISS, ITBI, 
TAXAS, DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA, 
MULTAS E JUROS S/DÍVIDA ATIVA 
TRIBUTÁRIA, MULTAS E JUROS S/
TRIBUTOS, COTAS-PARTE do ICMS, 

IPVA, IPI-Exportação, CIDE, FPM, IRRF, 
IPTR, IMPOSTO S/OPERAÇÕES COM 
OURO e DESONERAÇÃO DO ICMS-
Exportação, excluídas as oriundas 
do SUS, FUNDEF e Royalties do 
petróleo.
 ii. Do resultado apurado acima 
será extraído o limite de 70% (setenta 
por cento) que poderá ser gasto com 
folha de pagamento, previsto no §1º do 
mencionado dispositivo constitucional, 
sendo este valor representado pela 
despesa paga, não se computando na 
folha de pagamento as despesas com 
encargos sociais, salário família, auxílio 

materno infantil, ajuda de custos, 
diárias, indenização de alimentação, 
auxílio transporte e ressarcimento de 
despesa de pessoal requisitado.
 Por derradeiro, não poderíamos 
deixar de trazer à colação mais uma das 
sábias lições do mestre da hermenêutica 
CARLOS MAXIMILIANO PEREIRA 
DA SILVA de que: “Ninguém ousará 
dizer que a música escrita, ou o drama 
impresso, dispensem o talento e o 
preparo do intérprete. Este não se afasta 
da letra, porém dá ao seu trabalho 
cunho pessoal, e faz ressaltarem belezas 
imprevistas.”27 .

6 – CONCLUSÃO
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uscando um novo paradigma 
para a fiscalização dos órgãos 
e entidades compreendidas 

dentro de sua área de atuação, a 
3ª Inspetoria Geral, no âmbito da 
Secretaria Municipal de Educação, 
iniciou, no exercício de 2001, 
uma série de inspeções ordinárias 
voltadas para pontos específicos 
que envolviam as questões mais 
importantes no funcionamento 
geral das escolas municipais.
 Os bons resultados obtidos 
nestes trabalhos mostram que o 
acompanhamento mais direto e 
constante nas unidades escolares 
pode provocar ações imediatas 
por parte dos gestores envolvidos, 
so lucionando com rapidez  as 
impropriedades detectadas pelo 
Tribunal.

Programa de visitas
às escolas municipais

B  Diante desta constatação, o 
Ilustre Conselheiro Fernando Bueno 
Guimarães, relator da área à época, 
sugeriu que se desenvolvesse um 
trabalho na área  da educação 
municipal, mais precisamente nas 
unidades escolares.
 A 3ª IGE realizou estudos e 
pesquisas, foi a campo, entrevistou 
alunos, professores e especialistas, 
detectou os principais pontos a 
serem acompanhados, elaborou os 
papéis de trabalho e sistematizou 
os procedimentos a serem adotados 
pelas equipes nas escolas. Assim 
nasceu o  Programa de Vis i tas 
às Unidades Escolares da Rede 
Municipal.
 A partir daí, além das atividades 
r o t i n e i r a s ,  c o m o  i n s p e ç õ e s , 
auditorias, análise processual etc, 

os técnicos da 3ª IGE passaram 
a  v is i tar  mensalmente  quatro 
unidades escolares selecionadas 
aleatoriamente dentro de uma 
C o o r d e n a d o r i a  R e g i o n a l  d e 
Educação (CRE) e a registrar todos 
os detalhes destas escolas em 
seus papéis de trabalho. Estas 
visitas verificam as condições das 
escolas no que concerne à merenda 
escolar, às merendeiras, segurança, 
limpeza, estrutura (instalações - 
elétrica e hidráulica, equipamentos 
e material escolar), corpos discente 
e  docente ,  eventua l  ca rênc ia 
de professores por disciplina e 
índices de freqüência e aprovação 
dos alunos.  Considerando que 
o Município está  dividido em 
10 Coordenadorias Regionais de 
Educação, a execução anual do 

Os resultados obtidos 
nas inspeções 
ordinárias voltadas 
para pontos 
específicos no 
funcionamento geral 
das escolas municipais 
mostram que o 
acompanhamento mais 
direto e constante nas 
unidades escolares 
pode provocar 
ações imediatas por 
parte dos gestores, 
solucionando 
com rapidez as 
impropriedades. 

Elizabeth de Souza Mendes Arraes
Inspetora Geral da 3ª IGE

Marcus Vinicius Pinto da Silva
Inspetor Setorial da 3ª IGE

Jeverson das Chagas e Silva
Técnico de Controle Externo da 3ª IGE

Marcos Mayo, Jeverson Chagas, Elizabeth Arraes, Marcus Vinicius e Ricardo Gonçalves no IX Semi-
nário Nacional – Educação promovido pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo – TCMSP
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programa tem duração de dez meses 
(de fevereiro a novembro), um mês 
para cada CRE, coincidindo com o 
período letivo.
  Paralelamente à execução dos 
trabalhos, foi desenvolvido pela 
Assessor ia  de  In formát ica  do 
TCMRJ, em conjunto com a 3ª IGE, 
o Sistema Estatístico de Dados 
(SED), que possibilita o tratamento 
estatístico das informações colhidas 
junto às unidades escolares. O SED 
foi fundamental para o Programa. 
Através dele, tornou-se possível 
o cruzamento de dados tanto das 
escolas como das CREs e a realização 
de estudos comparativos entre 
unidades, entre coordenadorias, 
entre bairros e entre regiões da 
cidade.
 A  p a r t i r  d o  t e r c e i r o  a n o 
d o  Pr o g r a m a  d e  Vi s i t a s ,  f o i 
d i a g n o s t i c a d a  a  n e c e s s i d a d e 
de reformulação dos papéis de 
t rabalho,  procedimentos  e  do 
próprio Programa, tendo como 
objetivo a identificação de novas 
oportunidades de pesquisa que 
visassem à melhoria dos resultados 
obtidos. Tal necessidade tornou-
se premente após a segmentação 
interna da 3a Inspetoria em três 
grupos específ icos de atuação 
especializada: Educação, Cultura 
e  A s s i s t ê n c i a  S o c i a l ,  o  q u e 
t rouxe  maior  conhecimento  e 
aprofundamento nos temas relativos 
a cada área.
 Neste contexto, a maturação 
do Programa e  a  conseqüente 
experiência  adquirida pela equipe 
que atua na área de educação 
após esta especialização fizeram 
surgir a necessidade de inclusões, 
supressões e racionalização de 
d ive r sos  i t e ns  do  c heck - l i s t , 
adequação da linguagem utilizada 
nos questionários aplicados aos 
alunos, criação de um questionário 
a ser aplicado aos professores, 
além da tentativa de viabilizar 
um alcance maior de unidades, 
alunos e professores através da 
sistematização e reavaliação dos 

procedimentos  anter iormente 
adotados.
 Além dos pontos já destacados, 
percebeu-se também a necessidade 
de se garantir respaldo técnico 
para as conclusões estatísticas 
resultantes do desenvolvimento 
do trabalho.  Sendo assim,  foi 
contratada a consultoria da Fundação 
COPPETEC da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, tendo como 
objetivo a definição de um plano 
amostral, a avaliação e validação 
dos questionários que vinham 
sendo utilizados, a crítica dos 
demais papéis de trabalho e do 
Sistema Estatístico de Dados, além 
do acompanhamento do Programa 
ao longo de um ano.
 Nos estudos elaborados pela 
C O P P E T E C ,  f o r a m  d e f i n i d o s 
três planos amostrais, um para a 
pesquisa com os alunos, outro para 
a pesquisa com os professores e 
o terceiro para as escolas da rede 
pública municipal. Em cada um 
deles, o ponto de recorte básico 
para o cálculo dos tamanhos das 

amostras  fo i  a  Coordenadoria 
Regional de Educação – CRE.
 Ainda como parte da reavaliação 
do Programa, a equipe da 3ª IGE 
realizou em 2007 uma medição dos 
resultados obtidos pelas visitas do 
TCMRJ nas unidades escolares. 
Foi feito um levantamento de sua 
efet ividade através  dos dados 
consignados no Sistema Estatístico 
de Dados – SED - e dos relatórios 
elaborados ao longo destes quatro 
anos (período de 2003 a 2006) de 
atuação, tendo sido verificados os 
seguintes resultados:

- 95 unidades visitadas (25,26% 
do total de escolas com turmas 
de 2o segmento – antiga 5ª a 8ª 
série);
- 2.450 alunos entrevistados 
(5,44% do total de alunos do 2o 
segmento);
- 53 escolas monitoradas (55,78% 
do total visitado);
- 72,72% dos itens apontados 
pelo TCMRJ foram solucionados 
pela Secretaria Municipal de 
Educação.

Coordenadorias
Itens que
necessitavam
correções

itens
corrigidos

Pendências de 
Monitoramento

% de
atendimento

1ª CRE 23 21 02 91,30

 2ª CRE 22 17 05 77,27

 3ª CRE 31 22 09 70,96

 4ª CRE 18 12 06 66,66

 5ª CRE 32 23 09 71,87

 6ª CRE 18 14 04 77,77

 7ª CRE 17 06 11 35,29

 8ª CRE 12 07 05 58,33

 9ª CRE 15 15 - 100,00

10ª CRE 21 15 06 71,42

Com o Plano Amostral apresentado pela Fundação COPPETEC e a 
reformulação de papéis de trabalho, o Programa de Visitas às Escolas 
da Rede Municipal alcançará os seguintes números:

-Serão visitadas 243 escolas com 2o segmento (antiga 5ª a 8ª série) 
no período de 10 meses;

-Serão realizadas 2.391 entrevistas com alunos;
-Serão entrevistados 2.054 professores.
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Jeverson Chagas e Marcus Vinicius da 3a. Inspetoria Geral do TCMRJ proferindo palestra sobre o 
Programa de Visitas as Escolas da Rede Municipal de Ensino no IX Seminário Nacional – Educa-
ção do TCMSP.

Diplomação dos servidores Jeverson Chagas e Marcus Vinicius pela palestra proferida no TCMSP.

 A margem de erro estabelecida 
no Plano Amostral será de 4% para 
as visitas e 2% para as entrevistas, 
sendo fixado um nível de confiança 
de 95%.

Para que o início do programa 
coincida com o início do ano letivo, 
as reformulações propostas tanto 
pela consultoria da COPPETEC 
quanto pelas avaliações feitas pela 
própria equipe da 3ª IGE serão 
implementadas a partir do exercício 
de 2008. 

O  P r o g r a m a  d e  V i s i t a s 
desenvolv ido  pela  3ª  IGE fo i 
apresentado no IX Seminár io 
Nacional de Educação, realizado 
no TCMSP em agosto último. Uma 
equipe formada pela Inspetora 
Geral da 3ª IGE, Elizabeth de Souza 
Mendes Arraes ,  pelo  Inspetor 
Setorial da 3ª IGE, Marcus Vinicius 
P into  da  S i lva ,  pe lo  Técnico 
de Controle Externo da mesma 
Inspetoria, Jeverson das Chagas e 
Silva (estes dois últimos na condição 
de palestrantes do evento), pelo 
Assessor da Secretaria de Controle 
Externo, Marcos Mayo Simões, e 
pelo Analista de Informação Ricardo 
da Silva Diniz Gonçalves, esteve 
presente ao evento, que contou 
com a participação de especialistas 
em diversas áreas relacionadas 
com o tema e teve como foco o 
controle de gastos e a construção de 
indicadores.

O t rabalho mostrado pelos 
representantes  do  TCMRJ  fo i 
muito bem acolhido, despertando, 
inclusive, o interesse de outros 
tribunais em  conhecer e implantar 
o programa de forma parecida em 
suas sedes.

A expectativa para o próximo 
ano é  de  que o  TCMRJ possa 
c o n t i n u a r  c o n t r i b u i n d o  n a 
construção de indicadores na área 
de educação, apontando para a 
Secretaria Municipal os principais 
problemas detectados  em sua 
rede, com dados absolutamente 
confiáveis e respaldados pelos 
estudos estatísticos realizados pela 

UFRJ, uma das mais tradicionais 
instituições de ensino e pesquisa 
do país.

Desta forma, o Programa de Visitas 
às Escolas Municipais contribui para 
manter o TCMRJ em sua contínua 
busca por eficiência e efetividade de 

suas ações, exercendo um controle 
de conformidade que se alia aos dos 
resultados das gestões, afirmando o 
compromisso de fiscalizar, orientar 
e, sobretudo, prevenir, e fortalecendo 
cada vez mais a sua atuação em prol 
da sociedade.
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O impacto do FUNDEF e as 
perspectivas para o FUNDEB
no Município do Rio de Janeiro

Alexandre de Azevedo Teshima
Contador da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD

universalização e a melhoria da 
qualidade do ensino público é 
uma das maiores preocupações 

dos gestores públicos, políticos e da 
sociedade brasileira devido a sua 
importância vital para o desenvolvimento 
social e econômico do Brasil. Uma das 
medidas praticadas na busca da melhoria 
do ensino público tem sido vincular 
obrigatoriamente receitas governamentais 
à Educação.

Com o advento da Constituição Federal 
de 1988 todos os estados e municípios 
foram obrigados a aplicar pelo menos 
25% dos seus recursos provenientes de 
impostos e transferências em despesas 
com manutenção e desenvolvimento do 
ensino.  A vinculação orçamentária para 
Educação proporcionou à sociedade uma 
garantia de que, independentemente da 
vontade de seus gestores, uma boa parcela 
da arrecadação governamental deve ser 
destinada a ações educacionais.

Oito anos após a promulgação da 
Constituição Federal, foi criado o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e Valorização 
do Magistério – FUNDEF por meio da 
Emenda Constitucional nº 14 de 1996 
e regulamentado pela Lei nº 9.424 de 
24.12.1996, tendo sido implantado 

nacionalmente a partir de 1998 e vigorado 
até 2006. O Fundo não aumentou o mínimo 
constitucional para a Educação, apenas 
direcionou 15% (60% de 25%) para o 
Ensino Fundamental.

O FUNDEF foi criado com o objetivo 
de ampliar o atendimento e desenvolver o 
ensino fundamental público mediante a 
seguinte metodologia: “Quanto maior for o 
número matrículas no ensino fundamental, 
maior será o repasse de recursos recebidos.” 
Na prática, de forma geral, houve um 
sensível acréscimo de números de 
matrículas no ensino fundamental, nas 
diversas cidades brasileiras. 

Dez anos após o surgimento 
do FUNDEF, foi criado o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB por 

meio da Emenda Constitucional nº 53, de 
19.12.2006, regulamentada pela Medida 
Provisória 339, de 28.12.2006, convertida 
na Lei 11.494, de 24.06.2007, tendo sido 
implantado, nacionalmente, a partir de 1º 
de janeiro de 2007. O Fundo também não 
aumentou o mínimo constitucional para a 
Educação, apenas direcionou 20% para a 
Educação Básica.  

O FUNDEB foi criado com o objetivo 
de promover a ampliação e melhorar a 
qualidade de outros segmentos de ensino, 
não contemplados pelo FUNDEF como o 
ensino infantil e o ensino médio. A nova 
fórmula de distribuição dos recursos agora 
engloba matrículas existentes em creches, 
pré-escolas, ensino médio, educação 
indígena e quilombola, educação de jovens 
e adultos, além das matrículas do ensino 
fundamental e especial.

Legislação
Constituição Federal
(texto original)

Emenda Constitucional nº 14

Emenda Constitucional nº 53

Vinculação Orçamentária para Estados e Municípios
25% de impostos e transferências aplicados em ações de 
manutenção e desenvolvimento do ensino.
25% de impostos e transferências aplicados em ações de 
manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo pelo menos, 
15% na Educação Fundamental, por intermédio do FUNDEF.
25% de impostos e transferências aplicados em ações de 
manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo pelo menos, 
20% na Educação Básica,  por meio do FUNDEB.

INTRODUÇÃO

A
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Com a implantação do FUNDEF, 
em 1º de janeiro de 1998, cerca de 
1,5% do PIB brasileiro passou a ser 
destinado ao ensino fundamental 

No Município do Rio de Janeiro, o FUNDEF, durante o seu período de vigência, foi alimentado por ingressos 
de recursos que totalizaram R$4.894.859.900,08 e desembolsos que somaram R$4.873.032.669,85.

Os recursos do FUNDEF, por 
determinação constante na Lei nº 
9.424 de 24.12.1996, só poderiam 
custear despesas com manutenção 
e  desenvolvimento do ensino 
fundamental e especial, sendo  60%, 
no mínimo, destinados ao pagamento 
de professores e demais funcionários 
de apoio pedagógico. Gastos com 
creche, pré-escola, educação de jovens 
e adultos foram proibidos. 

A composição dos gastos com 
recursos do FUNDEF revela que o 
Município do Rio de Janeiro destinou 
a maior parte (82%) dos recursos para 
o custeio de despesas com pessoal. 
Outro ponto a destacar é a pequena 
parcela destinada a investimentos, 
apenas 4%.   

Investimento 4%

Outras Despesas 14%
Pessoal 82%

FONTES (15% de Receitas de Estados, DF e Municípios)

Fundo de Participação dos Estados – FPE

Fundo de Participação dos Municípios – FPM

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS

Imposto sobre Produtos Industrializados s/ Exportação – IPIexp 

Desoneração de Exportações (Lei Complementar 87/96)

Critério de Distribuição

Número de matrículas no Ensino 
Fundamental do ano anterior

FUNDEF

ANO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
TOTAL

Valor R$ mil
356.618.596,54
383.521.028,59
438.613.471,33
489.299.530,16
552.270.292,40
576.392.673,98
654.604.995,56
697.360.540,02
746.178.771,50

4.894.859.900,08

ANO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
TOTAL

Valor R$ mil
334.359.005,10
344.132.045,44
414.559.120,45
456.034.587,01
603.258.349,22
642.566.161,28
658.627.859,15
693.757.725,05
725.737.817,15

4.873.032.669,85

RECEITAS ORÇAMENTÁRIASDESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

público. São recursos vinculados 
à Educação, por força do disposto 
no art igo 212 da Consti tuição 
Federal, transferidos, regular e 

automaticamente, aos governos 
estaduais e municipais, com base no 
número de alunos matriculados em 
cada uma de suas redes de ensino. 

O Impacto do FUNDEF no Município do Rio de Janeiro

Aplicação dos Recursos do FUNDEF 
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O Município do Rio de Janeiro foi um dos entes mais beneficiados, financeiramente, com a implantação do FUNDEF, 
o montante acumulado do ganho (diferença entre o valor de contribuição e repasse) totalizou R$3.320.574.779. 

Este considerável ganho de recursos com o FUNDEF deve-se à elevada participação do Município do Rio de Janeiro 
no quantitativo geral de alunos matriculados no ensino fundamental. De acordo com dados do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira1, dos 1.974.118 alunos matriculados no ensino fundamental público, 
no Estado do Rio de Janeiro, 591.741 (29,97%) estudam em escolas do Município do Rio de Janeiro, ou seja, praticamente, 
três em cada dez alunos.

O aporte adicional de recursos advindos do FUNDEF proporcionou a ampliação do número de matrículas do ensino 
fundamental do Município em 30.2492  alunos durante o período de existência  do Fundo.

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

530.000      540.000       550.000      560.000       570.000      580.000      590.000       600.000      610.000       620.000      630.000

618.832

607.853
603.690

595.145

590.578

595.907

592.267

591.741

561.492

1 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação 
(MEC), cuja missão é promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro com o objetivo de subsidiar a formulação 
e implementação de políticas públicas para a área educacional a partir de parâmetros de qualidade e eqüidade, bem como produzir informações 
claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, educadores e público em geral.
2 Diferença entre o número de matriculas existentes em 1998 e 2006.
3 Carência não coberta por dupla regência.
4 Somatório da carência efetiva mais dupla regência.

1998          1999           2000          2001           2002           2003          2004           2005          2006

243.150.546 235.678.409
286.114.669

322.192.481
367.643.493

399.795.501
453.415.707

483.667.665
528.916.308Ganho com o FUNDEF (1998 a 2006)   (R$mil)

a elevada carência de professores e demais profissionais da 
Educação ainda existente no Município. De acordo com 
os dados referentes ao mês de dezembro de 2006, há uma 
carência efetiva de 2.155 servidores e uma carência total de 
15.011 na rede pública municipal, assim distribuída:

Cargo
Professor I
Professor II
Pessoal de Apoio
Total

Carência efetiva3 Dupla regência Carência total4 

Ressalte-se que o ganho financeiro proveniente do FUNDEF não foi suficiente para resolver pontos importantes como 

Outros Municípios
do RJ   43,38%

União
0,52%

Estado do RJ
         26,12%

Total de Matrículas no Ensino Fundamental Público em 2006

Município do RJ
29,97%

Quantidade de Matrículas no Ensino Fundamental

385
203

1.567
2.155

6.385
6.471

0
12.856

6.770
6.674
1.567

15.011
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No âmbito Municipal, a gestão 
dos recursos do FUNDEB compete ao 
Secretário de Educação, solidariamente 
com o Prefeito, atuando mediante 
delegação de competência, conforme 
disposto no art. 69, § 5º, da Lei nº 
9.394/96. O controle social dos recursos 
é exercício por intermédio do Conselho 
de Acompanhamento e Controle Social 
do FUNDEB. Este Conselho é um 
colegiado formado por, pelo menos, 
nove representantes do Poder Executivo 
Municipal, professores, servidores 
administrativos, estudantes, pais 
de alunos e diretores, devendo ser 
instituído por lei ou decreto em todos 
os Municípios, por exigência da Lei 
Federal nº 11.494/2007. Já a fiscalização 
da aplicação dos recursos é feita pelo 
Tribunal de Contas do Município, por 
meio de auditorias e inspeções realizadas 

FUNDEF
FONTES ( 20% de Receitas de Estados, DF e Municípios)5 
Fundo de Participação dos Estados – FPE
Fundo de Participação dos Municípios – FPM
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS
Imposto sobre Produtos Industrializados s/ Exportação – IPIexp 
Desoneração de Exportações (Lei Complementar 87/96)
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações –ITCMD
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA
Quota parte de 50% do Imposto Territorial Rural devida aos Municípios – ITR

Critério de Distribuição

Número de matrículas da 
Educação Básica (creche, pré-
escola, fundamental e médio) 
do ano anterior6

5 O percentual de 20% sobre todas as fontes somente ocorrerá a partir de 2009. No exercício de 2007 o percentual foi fixado em 16,66%, 
já no exercício de 2008, o percentual será de 18,33% sobre as Fontes: FPE, FPM, ICMS, IPIexp e LC 87/96. Já sobre as novas Fontes 
ITCMD, IPVA e ITR, o percentual será de 6,66% em 2007 e 13,33% em 2008.  
6 A escala de inclusão dos alunos da educação infantil, ensino médio e educação de jovens e adultos ocorrerá de forma gradativa, sendo 
33,33% em 2007,  66,66% em 2008 e 100% a partir de 2009. 

por iniciativa própria, solicitação da 
Câmara Municipal ou  em decorrência 
de denúncias e representações.   

Os recursos do FUNDEB devem 
ser empregados na manutenção e 
desenvolvimento da educação básica 
pública, observando-se os respectivos 
âmbitos de atuação prioritária. No 
âmbito Municipal, os recursos devem 
ser aplicados na educação infantil e no 
ensino fundamental, sendo, no mínimo,  
60% destinados obrigatoriamente à 
remuneração de professores e demais 
profissionais de apoio pedagógico. A  
parcela  não destinada à remuneração 
do magistério (máximo de 40%) deve 
ser aplicada em outras ações de ensino 
discriminadas no art. 70 da Lei 9.394/96 
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), como aquisição de material 
didático-escolar, transporte escolar, 

despesas de custeio, bens de capital e 
outras despesas relacionadas à atividade-
meio.

Ressalte-se que, segundo o Ministério 
da Educação, os recursos do FUNDEB 
não podem ser aplicados em despesas de 
exercícios anteriores, em despesas com 
inativos, com aquisição de uniformes 
escolares, com merenda escolar, com 
acervo para bibliotecas públicas,  
com edificação de quadras e ginásios 
poliesportivos em praças públicas, por 
vedação expressa no art. 71 da Lei de 
Diretrizes e Bases.

Assim como o FUNDEF, o FUNDEB é 
alimentado por parte das receitas próprias 
estaduais e municipais provenientes de 
impostos e transferências e os recursos 
são distribuídos conforme o número de 
matrículas existentes em sua rede básica 
de ensino.

O FUNDEB no Município do Rio de Janeiro

no FUNDEF, como o ensino infantil e 
médio. Agora, as unidades da federação 
que já conseguiram a universalização 
do ensino fundamental são estimuladas 
a focar as suas ações governamentais 
em outros segmentos do ensino menos 
desenvolvidos. Desta forma, a tendência 
é que os municípios priorizem os seus 
investimentos no ensino infantil e os 
estados no ensino médio. 

Com a implantação do FUNDEB, a 
tendência é que o Município do Rio de 
Janeiro tenha uma  redução do ganho 
devido a sua concentração de matrículas 

no ensino fundamental. No entanto, 
há uma expectativa de ampliação do 
número de vagas para alunos de creche, 
pré-escola e educação de jovens e 
adultos, por se tratar de modalidades não 
contempladas no programa anterior.

O sucesso do FUNDEB depende de 
um conjunto de fatores, que envolvem o 
Governo e toda a Sociedade. Entretanto, 
somente o tempo vai confirmar se a 
metodologia implantada pelo novo 
Fundo contribuirá de forma efetiva para a 
ampliação de matrículas e para a melhoria 
qualitativa do ensino básico.

De forma global, as principais 
inovações do FUNDEB, em relação 
ao FUNDEF, foram a majoração do 
percentual de contribuição de 15% 
para 20%; inclusão de três novas fontes: 
ITCMD, IPVA e o ITR e o critério de 
distribuição dos recursos, que passou a 
ser o número de matrículas na educação 
básica.  

A análise da nova sistemática de 
contribuição e distribuição implantada 
pelo FUNDEB permite concluir que o foco 
não é mais o ensino fundamental e sim 
as outras modalidades não contempladas 

Re s s a l t e – s e  q u e  a  União, 
devido a profundas desigualdades 
econômicas existentes entre os 
estados e algumas regiões do país, 

Conclusão

estabelece, anualmente, um valor 
de investimento mínimo por aluno, 
abaixo do qual nenhum estado poderá 
ficar. Os estados que estiverem 

abaixo desse valor recebem uma 
complementação da União, para que 
alcancem o valor mínimo nacional 
por aluno.
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Comparecimento de Conselheiros 
a CPIs: pareceres divergem

Constitucional – CPI nº 1061/2007 – CPI do RIOCENTRO – Convite para comparecimento de Conselheiro 
de Tribunal de Contas –  Prerrogativas, garantias e impedimentos equiparados aos membros do Poder 
Judiciário  por força constitucional  – Limites ao poder de investigação das CPI´s

Sr Conselheiro Presidente,

Remete-se a esta Assessoria Jurídica 
o Ofício nº 19, originário da Presidência 
da Comissão Parlamentar de Inquérito 
nº 1061/2007 da Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro – CPI do Riocentro – o 
qual, convida o Excelentíssimo Senhor 
Conselheiro José de Moraes Correia Neto 
para audiência pública a ser realizada no 
dia vinte e dois de junho do corrente, no 
Plenário da Câmara do Rio de Janeiro, às 
11:30 horas, com arrimo no Parecer da 
Procuradoria-Geral da Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro, que concluiu pela 
inexistência de impedimento legal do 
comparecimento de Conselheiro de 
Tribunal de Contas.

Tal expediente, por certo, foi 
apresentado em virtude do Ofício TCM/
GPA nº 111/07, pelo qual a Presidência 
desta Corte de Contas comunicou à insigne 
Comissão a existência de “impedimento 
legal inerente à sua condição de Membro 
Julgador deste Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, o que o 
impede de manifestar-se em qualquer 
esfera estranha a esta Instituição, sobre 
atos de julgamento da competência desta 
Corte de Contas.”

Sucintamente, sustenta a douta 
Procuradoria da Câmara, em sua 
manifestação, que:

- a “tênue similitude entre os direitos 
e deveres dos Conselheiros das Cortes de 
Contas e os dos magistrados” ... “jamais 
ocorre na dimensão ventilada...”;

- em tese, o ato praticado pelo 
Conselheiro não tem a natureza de ato 
jurisdicional, como prescreve o art. 
71, II da CRFB, a ponto de ensejar o 
seu não comparecimento para prestar 
informações;

- a CPI não está “a investigar qualquer 
julgamento, mas os termos de um singelo 
edital de concorrência”;

- a equiparação prevista no art. 73, § 
3º da Constituição Federal, não impede 
que a CPI possa tomar o depoimento de 
qualquer autoridade federal, estadual ou 
municipal, na expressa dicção do art. 2º 
da Lei nº 1.579/52;

- a presença de um Conselheiro de 
Corte de Contas no seio de uma CPI 
não constitui violação ao princípio de 
separação e harmonia entre os Poderes, 
especialmente porque o Tribunal de 
Contas constituiria órgão auxiliar 
dos Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário;

- compete aos Tribunais de Contas, na 
forma dos arts. 71, VII, da CFRB e 88, VIII 
da Lei Orgânica Municipal,  “prestar as 
informações solicitadas pelo Congresso 
Nacional, por qualquer de suas Casas, ou 
por qualquer das respectivas Comissões, 
sobre a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial e 
sobre resultados de auditorias e inspeções 
realizadas”.

Em que pesem os judiciosos 
argumentos apresentados pela douta 
Procuradoria da Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro, entendemos que as 
premissas invocadas, data venia,  não 
vêm ao encontro das justificativas 
erigidas no Ofício TCM/GPA nº 111/07.

Esclareça-se.
Não se trata, na espécie, de tênue 

similitude entre os cargos de Conselheiro 
dos Tribunais de Contas e Magistrado. 
Ao revés, a equiparação decorre da 
orientação insculpida no art. 73, § 
3º1, in fine, c/c art. 752 da CRFB e 
reproduzidos em sua essência no art. 
124, § 3º3 4 c/c art. 128, §§ 3º e 4º5 da 
Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 
Não poderia ser de outra forma, haja vista 
que pretendeu o legislador constituinte 
garantir a efetividade e isenção das ações 

Os pareceres que ora publicamos visam demonstrar algumas interpretações sobre o papel 
das Comissões Parlamentares de Inquérito – CPIs, em especial no que diz respeito ao 
atendimento de convite de comparecimento de Conselheiros de Tribunal de Contas junto às 
citadas Comissões.
Foram discutidas, além das prerrogativas, garantias e impedimentos dos Conselheiros - 
os quais são equiparados, por força constitucional, aos membros do Poder Judiciário -  a 
existência de impedimento legal ao atendimento do convite realizado pela CPI, como também 
as limitações materiais legais impostas aos Conselheiros. 
Da lavra da Assessoria Jurídica desta Corte de Contas e da Procuradoria - Geral da Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro, tais atos opinativos apresentam, com concisão, a visão de ambas 
as Casas sobre os temas propostos para debate.

Parecer da Assessoria Jurídica do TCMRJ
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conferindo-lhes, por isso, as mesmas 
garantias asseguradas aos membros da 
Magistratura.

Nesse sentido, trazemos à colação o 
escólio de Carlos Ayres Britto6:

A referência organizativo-operacional 
que a Lei Maior erige para os Tribunais de 
Contas não reside no Poder Legislativo, 
mas no Poder Judiciário. Esta é a razão pela 
qual o art. 73 da Carta de Outubro confere 
ao Tribunal de Contas da União, “no que 
couber”, as mesmas atribuições que o 
art. 96 outorga aos tribunais judiciários. 
Devendo-se entender o fraseado “no que 
couber” como equivalente semântico 
da locução mutatis mutandis; ou 
seja, respeitadas as peculiaridades de 
organização e funcionamento das duas 
categorias de instituições públicas (a 
categoria do Tribunal de Contas da União 
e a categoria dos órgãos que a Lei Maior 
da República eleva à dignidade de um 
tribunal judiciário).

Mas não se esgota nas atribuições dos 

tribunais judiciários o parâmetro que a 
Lei das Leis estabelece para o Tribunal 
de Contas da União, mutatis mutandis. 
É que os ministros do Superior Tribunal 
de Justiça também comparecem como 
referencial (em igualdade de condições, 
averbe-se) para “garantias, prerrogativas, 
impedimentos, vencimentos e vantagens” 
dos ministros do TCU, tudo conforme 
os expressos dizeres do x 3º do art. 
Constitucional de nº 73.

Decorre daí serem plenamente 
aplicáveis aos Conselheiros de Contas as 
garantias, prerrogativas e impedimentos 
da Lei Orgânica da Magistratura Nacional 
(Lei Complementar nº 35/79), em especial 
o Título II, Capítulo I, arts. 25 a 34.

Por outro lado, acerca da alegação 
de que ato praticado pelo Conselheiro 
não tem a natureza jurisdicional, 
importa dizer que de fato, não estamos 
diante dessa hipótese, como, aliás, bem 
destacado no parecer proferido pelo 
Ilustre Secretário-Geral desta Corte de 
Contas, utilizado como argumento de 

autoridade na manifestação da unidade 
jurídica da Casa de Leis. Nem tampouco 
foi este o fundamento que orientou este 
Tribunal ao expedir o Ofício  TCM/GPA 
nº 111/2007, como se verá adiante.

A bem da verdade, se a apreciação 
do edital (e seus corolários) realizada 
pelo Tribunal não importa efetivamente 
em julgamento, tais atos integrarão a 
prestação anual de contas do ordenador 
de despesa (art. 71, II da CRFB), que 
deverá ser oportunamente apreciada 
pelo órgão colegiado deste Tribunal com 
isenção e imparcialidade (Deliberação 
nº 116/92)7. 

Se assim é – e assim é – a manifestação 
prévia ao exame das contas por qualquer 
Conselheiro sobre fato pontual que, ao fim 
e ao cabo, integrará a prestação de contas 
do ordenador de despesas, importa, 
indubitavelmente, em prejulgamento 
da questão, violando-se, portanto, a 
imparcialidade necessária e exigida para 
toda e qualquer decisão.

Alguns juristas subsumem a hipótese 

1 Art. 73, § 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens 
dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
2 Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos 
Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.
Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros.
3 Art. 124 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos Municípios, e de todas as entidades de sua administração 
direta e indireta e fundacional, é exercida mediante controle externo da Câmara Municipal e pelos sistemas de controle interno do respectivo 
Poder Executivo, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º - No Município do Rio de Janeiro, o controle externo é exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, 
aplicando-se, no que couber as normas estabelecidas nesta seção, inclusive as relativas ao provimento de cargos de Conselheiro e os termos dos 
§§ 3º e 4º do artigo 131 desta Constituição. 
4 Observação: * Os artigos 124, 125, 126 e seus parágrafos e incisos foram acrescentados pelo artigo 2º da Emenda Constitucional nº 04, de 20 
de agosto de 1991. A partir do artigo 123 (atual 127), todos os artigos foram renumerados.
6 BRITTO, Carlos Ayres de. O regime constitucional dos Tribunais de Contas. O Novo Tribunal de Contas: órgão protetor dos direitos fundamentais. 
Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 177.
7 DELIBERAÇÃO Nº 116, DE 27 DE AGOSTO DE 1992 (Regulamenta o inciso III, do artigo 39, da Lei nº 289/81, nas condições que 
menciona):
Art. 1º - Estão sujeitos à prestação de contas e só por Ato do Tribunal poderão ser liberados todos quantos na Administração direta e indireta, bem 
como nas fundações instituídas e mantidas pelo Município do Rio de Janeiro, sejam responsáveis pela execução ou administração de convênios, 
contratos ou termos formais decorrentes da licitação, dispensa ou inexigibilidade, ria forma da Lei.
§ 1º - A prestação de contas dos convênios, contratos ou termos referidos no “caput” deste artigo, será efetuada através da inclusão nos processos 
de Prestação de Contas de Gestão/Tomada de Contas de Ordenador de Despesas, em seção específica, de relatório sobre a execução do contrato, 
convênio ou termo no exercício sob análise.
§ 2º - Os convênios citados neste artigo são aqueles nos quais o Município tenha participação financeira.
§ 3º - Deverão ser incluídos nos processos de prestação de contas/tomada de contas de ordenador, relatórios referentes aos contratos em 
andamento.
Art. 2º - O controle interno estabelecerá a forma e o conteúdo do relatório referido nos §§ 1º e 3º do artigo anterior, contendo, no mínimo, as 
seguintes informações, no que couber:
a) número do contrato e dos termos aditivos, data de sua assinatura e da publicação no DOM, número do processo que lhe deu origem, objeto, 
número e data do empenho da despesa;
b) modalidade e número da licitação que o precedeu ou fundamentação legal da sua dispensa ou inexigibilidade;
c) identificação do(s) contratado(s); nome da pessoa (física ou jurídica), CIC ou CGC e endereço completo. No caso de pessoa jurídica, a qualificação 
de todos os sócios (nome e CIC);
d) prazo previsto para execução, com data de início e término;
e) cronograma financeiro inicial e final de execução;
f) total de valores realizados ou a realizar;
g) total de valores pagos ou saldo a pagar;
h) total de valores arrecadados no exercício, total acumulado e a forma de arrecadação;
i) informações sobre prorrogação de prazos e revisões, inclusive às relativas a reajustamento de preços, rescisões e suspensões de execução;
j) informações sobre as datas das aceitações provisória e definitiva e do término efetivo das relações contratuais.
Art. 3º - Enquadram -se ao disposto no artigo 2º, os contratos, convênios ou termos que resultem arrecadação de receita a qualquer título. 
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ao art. 135, inciso V, do CPC,  que dispõe: 
“Art. 135 – Reputa-se fundada a suspeição 
de parcialidade do juiz, quando: (...) V 
– interessado no julgamento da causa em 
favor de uma das partes.”

É o que prelecionam as lições de Jorge 
Ulisses Jacoby Fernandes8:

Fácil inferir, portanto, que à luz do 
princípio do juiz natural, o julgamento 
não poderá ser feito por conselheiro 
ou ministro parcial, ou escolhido por 
critérios não aleatórios.  

(...)
Embora não seja pacífico o assunto, 

parece também aplicável a suspeição, 
como causa processual de vedação 
à participação do julgado, tendo em 
vista que o Código de Processo Civil 
é aplicável, subsidiariamente, a todos 
os ramos, inclusive ao administrativo, 
conforme Súmulas nº 103 e 145 do 
Tribunal de Contas da União.

Muito embora controvertida a 
aplicação do art. 135, V, CPC9 à hipótese 
de prejulgamento, com o advento a Lei 
Complementar nº 35/79, a redação do art. 
36, III, in verbis, pacificou a celeuma.

Art. 36 - É vedado ao magistrado:
(...)
        III - manifestar, por qualquer meio 

de comunicação, opinião sobre processo 
pendente de julgamento, seu ou de outrem, 
ou juízo depreciativo sobre despachos, 
votos ou sentenças, de órgãos judiciais, 
ressalvada a crítica nos autos e em obras 
técnicas ou no exercício do magistério.

E este é o entendimento que vem 
sendo sufragado pelo Supremo Tribunal 
Federal, conforme a seguir:

COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS 
- ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
Na dicção da  ilustrada maioria (seis 
votos a favor e cinco contra), em relação 
à  qual guardo reservas, compete ao 
Supremo Tribunal Federal julgar todo  
e qualquer habeas-corpus impetrado 
contra ato de tribunal, tenha este,  ou não, 
qualificação de superior. LEGITIMIDADE 
- ASSISTENTE DA  ACUSAÇÃO - 
HABEAS-CORPUS. O assistente da 

acusação, tal como o Estado-acusador, 
não possui legitimidade para opor-
se à medida formalizada em habeas-
corpus, sendo descabida tal intervenção. 
IMPEDIMENTO - ANTECIPAÇÃO 
DE JUÍZO. Constatando-se haver o 
magistrado emitido juízo de valor 
sobre a controvérsia antes do momento 
propício, forçoso é concluir pelo 
respectivo impedimento, a teor do 
disposto no  artigo 36, inciso III, da Lei 
Orgânica da Magistratura. Isso ocorre  
quando, no julgamento de embargos 
infringentes, revela convencimento  
sobre matéria que lhe é estranha, 
porquanto somente passível de ser  
examinada uma vez provido o recurso 
e apreciada a apelação que a  veiculou. 
– Habeas Corpus nº 74203/DF (2ª Turma) 
(grifos nossos)

Esta Corte, por maioria de votos (...) 
deferiu (...) o pedido de medida cautelar 
para conferir, à EC nº 12, de 30-6-93, à 
Constituição do Estado do Amazonas, a 
interpretação conforme a Constituição 
Federal , no sentido de que a convocação 
dos Presidentes dos Tribunais de Contas 
do Estado e dos Municípios não poderá 
ter, como objeto, esclarecimento sobre 
atos de julgamento, da competência do 
Tribunal (...) – ADIn nº 1.170-7 / AM 
– DJ 31/10/02. Rel. Min. Gilmar Mendes 
(grifos nossos)

Dito isto, reconhece-se a legitimação10 
da Comissão Parlamentar de Inquérito 
para exercício dos seus misteres na 
forma da Lei nº 1579/52, como, aliás, já 
reconhecido por força do teor do contido 
no Ofício nº TCM/GPA/PRES/0104, de 04 
de junho de 2007.

Todavia tais poderes não são 
absolutos, comportando temperamentos 
à luz do ordenamento constitucional, 
de modo que, na esteira do que já foi 
afirmado alhures, os propósitos do 
convite de Conselheiros restarão ilegais 
e ilegítimos se de tal ato pretender-se 
buscar depoimento sobre conteúdo 
objeto de controle de contas em juízo 
valorativo. 

Neste sentido, configura verdadeira 
interferência do Poder Legislativo 
no exercício das atividades-fim do 
Tribunal de Contas, com a suspeição 
de seus membros para o exercício dos 
encargos que constitucionalmente lhes 
são conferidos, com flagrante mácula ao 
princípio constitucional da tripartição 
das funções do Estado, consubstanciado 
no art. 2º da Carta da República11. 

Registre-se, a propósito, que foi nessa 
direção que este Tribunal conduziu as suas 
justificativas para o não comparecimento 
de membro desta Corte junto à citada 
CPI, destacando-se, por oportuno, jamais 
pretender desmerecer o espírito de 
colaboração que sempre norteou a boa 
relação entre as Instituições.

Vale ressaltar, por oportuno, que o 
referido edital de concorrência para a 
concessão de uso do Riocentro foi objeto 
de Representação oferecida pelo Sr. 
Luiz Paulo de Barros Correia Viveiros 
de Castro (processo nº 40/1002/2006), 
ora sobrestado por decisão do Plenário 
deste Tribunal – voto nº 349/2006, 
em decorrência do ajuizamento da 
Ação Popular nº 2006.001.037305-6, 
distribuída à 4ª Vara de Fazenda Pública 
da Comarca da Capital, cujo pedido 
principal é a anulação do mencionado 
certame, a qual se encontra ainda 
pendente de julgamento.

Vale destacar, ainda, como prerrogativas 
para o comparecimento de Conselheiro, 
(1) o ajuste prévio de dia, hora e local, 
a fim de que seja ouvido e (2) não estar 
sujeito a notificação ou a intimação para 
comparecimento, salvo se expedida por 
autoridade judicial (art. 33, incisos I e IV, 
da LC nº 35/79, c/c art. 411, inciso IX e p. 
único do CPC, e 221 do CPP).

Seguindo a compreensão dos 
argumentos até aqui aduzidos, de fato 
compete a este Tribunal de Contas o 
dever de prestação de informações 
quando solicitadas, na forma dos 
arts. 71, VII, CRFB e 88, VIII, da Lei 
Orgânica Municipal. Contudo, o dever 
de informação não se confunde com o 

8 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: Jurisdição e Competência. Belo Horizonte: Fórum, 2003, p. 513 e 515. 
9 Ainda que se entenda que o rol do art. 135 do CPC é taxativo, doutrinariamente embasava-se o prejulgamento como causa de suspeição prevista 
em seu inciso V, na medida em que o prejulgamento da causa aproximaria o juiz, em prejuízo da imparcialidade, a encapar o interesse de uma das 
partes. Afinal de contas, o que se pretende é abertura da exegese, haja vista que a leitura numerus clausus se afigura por demasiado restritivo.
10 Em que pese o argumento de autoridade invocado por José Alfredo de Oliveira Baracho em sentido oposto, in verbis: “Ora, o membro do 
Tribunal de Contas ou do Poder Judiciário não pode ser compelido à presença na Comissão, porque o Poder Legislativo não pode exigir deveres do 
Judiciário ou do Tribunal de Contas. Aliás, Alcino Pinto Falcão teve ocasião de observar que nenhuma subordinação existe na justiça às Comissões 
Parlamentares de Inquérito (Revista Forense nº  185. p. 397)” In BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral das Comissões Parlamentares. 
Rio de Janeiro: 1988. Forense. p. 137.
11 Nesse sentido veja-se o HC 80539, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 21-3-01, DJ de 1-8-03: “Configura constrangimento ilegal, com 
evidente ofensa ao princípio da separação dos Poderes, a convocação de magistrado à fim de que preste depoimento em razão de decisões de 
conteúdo jurisdicional atinentes ao fato investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito.”
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vista que de outros mecanismos pode 
se valer a CPI com vistas a alcançar os 
mesmos propósitos. Isto porque, estando 
o depoimento do Conselheiro limitado a 
questões factíveis constantes dos autos, 
mais razoável e oportuno seria a remessa 
dos elementos coligidos.

Afinal, quando a Constituição da 
República quis evitar a intromissão 
de um Poder em outro, utilizou-se do 
instrumento da prestação de informações, 
agindo o Tribunal de Contas na condição 
de parceiro ou de colaborador técnico, 
jamais na condição de órgão preposto 
do Poder Legislativo13. Não significa, 
todavia, que tal pedido importe em 
presença física.

Nesta linha, o dever de prestar 
informações recai sobre a entidade 
fiscalizadora, representada por sete 
membros, que compõem o Colegiado. 
Portanto, não estará tal convidado, por 
sua manifestação única, representando 

a entidade colegiada.
Isto posto, podem ser apresentadas, 

objetivamente, as seguintes conclusões:
(a) os membros integrantes do Tribunal 

de Contas, por força de dispositivo 
constitucional, têm assegurado as mesmas 
garantias, prerrogativas e impedimentos 
dos magistrados;

(b) os atos de apreciação de editais 
e seus corolários não importam em 
julgamento de contas que serão aferidos 
em momento próprio;

(c) o limite material ao depoimento de 
Conselheiro deve ser restrito meramente 
aos fatos, sendo ilegal e ilegítimo 
pretender-se buscar informações de 
conteúdo objeto de controle de contas com 
juízo valorativo, sob pena de interferência 
indevida da Câmara Municipal nos atos 
de competência deste Órgão de Contas; 

(d) o comparecimento voluntário 
de Conselheiro de Contas, por força de 
convite, não importa em desatenção 
aos comandos constitucionais e legais 

atinentes à sua relevante função, entre os 
quais: (1) impossibilidade de manifestar 
juízo de valor sobre qualquer matéria 
pendente de julgamento colegiado 
por este Egrégio Tribunal de Contas, 
em prejuízo de sua imparcialidade e 
expondo-se à suspeição; (2) ajuste prévio 
de dia, hora e local para sua oitiva; (3) não 
sujeição à notificação ou à intimação para 
comparecimento exceto se expedido por 
autoridade judicial;

(e) a prestação de informações, nos 
termos do art. 88, VIII da Lei Orgânica 
do Município do Rio de Janeiro, seria 
instrumento mais adequado, eficaz e 
menos oneroso que o comparecimento 
de Conselheiro, haja vista as limitações 
materiais impostas ao seu depoimento.

É o que se submete a Vossa Excelência, s.m.j.

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2007.
LUIZ ANTONIO DE FREITAS JUNIOR
Assessor Jurídico Chefe
Mat. 90.900967

12 A propósito, veja-se que os comandos do art. 91, § 3º e do inciso V do art. 114, ambos da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, foram 
declarados inconstitucionais por força, respectivamente, da RI nº 15/90 e da RI nº 6/90. Registre-se que a inconstitucionalidade declarada sobre 
o inciso V do art. 114, deu-se somente no tocante à expressão “convocações”, significando dizer que não se admite, com isso, a imposição de 
condição a ser suportada pelo Chefe do Poder Executivo, qual seja, a de sujeitar-se à determinação de comparecimento à Câmara Municipal 
(convocação).
13 CASTRO, José Nilo de. A CPI Municipal. Belo Horizonte: 1996, Del Rey. P. 57-58.

Processo nº
Interessado: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Parecer nº 07/07- FACB
- Exame de Parecer da douta Assessoria Jurídica do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 
que rebate os termos do Parecer 06/07-FACB.
- Apesar de insistir que um Conselheiro de Tribunal de Contas pode atender a convite formulado por 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito – contrariamente ao que sustenta a Corte de Contas – é fato 
que a Casa Legislativa não dispõe de meios para compelir o comparecimento do Conselheiro faltante.
- Parecer pela aplicação do art.71,VII, da Constituição Federal, que trata do pedido de informações que as Cortes 
de Contas devem prestar ao Poder Legislativo.

Câmara Municipal do Rio de Janneiro -  Procuradoria-Geral

Excelentíssimo Senhor Vereador 
Presidente,

O Excelentíssimo Senhor Presidente do 
Egrégio Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro encaminha ao exame 
desta Casa Legislativa manifestação da 
Ilustrada Assessoria Jurídica daquela 
Corte, que examina os termos de nosso 
Parecer nº06/07- FACB, que, de seu turno, 
mereceu a seguinte ementa:

“- Constitucional. Conselheiro de 
Tribunal de Contas que, por conta de tal 
condição, se diz impedido de comparecer 
em audiência de Comissão Parlamentar 

de Inquérito que investiga vícios em 
edital de concorrência.

- Consideradas as características 
das Cortes de Contas, bem assim dos 
direitos, garantias e prerrogativas de seus 
Conselheiros, nada há que os impeça 
de prestar os depoimentos pelas CPIs, 
notadamente quando não se trata, em si, 
de tarefa judicante”.

O estudo elaborado pela Corte de 
Contas teve a seguinte ementa:

“Constitucional – CPI nº1061/2007 
– CPI do Riocentro

- Convite para comparecimento de 
Conselheiro de Tribunal de Contas – 

Prerrogativas, garantias e impedimentos 
equiparados aos membros do Poder 
Judiciário por força constitucional 
– Limites ao poder de investigação das 
CPIs”

Apesar da franca convergência 
de conclusões – que será adiante 
demonstrada – a douta Assessoria 
Jurídica do TCM endente que nossa 
manifestação estaria partindo de 
“premissas equivocadas”, porquanto:

i )  n ã o  e n xe rg a m o s  a  t o t a l 
convergência de garantias, prerrogativas 
e impedimentos entre os Magistrados 
e os Conselheiros de Tribunais de 
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Contas; 
ii) sob sua óptica, o exame de um 

edital constituiria, sim, ato de natureza 
jurisdicional.

Apesar de tais considerações 
distarem, efetivamente, de nossa linha de 
raciocínio – vazadas no Parecer nº06/07-
FACB – o fato é que tal divergência se dá 
em tópicos não-essenciais de ambas as 
manifestações, mormente quando se tem 
em conta que as conclusões dos trabalhos 
apontam para o mesmo sentido.

Passo a demonstrar.
Como deixei claro em minha 

manifestação, “nada há que sirva de 
suporte a impedir a presença de um 
Conselheiro do Tribunal de Contas em 
colaboração a uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito”. Não arredo pé de minha 
convicção pessoal nesse sentido, posto 
que, como lá afirmado, não há autoridade 
da República que se ache privada do 
direito de em espírito de colaboração, 
comparecer a uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito. Nessa ordem de idéias, divirjo 
da assertiva contida na manifestação da 
douta Assessoria Jurídica, de que “os 
propósitos do convite de Conselheiros 
restarão ilegais e ilegítimos se de tal ato 
pretender-se buscar depoimento sobre 
conteúdo objeto de controle em juízo 
valorativo”. Pela própria acepção da 
palavra, data venia, convite algum pode 
ser tido como ilegal e ilegítimo.

Muito menos vale concluir – como 
feito – que, pelos termos do convite 
formulado, esta Casa Legislativa estaria 
a tratar o Tribunal de Contas como um 
“órgão preposto do Poder Legislativo”. 
Sequer vale polemizar sobre tal assertiva, 
já que como disse em meu Parecer, “esta 
Câmara Municipal e o Egrégio Tribunal 
de Contas do Município conhecem, como 
poucas instituições, seus próprios limites e 
possibilidades constitucionais, afirmadas e 
reafirmadas por pronunciamentos internos 
e mesmo por decisões judiciais, tamanhos 
são os embates que vêm sendo, ao longo dos 
anos, travados com o Poder Executivo”.

A questão, na verdade, é muito mais 
simples. Entendi, como ainda entendo, 
que um Conselheiro de Tribunal de 
Contas pode, em colaboração com uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito, a ela 
comparecer declinando sua percepção 

acerca de fatos de índole administrativa, 
fora do espectro de função judicante. 
Entendo mais, com base no que já decidiu 
o Superior Tribunal de Justiça, que “a 
emissão de parecer sobre concorrência 
ou licitação não é exercício de jurisdição, 
é desempenho de atividade fiscalizadora, 
coadjuvando com a administração”.

Vai daí uma distância muito longa 
para se enxergar qualquer tentativa de 
ingerência na Corte de Contas, instituição 
que, como dito, sempre foi prestigiada 
por esta Casa Legislativa e, em especial, 
sua Procuradoria-Geral.

O enfoque de minha manifestação 
foi de que, diante de um convite, o 
Conselheiro poderia, a título de 
colaboração, prestar depoimento à CPI. 
Apresentada uma objeção – qualquer 
que fosse ela – a situação demandaria 
um novo exame.

E, coerente com tal modo de pensar 
e, notadamente, por conta da dicção do 
texto constitucional, tenho por certo que 
os Conselheiros das Cortes de Contas não 
podem ser convocados coercitivamente a 
comparecer a Comissões Parlamentares 
de Inquérito, caso entendam de recusar o 
convite. Nesse sentido é a lição de UADI 
LAMMÊGO BULOS:

“Basta ver que os conselheiros dos 
Tribunais de Contas não podem ser 
compelidos à presença de uma CPI. Eles 
comparecem se desejarem. Não é dado 
ao Poder Legislativo exigir-lhes o dever 
de comparecimento para depor.

Assim, os Tribunais de Contas, 
no posto constitucional de órgãos de 
colaboração técnica e de auxílio, não 
estão compelidos a ofertar documentos 
às comissões de inquérito antes de 
proferir seus pareceres prévios. Em 
casos específicos, se eventualmente 
solicitados, poderão, conforme o juízo 
discricionário dos membros do Tribunal, 
oferecer informações. Isso, contudo, é 
uma faculdade que a Constituição da 
República franqueia às Cortes de Contas, 
não um dever (CF, art.71, c/c o art.75)” 

E, mesmo que o Conselheiro 
espontaneamente comparecesse à 
sessão de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito e entendesse que o tema estaria 
imbricado com sua função judicante, 
poderia ele declinar o depoimento. 

Quanto a este ponto vale reconhecer a 
similitude com as funções de magistrado, 
valendo transcrever, por cabível, a lição 
de MANOEL MESSIAS PEIXINHO e 
RICARDO GUANABARA acerca das 
prerrogativas dos poderes e limites 
das CPIs e da magistratura. Assim, 
após concluírem pela possibilidade de 
estabelecimento de uma CPI que vise 
a investigar o próprio Poder Judiciário, 
concluem aqueles doutrinadores:

“E por ilação lógica, legítima 
é também a convocação de um 
magistrado responsável pela condução 
da administração da coisa pública em 
determinado Tribunal. Porém, o que 
não se pode admitir é a convocação 
de um magistrado para que deponha 
sobre assunto pertencente à esfera de 
sua atuação jurisdicional, porque, neste 
caso, estaríamos diante de violação 
do princípio federativo da separação e 
independência dos Poderes” .

Parece ser claro, pois, que, apesar de 
divergências pontuais, o que se tem é uma 
franca convergência para a conclusão de 
que o Conselheiro da Corte de Contas 
não pode ser compelido a comparecer 
em sessão de Comissão Parlamentar de 
Inquérito, pouco importando as razões 
que forem apresentadas para a recusa ao 
convite, restando apontar as possíveis 
alternativas para a hipótese, caso a 
Comissão Parlamentar de Inquérito insista 
em obter dados acerca dos fatos que, afinal 
de contas, deram azo à sua instalação.

Assim, ante a recusa ao convite 
f o r m u l a d o ,  e  c o n s i d e r a n d o  a 
impossibilidade de convocação de um 
Conselheiro do Tribunal de Contas, 
parece-nos ser a hipótese de aplicação 
da regra do art.71, VII , da Constituição 
da República (repetida no art.88, VIII da 
Lei Orgânica Municipal), que compele a 
Corte a prestar as informações solicitadas 
pelas Comissões do Poder Legislativo, 
medida que se sugere para o regular 
prosseguimento dos trabalhos da 
Comissão Parlamentar de Inquérito.

À superior consideração.
 

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2007
FLÁVIO ANDRADE DE CARVALHO 
BRITTO
Subprocurador-Geral

1 Comissão Parlamentar de Inquérito – Técnica e prática”, Saraiva, 2001, p. 130. 
2 “Comissões Parlamentares de Inquérito. Princípios, poderes e “limites.”2ª ed, Lúmen Júris, p. 189.
  Que diz competir ao Tribunal de Contas “prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por 
qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de 
auditorias e inspeções realizadas”.
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o Juscelino e a Revolução de 64
Conselheiro aposentado 
do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro, 
médico, advogado, professor 
de história do Pensamento 
Econômico da Faculdade 
de Ciências Econômicas 
da Universidade do 
Estado do Rio de 
Janeiro, escritor,  

membro da Academia Carioca de Letras, Humberto 
Braga exerceu os cargos de Secretário de Estado, de 
Governo (Planejamento), de Finanças e de Serviços 
Sociais do Estado da Guanabara, no governo Negrão de 
Lima. Eminente figura política, o ex-presidente do TCE/RJ 
no período de 1993/1994  relata, no texto abaixo, fatos não 
inseridos na história política do Brasil que precederam à 
cassação dos direitos políticos do ex-presidente Juscelino 
Kubitschek.

leitura de “O Juscelino 
Kubitscheck de minhas 
recordações”, do meu querido 

amigo Josué Montello, reavivou 
também as recordações que guardo 
do grande brasileiro, sobretudo as 
da fase mais dramática de sua vida 
pública. Entrego-as agora ao papel, 
valendo-me exclusivamente de minha 
memória. Talvez interessem aos seus 
futuros biógrafos, pois alguns fatos 
aqui narrados não foram objeto de 
publicação. Meu propósito é dar um 
depoimento objetivo e verídico e não 
o de iconizar o ex-presidente.

No dia 15 de março de 1964, após 
assistir ao famigerado  comício da 
Central do Brasil, no qual o Presidente 
João Goulart figurou como principal 
orador, conversei por telefone com o 
Embaixador Negrão de Lima, Chefe 
do Comitê da Candidatura JK-65. 
Ambos concordamos em que aquela 
rumorosa manifestação sepultava 
as esperanças de que o PTB viesse 

a apoiar Juscelino na eleição do ano 
próximo, tal como ocorrera em 1955. O 
discurso de Jango sugeria muita coisa, 
menos que a sucessão presidencial 
estivesse nas cogitações do governo. 
Logicamente – pareceu a Negrão – a 
ruptura política do nosso candidato 
com a situação era inevitável. Juscelino 
estava em Minas mas deveria chegar 
ao Rio nas próximas 24 horas. Por 
sugestão do Embaixador, rascunhei 
um manifesto à nação, que foi por 
ele aprovado, para ser submetido ao 
ex-Presidente. Quarenta e oito horas 
depois, bem cedo, Negrão me telefonou 
informando que Juscelino chegara 
e nos convocava para uma reunião 
imediata na residência dele. E às 7h da 
manhã daquele dia nós o encontramos 
no seu gabinete. Estava irritadíssimo, 
como até então eu não o tinha visto, 
com o que assistira pela televisão, em 
Minas. Criticou longa e acerbadamente 
o comício, que lhe pareceu não apenas 
politicamente desastroso como um 

espetáculo de vulgaridade. Repetiu 
várias vezes essa palavra. Também 
ele já não mais esperava o apoio de 
Jango à sua candidatura e se mostrava 
sombriamente apreensivo com o rumo 
a que estava sendo conduzido o país. 
Entreguei-lhe o manifesto que redigira. 
Ele o leu e guardou para outra leitura 
mais atenta. Já na rua, quando saímos, 
Negrão me disse: “A turma do deixa 
disso não permitirá que ele lance 
esse manifesto.” E foi o que parece ter 
acontecido. Não houve manifestos. 
JK não rompeu politicamente com 
Jango.

Poucos dias depois, Juscelino 
incumbiu Negrão de coordenar a 
elaboração do seu discurso do dia 
21 de março na Convenção Nacional 
do PSD, quando seria oficialmente 
lançado candidato à presidência. O 
embaixador chamou Jorge Serpa Filho 
e a mim, e ali, no seu gabinete, durante 
uma tarde, o discurso foi redigido. 
Serpa ditou toda a parte econômica, 

A
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assombrando-me com a profusão dos 
números que sabia de memória. Eu 
escrevi outros trechos. No começo da 
noite, Abgar Renault lá esteve em visita 
a Negrão que lhe mostrou o texto. O 
acadêmico fez umas 4 ou 5 alterações 
formais. Ao saber que o discurso 
estava pronto, Juscelino, impaciente, 
apareceu na casa do correligionário 
já em hora bastante avançada. Leu a 
peça e ali mesmo elogiou-a e levou-a 
consigo. No dia seguinte me chamou 
e disse que alguns amigos estavam 
objetando a uma frase da peroração, 
integralmente redigida por mim. A 
frase era a seguinte: “Repudiemos 
sem vacilações o comunismo que 
jamais empolgará o nosso povo livre 
e cristão”. Os críticos argumentavam 
assim: aquela não era hora de 
perder votos e suscitar conflitos. Os 
comunistas não estavam agredindo 
JK e os anticomunistas extremados já 
tinham candidato (Carlos Lacerda). 
Atacados, os vermelhos teriam 
motivo para incluir o ex-presidente 
na categoria dos “reacionários”. Os 
comunistas eram fracos eleitoralmente 
mas a sua eficiência propagandística 
não era desprezível. Por que comprar 
essa briga agora?

Essa argumentação me fez lembrar 
o caso do moribundo que ao ouvir o 
sacerdote perguntar-lhe “Renuncia a 
Satanás e às suas pompas?” ponderou: 
“Padre, o bicho está quieto, por que 
mexer com ele agora?”

Sustentei  a necessidade da 
manutenção da frase, mais ou menos 
com as seguintes palavras: “Se 
houver eleição, os comunistas serão 
compelidos a votar no senhor, pois 
não terão condições de apoiar os 
candidatos daquilo a que chamam 
a direita (Carlos Lacerda e Adhemar 
de Barros). Os comunistas são frios 
e realistas e não se conduzirão 
pela ira. Mas há ainda uma razão 
muito séria para conservar a frase. 
Ajudada pela linguagem imprudente 
e irresponsável de muitos radicais da 
esquerda, a oposição está, cada vez 
mais, convencendo amplos segmentos 
da população, principalmente nas 
classes médias, do perigo de uma 

iminente revolução comunista, com a 
complacência senão com a convivência 
do governo. O senhor não acredita 
na possibilidade de os comunistas 
tomarem o poder. Nem eu tampouco. 
Lacerda certamente também não, pois 
inteligência e boa informação ele tem 
de sobra. Mas o senhor não dispõe de 
condições objetivas para denunciar 
como impostura o propalado perigo 
comunista, até porque os agitadores 
da esquerda contribuem diariamente 
para dar credibilidade às acusações 
dos extremados da direita. A classe 
média está assustada e quer saber 
claramente qual a sua posição atual 
em face do comunismo. Se o senhor 
se omitir diante dessa crescente e 
alarmada inquietação, sua candidatura 
está perdida. O eleitorado do centro 
se deslocará para a direita”. O ex-
presidente me ouviu e afirmou que a 
frase seria mantida. E foi ela que figurou 
como manchete da primeira página do 
Diário de Notícias de 22.03.64, dia 
seguinte ao da convenção.

Todavia, a luta política se tornava 
cada vez mais radicalizada e ruidosa. 
Percebendo a posição difícil do ex-
presidente, Lacerda, numa hábil 
manobra, agravou-a ao convidá-lo 

publicamente para juntar-se a ele 
na luta “pela democracia”. Lembro 
de ter ouvido este comentário de 
Juscelino: “Com Lacerda tenho 
de evitar um debate pessoal que 
resvalaria inevitavelmente para o 
plano dos insultos a que não posso 
e não quero descer.” E, à guisa de 
resposta, mas sem citar o nome 
do governador da Guanabara, fez 
uma declaração pública na qual 
afirmava que ele, JK, tinha autoridade 
para defender a democracia, porém 
não a tinham aqueles que pegaram 
incessantemente o golpe, no curso 
de suas vidas públicas. A alusão 
a Lacerda era claríssima, mas este 
ignorou-a e insistiu no convite para 
a aliança contra o governo. Destarte 
concentrava o fogo sobre Jango e 
acentuava a posição embaraçosa 
de Juscelino. Nessa ocasião aventei 
uma hipótese para a consideração 
do nosso candidato. Já que ele não 
rompera com Jango, por que não se 
investia publicamente no papel de 
mediador entre o governo e a oposição 
exortando-os à resolução dos conflitos 
dentro da democracia e do Estado de 
Direito, com absoluto respeito às regras 
do jogo estabelecidas na Constituição? 
Juscelino respondeu-me que nem o 
governo nem a oposição aceitariam 
essa mediação espontânea. Na manhã 
do dia 31 de março, por volta de 7 
horas, telefonei a Serpa e expus minha 
idéia.Ele nem me deixou concluir e foi 
dizendo mais ou menos o seguinte: 
“Eu estava pensando exatamente 
nisso neste momento. Juscelino deve 
apresentar-se imediatamente como 
mediador, perante a nação, num 
grande apelo à razão e ao bom senso. 
Ele não precisa da prévia aprovação de 
quem quer que seja, pois a situação é 
muito grave, com risco de guerra civil. 
O importante agora é sensibilizar o 
povo”. E como eu dissesse que ainda 
naquela manhã veria o ex-presidente, 
Serpa rematou: “Proponha a ele uma 
conversa conosco e com o Dr. Negrão 
hoje. Não há tempo a perder”. Fui 
tratar de coisas da minha vida e pelas 
11 horas cheguei à casa de JK e ali 
soube por ele do levante em Minas. 

Os inimigos 
não estavam 
interessados 
em apurar 
a inocência 
ou a culpa 

de JK, pois o 
compromisso 

deles não  
era com a 
verdade.

“

”
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o Contou-me, também, que telefonara 
a Alkmin, em Belo Horizonte, e este, 
recém-nomeado Secretário do Interior 
do governo de Magalhães Pinto, 
confirmara a notícia. JK protestara: 
“Como é que vocês aí resolvem fazer 
revolução e não me avisam de nada? 
O astuto Alkmin certamente não 
poderia dar aviso prévio a quem 
não participava da conspiração, 
não por duvidar da lealdade do 
velho amigo, mas por saber que este 
tentaria dissuadi-lo do que parecia 
uma temerária empreitada.

Narrei então a Juscelino minha 
conversa com Serpa. Ali mesmo ele 
telefonou para o Palácio Laranjeiras 
e disse que queria falar com Jango. 
Responderam-lhe que o presidente 
estava muito ocupado naquele 
momento. Endurecendo a voz e em 
tom pausado, JK falou: “Então diga 
ao presidente João Goulart que hoje, 
às 11h e tanto, o senador Juscelino 
Kubitschek tentou falar com ele sobre 
assunto de interesse nacional, e não 
conseguiu”. E desligou o aparelho. 
Minutos depois Jango estava no 
telefone. Aquiesceu em receber 
seu predecessor dali a duas horas. 
Quando este saiu, eu e outros amigos 
ficamos em vigília, aguardando-o 
ansiosamente. Ao regressar, já no 
meio da tarde, Juscelino contou que 
encontrara Jango “tranqüilíssimo” 
referindo-se desdenhosamente ao 
movimento de Minas que via como 
pura irresponsabilidade mas sem 
maiores conseqüências. Dentro de 
horas tudo estaria sob completo 
controle do governo federal. Juscelino 
ouviu-o perplexo, mas concluiu que 
o presidente devia estar militarmente 
muito forte. E rematou: “Se ele se julga 
tão poderoso, não tinha sentido eu 
falar em mediação.”

No começo da noite, chegou à casa 
do ex-presidente, um meu conterrâneo, 
o senador, ex-governador, ex-ministro 
Antônio Balbino. Com a intimidade 
de quem o conhecia desde a minha 
infância, eu lhe disse, quase ainda 
na porta da entrada: “Parece que tudo 
terminará nas próximas horas.” Ele, 
com aquele seu permanente ar de 

displicência e zombaria, replicou: “É, 
terminará em horas, mas não do jeito 
que você está supondo.” Isso foi dito 
antes do Comandante do II Exército, 
General Kruel, posicionar-se contra 
o governo. Ao que me contaram, 
o senador baiano estivera naquele 
dia em São Paulo e ali concorrera 
decisivamente para a atitude de Kruel, 
seu antigo colega, um ano antes, no 
ministério de Jango. No dia seguinte 
a previsão de Balbino se cumpriu. 
Os “perigosíssimos comunistas” não 
foram capazes de disparar um tiro. 
E havia tanta gente temerosa de que 
se repetisse no Brasil a tragédia da 
Espanha...

Depois de 31 de março

Quando Juscelino voltou de 
Brasília, após a eleição do General 
Castello Branco pelo Congresso, 
iniciou a conversa comigo nestes 
termos: “Você se lembra daquela 
anedota em que o noivo, na véspera do 
casamento, comunicava à noiva que 
só lhe agradava o “amor platônico”?  
Ninguém da família dela sabia o que 
era isso. Então a mãe aconselhou à 
filha: “Reze uma Ave Maria e seja lá o 
que Deus quiser”. Agora digo eu, seja 
lá o que o seu xará quiser.” Perguntei-
lhe se achava que ele (Castello) 
poderia vir a querer perpetuar-se no 
poder. Resposta: “Ele, pessoalmente, 
não. Mas temo que depois dele, e 
talvez até contra a vontade dele, venha 
uma dinastia de generais, General I, 
General II, como nas monarquias. O 
poder civil um fulminante colapso”. 
O que Castello queria não estava 
ainda claro, mas desde logo ficou 
patente o que os seus partidários civis 
e militares queriam: a proscrição de 
Juscelino. E o coro hostil foi num 
crescendo avassalador seguindo a 
tática da destruição moral do adversário 
visado. Diariamente brotavam na 
imprensa os mais vis ataques à honra 
do ex-presidente, embora não se 
lhe imputasse nenhuma acusação 
precisa ou concreta. Indignado com 
essa erupção de lama, insisti com 
Juscelino para que se defendesse 

daquelas infâmias e repelisse as 
assacadilhas dos injuriadores. Ele 
retrucou: “Vamos ouvir sobre isso 
a opinião de um notável jornalista, 
o Luiz Alberto Bahia.”  E me levou 
à casa daquele grande homem de 
imprensa, também meu amigo. Bahia 
discordou da minha opinião. Falou-me 
nos seguintes termos: “O presidente 
não deve sequer tomar conhecimento, 
publicamente, desse tipo de ataques. 
Não pode se deixar arrastar para esse 
terreno pantanoso. Se não há qualquer 
acusação específica, por que ele se 
colocaria na defensiva? Seria um 
erro político que atrairia ainda mais a 
atenção pública para essas misérias.” 
E concluiu: “Ademais, se preponderar 
no governo o grupo político-militar 
mais extremado, a cassação do 
presidente ocorrerá, mesmo com 
qualquer defesa”. Os acontecimentos 
posteriores demonstram a justeza 
da opinião de Bahia. Os inimigos 
não estavam interessados em apurar 
a inocência ou a culpa de JK, pois 
o compromisso deles não era com 
a verdade. Queriam apenas sua 
execução política. Eu, ainda moço e 
politicamente inexperiente, reagia 
em termos emocionais. Passavam-se 
os dias e multiplicavam-se as vozes 
exigindo a cassação de Juscelino. 
Só assim, dizia-se, a revolução se 
completaria. Um dia ele contou a 
um pequeno grupo de amigos que 
tinha sido pressionado (não disse por 
quem) para retirar sua candidatura. 
Repelira a proposta com veemência. 
Não praticaria um ato de covardia 
que equivaleria a uma confissão de 
culpa, tanto mais com Lacerda e 
Adhemar mantendo-se candidatos. 
E afirmou que preferia a morte a 
essa capitulação. Lembro-me do 
comentário de Márcio Moreira Alves 
(oposicionista a JK durante o seu 
governo, dele se  reaproximara na 
hora do perigo): “esse gesto seria uma 
auto-cassação.”

Nessa altura, Negrão de Lima, sem 
consultar JK, tomou uma iniciativa. 
Amigo de Castello Branco desde a 
juventude, aproveitou uma ocasião 
em que o general estava no Rio, 
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telefonou para o palácio e pediu par 
falar com ele assim que fosse possível. 
Foi recebido no mesmo dia. Negrão, 
segundo contou naquela noite a 
Juscelino e a mim, dirigiu-se ao 
general-presidente com as seguintes 
palavras: era amigo de Juscelino há 40 
anos, e agora chefe do comitê de sua 
candidatura. Falava-se abertamente na 
cassação do mandato de senador e na 
suspensão dos direitos políticos do ex-
presidente e candidato à presidência. 
Os próceres revolucionários exigiam 
a punição de subversivos e corruptos. 
Ninguém acoimara JK de subversivo 
mas inimigos odientos lançavam 
sobre ele repetidas e vagas acusações 
de corrupção, embora sem apresentar 
qualquer prova que as sustentasse. 
Juscelino era um ex-presidente da 
República e nome internacionalmente 
conhecido. Seria uma iniqüidade que 
o cassassem por corrupção sem que 
antes lhe fosse assegurado o direito 
de defender a sua honra. Negrão 
concluiu solicitando a Castello que se 
encaminhassem ao Governo qualquer 
increpação de improbidade ao ex-
presidente, então lhe permitissem 
o direito de defesa. Castello o ouviu 
atenta e amavelmente e respondeu 
que, até àquele momento, nada viera às 
suas mãos contra Juscelino. Ninguém 
até então lhe encaminhara pedido de 
cassação dele. Se surgisse algo nesse 
sentido, ele pessoalmente avisaria a 
Negrão. Castello não se comprometeu 
a assegurar o reclamado direito de 
defesa mas isso pareceu implícito na 
sua promessa. Que sentido poderia ter 
para Castello, Negrão ou Juscelino o 
mero comunicado da existência de um 
processo de cassação do último sem 
lhe ser dado o conhecimento dos fatos, 
motivos e acusações que o instruíam? 
Ou que sentido teria Castello limitar-
se a informar Juscelino, através de 
Negrão, da decisão já adotada de 
cassá-lo? Nada disso seria razoável, 
salvo se a cassação se devesse a 
motivos puramente políticos. Fosse 
como fosse, o ex-presidente se 
sentiu aliviado pois asseverava que 
ninguém jamais provaria um ato de 
improbidade dele. Naquela noite 

chegou a fazer o que nunca fazia : 
pediu e bebeu uma dose de uísque. 

Mas numa tarde de começo de 
junho, estávamos, Negrão de Lima 
e eu, na casa de Juscelino, quando 
o telefone tocou. Era D.Ema, mulher 
de Negrão. Ela lhe disse: “Sabe quem 
passou por aqui? O Castello. Veio 
acompanhado apenas do ajudante-
de-ordens. Ao saber que você não 
estava, não quis entrar e foi embora. 
Disse que depois conversa com 
você.” Negrão ligou para o palácio 
a fim de combinar novo encontro 
pessoal com o presidente. Mas este já 
estava a caminho de Brasília. O fato 
era ominoso e todos concordamos 
em que a cassação fora decidida e 
era iminente. Castello foi à casa de 
Negrão sem se fazer anunciar.

Na noite de 9 de junho, dia em 
que Juscelino foi cassado, centenas de 
pessoas acorreram ao seu apartamento, 
num clima de indignação cívica. 
Eis que uma bulhenta malta de 
desordeiros elegantes, que se supunha 
serem integrantes do conhecido Clube 
da Lanterna, se postou na calçada em 
frente ao edifício em que morava 

o ex-presidente e iniciou um coro 
com os mais torpes insultos à sua 
pessoa. Augusto Frederico Schmidt 
quis telefonar para o Secretário da 
Segurança da Guanabara, Coronel 
Borges, pedindo providências. Mas 
desistiu quando eu lhe disse que, além 
de humilhante, seria inútil implorar 
o socorro de um inimigo mortal. 
Adotou-se outra solução. Formou-se 
um grupo, do qual, além de mim, 
faziam parte Márcio Braga, Fausto 
Fonseca, entre vários outros, que 
decidiu descer à rua para enfrentar 
fisicamente os provocadores. Não 
tivemos dificuldade em dispersá-los. 
Os moços que não hesitaram em 
tripudiar sobre o ex-presidente no 
momento do seu maior infortúnio 
político, fugiram desabaladamente 
pelas areias de Ipanema. E não mais 
voltaram.

No dia seguinte ao da cassação 
avolumaram-se os rumores de prisão 
iminente de Juscelino. Discutiu-se 
então a hipótese de asilo. Eu, no ardor 
do meu temperamento e de minha 
mocidade, combati apaixonadamente 
essa iniciativa que me parecia 

No ex-presidente a melancolia 
às vezes toldava seu ânimo naturalmente 

alegre, porém o rancor jamais 
envenenava sua índole.

“
”
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o indigna de estadista do porte de JK. 
Entre os poucos presentes, nessa 
ocasião, estava Edmundo Moniz, meu 
conterrâneo e velho amigo. Ele emitiu 
opinião contrária à minha, mais ou 
menos nos seguintes termos: “Essa 
é uma atitude heróica, mas não é 
uma atitude política. Se o presidente 
for preso estará paralisado. Mas, 
do exterior, poderá lutar contra o 
atual regime. Lembre-se de Lênin 
(Edmundo era um dos principais 
teóricos do trotskysmo no Brasil). 
Ele, por saber-se politicamente 
indispensável, escondia-se todas as 
vezes em que se sentia ameaçado por 
um perigo real e, no exterior, atuou 
com a maior eficiência para a queda 
do czarismo. Martírio voluntário não 
tem sentido político.” Não há dúvida 
de que eu ainda tinha uma concepção 
romântica da luta política e Edmundo 
via as coisas mais objetividade. 
Todavia, pelo meu estreito convívio 
com Juscelino a partir de 1961, eu 
não poderia imaginá-lo atuando 
politicamente, no exterior, à maneira 
do grande e implacável revolucionário 
russo.

Para mim, não era da conveniência 
do governo a prisão do ex-presidente, 
a quem até então não se imputara 
qualquer crime ou contra quem não 
se arguíra atividade conspiratória, 
mas era do seu interesse que ele 
se afastasse do país, Faço aqui 
uma digressão. A prisão de JK em 
1968, logo após a decretação do Ato 
Institucional nº 5, compreendia-se, 
do ponto de vista do governo, pela 
sua participação na chamada Frente 
Ampla, com Lacerda e Jango. Mas a 
conjuntura política era bem diferente 
em 1964, quando a linha dura ainda 
não imperava soberana.

Voltando a minha narrativa: eu 
considerava a prisão improvável, 
contudo reconhecia que a minha 
aval iação se  fazia  num plano 
puramente subjetivo.

Percebi  que JK optara pelo 
asilo quando ele me disse: “Veja 
o silêncio que caiu sobre Arraes” 
(o ex-governador de Pernambuco 
estava preso desde abril  e seu 

nome nunca aparecia nos jornais). 
A embaixada escolhida para o 
asilo obviamente deveria ser a 
da Espanha, pois a residência do 
embaixador ficava exatamente no 
andar acima daquele em que morava 
Juscelino. O diplomata Negrão de 
Lima prontificou-se a cuidar do 
assunto. Mas havia uma dificuldade: 
a Espanha não reconhecia o direito 
de asilo. Não firmara qualquer 
pacto ou convenção sobre esse 
instituto jurídico. Então, para evitar 
constrangimentos, Negrão  resolveu 
sondar o embaixador e assim fez. 
Este ficou de ouvir o Ministério 
das Relações Exteriores de seu 
país. Naquele mesmo dia Negrão 
de Lima recebeu um telefonema 
do embaixador. Falando com a 
galhardia típica dos espanhóis 
(assim me contou Negrão) disse-lhe 
que, por determinação pessoal do 
Generalíssimo Francisco Franco, a 
embaixada da Espanha se sentiria 
honrada em receber o ex-presidente 
Juscelino Kubitschek. Juscelino 
dormiu uma noite na embaixada 
mas, ao despertar, resolveu tomar 
café no seu apartamento. Nessa 
ocasião eu estava a sós com ele. 
Apesar de todas as suas recentes 
atribulações, riu muito quando lhe 
contei tudo que ouvira, na noite 
anterior, de um conhecido prócer 
político. Este me dissera ter sabido 
que efetivos militares iriam prender 
JK, de surpresa em sua casa, e 
trariam inclusive escadas magirus 
para penetrar pelas janelas.

A declaração de Luis Viana 
Filho, então Chefe da Casa Civil, 
de que a cassação do ex-presidente 
fora um ato político, representou 
um alívio para o vil ipendiado 
estadista e também isentou Castello 
de quaisquer reproches que lhe 
pudesse fazer Negrão. Com efeito, 
este pedira àquele que permitisse 
JK defender-se de qualquer acusação 
de corrupção. Mas se a cassação se 
devera  a motivos políticos, Castello 
não desatendera ao pedido.

Durante os dias da provação de 
Juscelino Kubitschek, eu o vi ora 

triste e abatido, ora indignado e 
colérico, mas o que transparecia, 
nas manifestações de sua mágoa 
e de sua revolta, era completa 
in capacidade de odiar mesmo 
àqueles que tão perversamente 
o atingiam. No ex-presidente a 
melancolia às vezes toldava seu 
ânimo naturalmente alegre, porém o 
rancor jamais envenenava sua índole 
profundamente generosa.

Ouvi de um veterano homem 
público: “Ódio não se guarda no 
coração – porque ali o faz mal a quem 
o tem – ódio se guarda na cabeça.” 
O ódio na cabeça dele se revelava 
paciente e obstinado desígnio de 
aniquilar politicamente o adversário 
a quem identificava como inimigo. 
Mas JK não podia odiar nem com 
a cabeça nem com o coração, e 
isto, para alguns, poderia ser uma 
virtude pessoal, mas era um defeito 
político. Certamente, Juscelino não se 
comprazeria com as vicissitudes ou 
os insucessos de seus perseguidores. 
Ele viveria bastante para assistir sem 
alegria ao malogro dos esforços, no 
plano político institucional, de seu 
cassador que, para não cair, teve de 
editar o Ato Institucional nº 2, que, 
ao proibir sua própria reeleição, 
elegeu o homem a quem  menos 
queria como seu sucessor e, por fim, 
que outorgou uma Constituição (a de 
1967) destinada ao estraçalhamento 
pelo Ato Institucional nº 5, menos de 
dois anos após sua promulgação.

Na noite da partida de JK, eu 
estava no carro atrás daquele que 
o conduziu ao aeroporto e no qual 
iam, no banco traseiro, ele, D. 
Sara e o embaixador da Espanha 
(que fez questão de acompanhá-
lo) e, no dianteiro, Negrão e o 
motorista. Não pude despedir-me 
do ex-presidente no aeroporto, onde 
ele foi arrebatado e carregado por 
uma multidão delirante que aplaudia 
e chorava. Perdi-me fisicamente 
naquele alvoroço cívico. Mas logo 
depois viria o seu telegrama a que 
se seguiu uma carta. Guardo estes 
documentos para legá-los aos meus 
netos.
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Vale a pena ler de novo

Jornal do Brasil - 25 de julho de 2007
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Matérias publicadas na imprensa que, por sua expressividade, não perderam o interesse.
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Jornal do Brasil (Opinião)  - 3 de julho de 2007

O Sul (Porto Alegre)  - 12 de julho de 2007
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Correio do Povo (Porto Alegre) - 15 de julho de 2007

O Sul (Porto Alegre) - 12 de julho de 2007
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prefixo ORTO significa JUSTO, 
e n t ã o  O r t o m o l e c u l a r  s e r i a 
moléculas justas, em busca do 

equilíbrio através da qualidade dos 
nutrientes e suplementação nutricional 
(antioxidantes), visando o combate ao 
excesso de radicais livres.

Sabemos que os radicais livres são 
moléculas formadas a partir do oxigênio, 
com importante função no combate aos 
agentes agressores do organismo, tais 
como bactérias, vírus etc. Porém, quando 
em excesso, os radicais livres tornam-se 
elementos oxidantes, ou seja, responsáveis 
pelo envelhecimento precoce, baixa de 
imunidade, algumas doenças degenerativas 
e cardiovasculares.

Nós temos um sistema enzimático 
antioxidante que nos protege das ações 
deletérias destes radicais livres, mas 
quando em excesso (estresse oxidativo), 
essas enzimas se esgotam nos tornando 
vulneráveis aos males descritos acima.

Nos dias de hoje, com o avanço das 
terapias alternativas, temos maiores 
possibilidades de boa qualidade de vida.

Vocês já repararam que todo atleta 
faz uso de suplementos nutricionais 
para melhorar sua performance? Todos 
têm orientações de nutricionistas ou 
nutrólogos.

E, por que não, nós, simples mortais 
que estamos expostos diariamente a 
intenso estresse, poluentes ambientais, 

fumo, sedentarismo, bebidas alcoólicas, 
fast-food, refrigerantes etc. não devemos 
fazer uso de suplementos para nos 
proteger?

Quando conseguimos entender que 
Ortomolecular significa a busca da 
saúde ótima e envelhecimento saudável, 
estamos dando um grande passo para o 
prolongamento de nossas vidas.

Será que é tão difícil comer bem? 
Afinal, você come com a boca e não 
com os olhos. Uma boa estratégia: 
durante a semana (2ª a 6ª feira), 
com uma alimentação de qualidade, 
atividade física regular e suplementos 
de nutrientes, você agradaria suas 
células tornando-as mais felizes. No fim 
de semana você estaria liberado para 
qualquer tipo de alimentação, até para 
manter o equilíbrio (sem colesterol não 
se vive). Com essa estratégia você não 
acredita que possa ser feliz? Adoto este 
programa há 14 anos e não tenho do que 
reclamar.

Sei que toda mudança é difícil de ser 
absorvida, mas por que não começar? 
Não há idade para esta mudança. 
Tenha em mente que toda meta para ser 
alcançada exige sacrifícios a médio e 
longo prazo.

Lembre-se de que os nutrientes 
são nossos combustíveis e, quando 
melhores, menos oxidação, vida mais 
longa e saudável.

Dr. Ricardo Anastasia Ramos
Clínica médica, Ortomolecular 
e Nutrologia médica

Terapia 
Ortomolecular
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