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s instalações do Plenário e 
auditório do TCMRJ foram 
pequenas para acomodar 

o número de pessoas presentes à 
solenidade de posse de Ivan Moreira, 
que substituiu o conselheiro Sérgio 
Cabral, recentemente aposentado. 

A posse, realizada na sala Plenário 
Ministro Luciano Brandão, teve à 
mesa o desembargador Paulo Roberto 
Leite Ventura, diretor da Escola 
de Magistratura do Estado do Rio 
de Janeiro; o desembargador José  
Schmidt Murta Ribeiro, presidente 
do Tribunal de Justiça – RJ; o Ministro 
Walton Rodrigues, presidente do 
Tribunal de Contas da União; o 
vereador Aloísio Freitas, presidente 
da Câmara Municipal e o Ministro 
Massami Uyeda, do Superior Tribunal 
de Justiça.

TCMRJ tem novo Conselheiro  

A

A solenidade de posse do conselheiro Ivan Moreira  no Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro foi  realizada no dia 3 de setembro, com o plenário lotado por centenas de autoridades e amigos 
que foram prestigiar o novo conselheiro 

Cerimônia de posse no Plenário Ministro Luciano Brandão

Autoridades presentes à posse de Ivan Moreira
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Boas vindas a Ivan Moreira

Coube ao Procurador-Chefe Carlos 
Henrique Amorim Costa saudar o novo 
Conselheiro, destacando sua formação 
profissional e a vasta experiência 
como vereador:

- Hoje o Tribunal recebe Vossa 
Excelência, conselheiro Ivan Moreira, 
e a cerimônia que ora se realiza reveste-
se de grande importância para esta 
Casa que está acolhendo tão ilustre 
representante da Câmara Municipal. A 
sua formação profissional, a trajetória 
como homem público, a vasta 
experiência adquirida no exercício 
de quatro mandatos consecutivos 
como vereador nesta cidade do Rio 
de Janeiro, ocasião em que participou 
de diversas comissões e, ainda, o 
desempenho da presidência da Câmara 
Municipal, quando se evidenciou a sua 
sensibilidade político-administrativa, 
credenciam-no sobejamente para 
o exercício de suas novas funções, 
disse.

 Carlos Henrique destacou que 
as áreas de atividade do Tribunal 
de Contas e da Câmara Municipal 
entrelaçam-se profundamente, razão 
pela qual afirma que a expressiva 
bagagem de conhecimentos da 
administração pública de Ivan 
Moreira lhe será de inestimável 
valia, ressalvando que, apesar da 
familiaridade que este tem com as 
atribuições do Tribunal de Contas, 
ser-lhe-á diferente agora o campo 
em que vai desempenhar suas novas 
atividades. Essa mudança de posição, 
ao tempo em que vai entusiasmá-lo 
irá, também, coroar a sua vocação de 
homem público já atestada por sua 
brilhante trajetória como vereador.

 “Na estrutura administrativa 
municipal, o Tribunal de Contas 
ocupa, sem dúvida, um lugar de 
especial destaque e, certamente, é 
do seu conhecimento não ser tarefa 
simples julgar a aplicação dos recursos 
públicos”, continuou, esclarecendo 
que ao Tribunal não releva apenas 
constatar a regularidade formal ou 
contábil. Torna-se indispensável 

verificar a extensão do benefício, 
em contrapartida dos recursos 
despendidos; aferir-se o desempenho 
da máquina administrativa.

“Vossa Excelência vem, agora, 
juntar-se a este Colegiado e aqui 
encontrará, em meio a debates e 
divergências de opiniões, uma perfeita 
harmonia de propósitos: julgar com 
isenção, acertar. Neste Plenário Vossa 
Excelência está substituindo o insigne 
Conselheiro Sérgio Cabral, que aqui 
desempenhou com brilhantismo as 
suas atividades, havendo demonstrado 
extremada dedicação à causa pública, 
contribuindo para a consolidação do 
prestígio desta instituição. (...) Receba 

Conselheiro Ivan Moreira, em nome da 
Procuradoria Especial, as nossas boas 
vindas e os votos de pleno sucesso 
na nova etapa de sua vida que ora se 
inicia”, concluiu.

A seguir, o Conselheiro Fernando 
Bueno, em nome do Colegiado, 
apresentou os votos de boas vindas a 
Ivan Moreira, dizendo que “há muito 
tempo vem, como todos desta Corte, 
acompanhando seu trabalho na Câmara 
Municipal e que, ainda  recentemente, 
na qualidade de Presidente daquela 
Casa de Leis, pôde demonstrar sua 
atenção e interesse pelos assuntos 
relacionados a este Tribunal, atuando 
decisivamente na atualização da nossa 

Ivan Moreira entre ex-colegas da Câmara Municipal

Ivan entre esposa, filhos, noras e netos
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Fernando Bueno destacou, do 
currículo do novo Conselheiro, 
sua  atuação como juiz de paz: “Em 
seu denso currículo, além do título 
de bacharel em Direito e de suas 
realizações como empresário da área 
educacional, consta que Ivan Moreira 
também destacou-se como juiz de paz, 
que é, segundo o Dicionário Aurélio, 
‘uma antiga autoridade incumbida de 
conciliar partes desavindas’.  Portanto, 
o nosso novo Conselheiro é um 
conciliador, propenso a congraçar 
ânimos e opiniões, o que efetivamente 
a sua vida de parlamentar comprova. 
Também aqui, no Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro, 
certamente será um agente de 
harmonia. E, acrescento: que possa ser 
o celebrante de uma união renovada 
entre a Câmara Municipal e esta Casa”, 
disse Fernando.

“O Tribunal de Contas do Município, 
que em 2007 completará 27 anos de 
atuação, ganha, com sua presença, 
mais um interlocutor qualificado na 
relação com a Câmara, no exercício 
das suas funções de fiscalização da 
administração municipal carioca.  
São responsabilidades distintas e 
autônomas as da Câmara e as do 
Tribunal, mas plenamente inseridas 
no mesmo compromisso de servir à 
população da Cidade.”

O Conselheiro Fernando fez ainda, 
uma breve retrospectiva sobre os 
ocupantes da vaga ora  ocupada  
por Ivan Moreira, ao recordar que 
a cadeira que este agora ocupa “é, 
sem dúvida, de elevado prestígio. 
Pertenceu anteriormente a duas 
figuras inestimáveis para esta Corte. 
Foi primeiro ocupada por Luiz Alberto 
Bahia, e a seguir, por Sérgio Cabral, 
coincidentemente, ambos grandes 
jornalistas.”

Trabalho com determinação

Antes de iniciar seu discurso, 
Ivan Moreira, num simpático gesto, 
convidou Maurício Azedo, seu  ex-
colega na Câmara Municipal, a ocupar 
uma cadeira no Plenário, do qual até 

Assinatura da posse

Juramento do novo Conselheiro

Plenário Ministro Luciano Brandão
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recentemente era integrante.
O conselheiro, falando a todos que 

acompanhavam a solenidade por um 
telão colocado no auditório, dirigiu-se 
à família, amigos, eleitores, colegas 
vereadores, prefeito e servidores do 
Poder Legislativo Municipal para 
agradecer a  ajuda imprescindível das 
muitas pessoas que o conduziram  ao 
cargo que irá ocupar.

Após breve retrospectiva dos 
anos que passou como presidente da 
Câmara, das suas realizações e de tantas 
outras medidas que contribuíram para 
o aprimoramento das atividades 
daquela Casa, Ivan Moreira disse estar 
absolutamente consciente da enorme 
e crescente responsabilidade dos 
Tribunais de Contas na administração 
pública:

- Minhas convicções sobre a 
importância das atividades de controle 
exercidas pelas Cortes de Contas 
consolidaram-se durante a minha 
vivência no Poder Legislativo, tanto 
em minhas atividades parlamentares 
quanto como presidente da Casa. No 
caso específico do Rio de Janeiro, 
sem o instrumental técnico altamente 
capacitado e sofisticado do TCM 
– com relação aos recursos humanos 
e tecnológicos – notoriamente 
um dos mais bem aparelhados do 

Brasil, a Câmara Municipal estaria 
manietada para exercer suas próprias 
atribuições constitucionais no 
que tange à fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial, assegurou Ivan.

Continuando, o Conselheiro 
a f i rmou que ,  por  reconhecer 
a importância das atividades do 
TCM, sempre procurou manter as 
melhores relações com o Tribunal: 
“portanto, imbuído do mais alto 
espírito público pretendo, como 
Conselheiro do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, trabalhar 
com determinação para alcançar os 
objetivos que competem a esta Corte 
de Contas”. 

Dirigindo-se ao presidente, Ivan 
Moreira declarou que procurará 
sempre “defender a Instituição, 
representá - la  com dignidade , 
buscando melhor entendimento com 
os poderes instituídos, no sentido de 
fortalecer este Egrégio Tribunal de 
Contas no desempenho de sua função 
constitucional e legal, procurando 
alternativas para adequar às leis 
vigentes e aos anseios da sociedade”. 
Para tal, concluiu, espera contar com 
a colaboração dos nobres conselheiros, 
da  Procuradoria, do Corpo Técnico e 
dos servidores.

Autoridades presentes

Entre as incontáveis personalidades 
e amigos que compareceram ao 
evento para prestigiar Ivan Moreira, 
destacamos sua família: a mulher 
Georgina, os filhos e os netos,  Laura, 
Rafael, Bruna e  Igor; conselheiro Carlos 
Pinna, da Atricon; senador Bernardo 
Cabral; desembargadores Manoel 
Carpena Amorim, Silvio Capanema, 
Antonio Carlos Esteves Torres; os 
deputados Gerson Bergher, Fernando 
Gusmão, Marcelino d’Almeida, 
Domingos Brazão, Índio da Costa; 
secretários municipais, Alexandre 
Batista Cerruti, de Qualidade de Vida 
e Wagner Siqueira, de Administração; 
vereadores Andrea Gouvêa, Edson 
Santos, Pastora Márcia Teixeira, Patrícia 
Amorim, Teresa Bergher, Jorge Mauro, 
Stepan Nercessian, Sami Jorge, Luiz 
Carlos Ramos, Alexandre Cerri. 

Paulo Ventura, Murta Ribeiro, Thiers Montebello, Walton Rodrigues, Aloísio Freitas e José 
Augusto Guimarães
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exibição do f i lme “Uma 
verdade inconveniente”, 
do ex-vice-presidente dos 

Estados Unidos, Al Gore, Oscar de 
melhor documentário em 2007, 
abriu o  Ciclo de Palestras sobre Meio 
Ambiente, realizado pelo quarto ano 
consecutivo, pelo Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro, nos 
dias 23 e 24 de agosto, no auditório 
Luiz Alberto Bahia. Após o filme, o 
presidente Thiers Montebello fez a 
abertura do evento e apresentação do 
primeiro conferencista: 

“O nosso conferencista dispensa 
qualquer apresentação. Seu currículo 
é riquíssimo, brilhante, notável, não é 
exagero. (...) Quem abre a palestra de 
hoje é uma das pessoas mais capazes, 
mais qualificadas, que é o professor 
Sergio Besserman, a quem só posso 
elogiar”.     

Ag radecendo  a  honra  e  a 
oportunidade de estar no TCMRJ,  
Sergio Besserman, presidente do 
Instituto Pereira Passos, deu início 
à apresentação do tema “Mudanças 
climáticas: padrões de consumo e 
modos de produção”:

“O século XXI é uma janela da 
história, pois permite ver o século 
XXI como um século de imensas 
t ransformações  da  economia , 
da política, da sociabilidade, do 

pensamento”, iniciou ao enfocar o 
aquecimento global e o efeito estufa.

“O século XXI começou em 02 de 
fevereiro de 2007. Há um fenômeno 
político novo, inédito. Todos os 
formadores de opinião do mundo 
pararam para acompanhar o relatório 
de uma rede de cientistas”, disse, 
ao comentar algumas conclusões 
c i en t í f i cas  dos  re la tó r ios  do 
Painel Inter Governamental sobre 
as Mudanças do Clima de 2007, 
produzido por cientistas com o 
patrocínio da ONU.

Na apresentação, o palestrante 
enfocou o significado de elevação 
média da temperatura e do nível do 
mar, relacionando o tempo desses 
processos com tempo geológico.

Analisou, cientificamente, o 
significado da probabilidade de 90% 
do aquecimento global ter como 
causa a ação humana, conforme o 
considerado nos relatórios e buscou 
explicar por que não há, no caso do 
aquecimento global, uma solução 
tecnológica, mágica, que permita a 
continuidade dos atuais padrões de 
consumo e modelos de produção.

S i t u a n d o  o  f e n ô m e n o  d o 
aquecimento na história do capital, 
e não apenas como resultado de um 
consumismo excessivo, Besserman 
considerou uma improbabilidade 

política a manutenção dos padrões de 
consumo dos países emergentes:

“Como dizer às nossas dezenas 
de milhões de pessoas que deixam a 
pobreza na China, na Índia, no Brasil, 
na Rússia, que elas não poderão 
emitir gases estufa consumindo 
energia” -  questionou -  “porque 
implica em restringir o acesso ao 
desenvolvimento dos restantes 5,2 
bilhões de habitantes da Terra?”

Finalizando, o palestrante falou 
sobre as mudanças dos modos de 
produção: a transformação da matriz 
energética da sociedade, com o fim 
dos combustíveis fósseis (petróleo) 
e a necessidade de um controle 
social global que impeça a ação 
ecologicamente deletéria do capital”.

Gestão Ambiental na
Administração Pública

Já na segunda etapa do Ciclo 
de Palestras, o Secretário de Estado 
do Meio Ambiente, Carlos Minc, 
apontou dificuldades e elencou 
realizações da Secretaria. “Durante 
muitos anos apresentei várias leis 
sobre questão ambiental, outras 
tantas sobre educação ambiental, e 
sempre tive de brigar muito para que 
fossem cumpridas. Demorava dois 
anos e nenhuma garantia de que eram 

4º Ciclo de Palestras “O Tribunal de

A
Mesa de abertura, composta por Julio Bernardo Cabral, presidente do TCE/AM, Sergio Besserman, Thiers Montebello, desembargadora  
Maria Colares Felipe da Conceição e Arnóbio Alves 

Contas do Município e o Meio Ambiente” 



107 Revista TCMRJ    n. 36 - setembro 2007

altamente defensivas da qualidade 
de vida”.

Segundo Carlos Minc, não havia 
concurso para Órgãos ambientais 
há 30 anos. O Conselho Estadual 
de Meio Ambiente – CONEMA teve 
os quadros reduzidos de 80 para 40 
membros, que já realizaram reuniões, 
inexistentes há seis anos. 

-  C r i a m o s  a  C â m a r a  d e 
Compensação Ambiental. Estamos 
trabalhando em parceria com a UFRJ e 
a Petrobrás; recentemente, assinamos 
Convênio no valor de R$ 74 milhões 
para despoluição do Canal do Cunha, 
do Canal do Fundão, melhorias no 
fluxo dos Rios Faria Timbó e Jacaré, 
e ainda dar um ‘banho de verde’ na 
Ilha do Fundão e na Favela da Maré. 
Implantamos o Parque fluvial do 
Guandu para melhorar a quantidade 
e qualidade da água que bebemos, 
e o Parque fluvial de Macacu, com 
plantação de árvores para uso-fruto 
da população, comemorou Minc.

Carlos Minc também citou as 
atividades do Conselho Estadual de 
Controle Ambiental – CECA que, 
atualmente, conta com representantes 
da Firjan, UERJ, ANAMA e do 
CREA.

Minc acredita que “nosso primeiro 
desafio seja quebrar estigmas de que 
os órgãos ambientais são lentos, 
inimigos do progresso, burocráticos 
e focos de corrupção”. “O primeiro 
passo é transferir a responsabilidade 
de licenciamento ambiental de 
empreendimentos de pequeno/médio 
impacto para a gestão municipal, 
desde que o Município apresente 
condições de exercê-la. E já passamos 
para os Municípios do Rio de Janeiro, 
Niterói, Nova Iguaçu e Caxias. Em 
parceria com o IBAMA e a CONEMA, 
estamos trabalhando para capacitar 
outros gestores municipais.  O 
próximo passo é encurtar os prazos, 
descentralizar, simplificar. O objetivo 
é fazer rápido e bem”.

Dentre as ações implementadas na 
administração pública, Minc citou: 
“criamos o Decreto de obrigação da 
coleta seletiva em todos os órgãos 
da administração pública, proibimos 

uma gestão ambiental”, concluiu 
Carlos Minc.

Projeto Progerar

Em seguida, a Diretora do Centro 
Cultural do TCMRJ, Maria Bethania 
Villela, apresentou o Programa 
de Gestão, Educação Ambiental e 
Reaproveitamento de Recursos – 
Progerar, a ser implementado no 
TCMRJ.  “As questões relativas ao meio 
ambiente possuem caráter universal, 
atingindo a todos, independente de 
classe social. Mesmo que os impactos, 
em sua maioria, atinjam as classes mais 
pobres, os problemas resultantes da 
poluição atmosférica, dos rios, lagoas e 
mares, aumento do buraco da camada 
de ozônio, aquecimento global, entre 
outros, não fazem distinção entre 
grupos sociais, atingindo a todos: ricos 
e pobres, governantes e governados”, 
lembrou.

Bethaânia acredita que a instalação 
do Progerar é fundamental para “o 
controle de impactos ambientais 
decorrentes das ações inseridas nos 
processos de produção de bens e/ou 
serviços”. “O Programa de Gestão 
Ambiental, que já vem ocorrendo 
em todos os setores – iniciativa 
privada e órgãos governamentais 
– opera mudanças de paradigmas 
com adoção de novas posturas que 

Maria Bethania Villela e Marco Scovino, Secretário de Controle Externo do TCMRJ,  
durante a palestra de Carlos Minc

uso de amianto nas obras públicas, 
e passamos a exigir apresentação do 
certificado de origem da madeira a ser 
empregada. Determinamos também 
uso de aquecimento solar para novos 
empreendimentos, utilização da 
água da chuva, emprego de papel 
reciclado, e reaproveitamento do 
óleo de cozinha para fabricação de 
sabão”.

Carlos Minc também reconheceu 
entraves de caráter humano e sugeriu: 
“o conceito de natureza é distante 
das pessoas. Temos de fazer com que 
a população goste, curta e cuide do 
meio ambiente”.

Para o Secretário, os maus tratos 
às áreas de conservação têm sido 
outro problema. “A característica 
de  nossos  parques  es tadua i s 
é de desastre ecológico de leves 
dimensões. Não têm fiscalização, 
nem demarcação. Como não existe 
também regularização fundiária, mil 
e duzentas cabeças de gado vivem 
no Parque mais antigo do Brasil, o 
Parque de Itatiaia, que comemora 70 
anos. Há muito a ser feito: o Parque 
Ilha Grande será a primeira Unidade 
que organizaremos”, contou.

“Mas não podemos nos queixar. 
Temos recursos, o Governador nos 
apóia. Esperamos também que todos 
participem e pratiquem os conceitos 
de uma administração ecológica, de 
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criando formas de reaproveitá-los 
ou cuidando, assertivamente, de 
seu descarte. Minimizar emissões, 
reduzir consumo de recursos naturais, 
destinar corretamente os resíduos, são 
partes dos novos processos de ajuste a 
um novo tempo”, observou.

Segundo Bethânia, a administração 
pública é grande consumidora 
e usuária de recursos naturais e 
tem, portanto, papel estratégico 
na promoção e indicação de novos 
padrões de produção e de consumo. 
“A administração pública deve 
constituir-se em exemplo na redução 
dos impactos sócio ambientais 
negativos gerados pela execução de 
suas atividades, combatendo todas 
as formas de desperdício de recursos 
naturais e bens públicos”.

Bethânia afirma que o TCMRJ não 
tem medido esforços para defender e 
preservar o ambiente natural para a 
presente e futuras gerações, conforme 
prescrito na Constituição de 88. 
“Desde 2003, o TCMRJ tem capacitado 
sua equipe técnica para, dentro do 
âmbito de suas competências, atuar 
no controle ambiental e impactos, 
com a  real ização de  diversas 
Auditorias com foco ambiental. E 
hoje, após as palestras, o presidente 
do TCMRJ, Thiers Montebello, 
assinará a Resolução nº 454 que cria 
o Grupo de Educação Ambiental 
e Reaproveitamento de Recursos 
– GERAR  para estudar e propor 
ações para implantação gradual de 
Programa de Gestão Ambiental a ser 
adotado por todos setores desta Corte 
de Contas”, antecipou.

A palestrante apresentou dados 
que fundamentam os princípios da 
política dos 3 R`s: reduzir, reutilizar 
e reciclar. “Se determinado indivíduo 
beber por dia dois copos de café e dois 
de água, ao final de um ano terá usado 
1460 copos”. Bethânia sugere que 
se adote uso de canecas bem como 
defende a reciclagem de embalagens 
plásticas, atitude que representaria 
diminuir as taxas de emissão de 
dióxido de carbono em aproximados 
400kg/ano. A reciclagem de lâmpadas 

fluorescentes também resultaria 
redução de igual quantidade.

Bethânia lembrou que os processos 
de reciclagem podem gerar empregos 
e fomentar crescimento econômico. 
“O Brasil tem a liderança mundial, 
desde 2001, em reciclagem. Em 2006, 
94,4% do alumínio foram reciclados, 
atividade que empregou 170 mil 
pessoas e representou significativa 
economia de energia para o país”, 
concluiu.

Na ocasião, Thiers Montebello 
assinou também a Resolução nº 
455 que dispõe sobre a utilização e 
compra de papel reciclado no âmbito 
do Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro.

Conservação e uso sustentável de 
recifes de coral no Brasil

Em defesa da preservação e uso 
sustentável dos recifes brasileiros, a 
gestora ambiental Débora de Oliveira 
Pires apresentou dados técnicos e 
conquistas do Projeto Coral Vivo, 
iniciativa inédita no Brasil que 
reúne esforços do Museu Nacional 
da UFRJ, do Instituto de Pesquisas 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
– Ministério do Meio Ambiente, 
do Instituto de Biologia da UERJ e 
da Secretaria de Biodiversidade e 
Florestas.

Segundo  Débora  P i re s ,  o s 

recifes de coral brasileiros abrigam 
“extraordinária variedade de plantas 
e animais, habitat marinho mais 
diverso do mundo, comparável às 
florestas tropicais embaixo d’água”. 
Únicos no Atlântico Sul, os recifes 
brasileiros configuram ecossistema 
de “inquestionável importância 
econômica”, representam fonte de 
alimento e de renda para muitas 
comunidades, fornecem proteção à 
costa contra erosão e oferecem atrativos 
de turismo e lazer – “desenvolvimento 
de atividades e políticas nacionais 
bastante oportunas. Só no Brasil, 18 
milhões de pessoas dependem direta 
ou indiretamente desses ambientes”, 
observou.

Apesar  de  const i tu ídos  de 
organismos marinhos (animais e 
vegetais) portadores de esqueleto 
calcário – estrutura física rochosa 
– os recifes de corais são “cadeias 
complexas extremamente frágeis, 
capazes de tolerar variações de 
temperatura muito pequenas. No 
Brasil, há relatos de degradação desde 
os fins do século XIX; crescimento 
desordenado de cidades litorâneas, 
pesca predatória por uso de dinamite 
e desmatamento, poluição, comércio 
de souvenir”, apontou.

Débora Pires aposta em ações 
educativas que assegurem interação 
humana e uso sustentável dos recifes 
– principal objetivo do Projeto Coral 

Débora de Oliveira Pires, Viviane Severiano, gerente Ambiental da HABTEC, e Rodrigo Medeiros
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Vivo. “Nossa área de atuação tem 
enfocado as formações coralíneas do 
sul da Bahia, onde construímos nosso 
laboratório e as seções de viveiros de 
criação de corais”, contou. No centro 
Arraial D’Ajuda Eco Parque, técnicos 
realizam coletas e viabilizam as 
etapas de reprodução e re-introdução 
dos corais ao ambiente de origem. 
“Já obtivemos milhares de recrutas 
(filhotes) de corais. A partir de estudos, 
conseguimos definir as características 
e freqüência da reprodução de cada 
espécie”, afirmou.

Para  promover  interação e 
divulgar os principais cuidados que 
os visitantes dos corais devem manter, 
Débora Pires investe em campanhas 
de conscientização, em publicações 
do jornal trimestral do Projeto Coral 
Vivo, e na realização de palestras em 
comunidades locais, escolas e centros 
de cultura. “E já conseguimos novas 
parcerias; pretendemos agir com os 
multiplicadores: 200 professores 
de ensino fundamental e médio 
dos Municípios do Sul da Bahia, 
110 profissionais de turismo, 80 
universitários e técnicos locais”, 
lembrou.

Dentre objetivos imediatos do 
Projeto Coral Vivo, Débora Pires 
também destacou as atividades de 
mapeamento físico e biológico do 
Parque Marinho do Recife de Fora, 
criado em 1997 para resguardar 
“atributos excepcionais da natureza 
da região de Porto Seguro – 17,5 km2 
de recifes. Pretendemos ter mapas 
de profundidades diferentes, com 
informações sobre os animais e plantas 
encontrados em cada área. Seremos 
capazes de desenvolver planos de 
manejo deste recife, e contribuir para 
sua conservação”, especulou.

Apesar de políticas e projetos bem-
sucedidos, Débora Pires reconheceu 
dificuldades ainda não solucionadas: 
“No sul da Bahia existem somente 
5 unidades de conservação que 
protegem parcela significativa desses 
ambientes. Mas existem ainda áreas 
bastante grandes que não têm qualquer 
tipo de proteção”, e avisou: “As perdas 
dos recifes de coral prejudicam as 

perspectivas de vida das populações 
costeiras do mundo inteiro”.

Criação e gestão de unidades
de conservação

Último palestrante do dia, o 
professor Rodrigo Medeiros discutiu 
“Avanços e perspectivas na criação 
e gestão de unidade de conservação 
no Brasil”. Inicialmente, Rodrigo 
explicou que “área protegida” é um 
espaço definido geograficamente 
e  dest inado,  regulamentado e 
administrado para alcançar o objetivo 
de conservação dos recursos naturais. 
O professor esclareceu também que 
“Unidade de Conservação” é uma das 
cinco tipologias de “áreas protegidas” 
existentes hoje no Brasil.

Em abordagem que resumiu os 
projetos ambientais desde 1530, 
quando iniciada a exploração de 
pau-brasil, até 2000, Rodrigo apontou 
dificuldades e resultados das políticas 
brasileiras de meio ambiente. Segundo 
Rodrigo, registram-se ainda no Império 
as primeiras iniciativas de proteção 
da Mata Atlântica, preservação da 
Floresta da Tijuca e das Paineiras. Já 
sob administração de Getúlio Vargas, 
a Constituição de 1934 atribuiu à 
União os deveres de “proteger belezas 
naturais e monumentos de valor 
histórico e artístico”. 

Rodrigo lembrou que o governo 
Médici criou, em 1973, a Secretaria 
Especial do Meio Ambiente – SEMA, 
que passou a dividir com o Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal – IBDF (criado em 1967) 
a gestão e fiscalização das áreas 
protegidas.  Até 2000,  data da 
instituição do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação – SNUC, 
que definiria critérios mais objetivos 
para a criação e gestão de algumas 
tipologias e categorias de áreas 
protegidas, dispersas em diferentes 
instrumentos legais.

“Mas o próprio SNUC reconhece e 
consagra em seu texto a importância 
dessas ferramentas para o processo de 
gestão das áreas protegidas, porém, na 
prática, as experiências e os resultados 
são ainda muito pouco numerosos 
e bem avaliados, seja por falta de 
consenso político, seja mesmo por 
falta de percepção mais ampla para 
estes problemas à época. A falta de 
planejamento de longo prazo e o aporte 
de recursos têm sido os principais 
gargalos na consolidação das áreas 
protegidas brasileiras”, lamentou.

Rodrigo sugeriu iniciativas que devem 
resultar bem-sucedidas: “devemos trazer 
para o centro dos debates e das ações as 
áreas protegidas e não mais apenas as 
Unidades de Conservação, distorção 
recente do modelo brasileiro, bem como 

Sergio Ferrari e Oscar Graça Couto
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Nacional de Áreas Protegidas. É preciso 
ainda estabelecer com maior precisão 
a integração das áreas protegidas com 
as diversas escalas de planejamento e 
gestão do território, hoje formalmente 
identificadas por meio dos mosaicos e 
corredores ecológicos”.

Em nível municipal, Rodrigo 
a f i r m o u  q u e  “ U n i d a d e s  d e 
Conservação em áreas urbanas são 
extremamente necessárias para 
preservação do patrimônio natural, 
harmonia da paisagem, e garantia de 
fatores ambientais, como temperatura 
e clima. O TCMRJ vem realizando 
um trabalho de grande importância 
na área de auditoria pública. Desta 
forma, cumpre papel extremamente 
relevante, não só de fiscalização 
mas de propor soluções e melhorias 
para que o próprio Executivo possa 
também melhorar sua capacidade de 
gerir certas áreas”, concluiu. 

Aspectos Jurídicos da
Gestão Ambiental Pública

O segundo dia de palestras iniciou 
com o advogado, professor de Direito 
Ambiental da PUC-RJ e da Fundação 
Getúlio Vargas, Oscar Graça Couto, 
apresentado por Sérgio Ferrari, 
procurador da Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro.

Dentro do tema “A Questão da 
Licitação e Aspectos Ambientais”, 
Oscar Graça Couto destacou números 
que mostram a importância potencial 
que tem esse tema: “ Somente as 
aquisições e contratações públicas 
das três esferas de governo envolvem 
valores da ordem de 10% do PIB 
brasileiro. Isso significa recursos da 
ordem de 190 bilhões de reais. Em 
2006 os três poderes gastaram 8,1 
bilhões de reais só em despesas do 
dia-a-dia. Com informática 2,6 bilhões 
de reais, e aqui uma especial atenção, 
com produtos de limpeza gastaram 
763 milhões de reais por ano. Esses 
números dão conta do que pode ser 
o potencial indutivo e num segundo 
momento condutivo desempenhado 
pelo poder público, quando elege nas 

aquisição de bens e serviços, critérios 
de ordem ambiental e usando de 
um exemplo prosaico dos produtos 
de limpeza, não creio que existam 
nas regras atuais dispositivos que 
privilegiem na aquisição, produtos 
de limpeza  mais saudáveis do ponto 
de vista ambiental.” 

Graça Couto crê ainda que fatores 
como durabilidade do produto, 
eficiência energética, menor impacto 
ambiental e questões de repercussão 
social, devam se aliar ao critério de 
preços na aquisição de produtos e 
serviços para o poder público. “Cada 
vez mais estão conjugados esses 
elementos de ordem social, com 
esses outros de ordem ambiental, 
então existe atualmente na legislação 
brasileira a possibilidade de que esses 
fatores se somem àqueles relacionados 
ao preço e passem a compor os 
critérios de definição de contratação 
de produtos e serviços. Esse tem sido 
um fator largamente subestimado 
pela administração pública brasileira. 
Aliás, essa é uma preocupação que 
é recente no mundo. Há cinco anos 
atrás foi iniciada essa discussão no 
plano internacional das licitações 
verdes ou das eco licitações. Em 
2004 surgiram as primeiras diretrizes 
pela União Européia em relação a 
essa questão, no caso específico, em 
relação à frota de veículos públicos, 
onde se apresentou na composição 

de preço da licitação um elemento 
fundamental e antes inexistente que 
era a da eficiência energética e da 
emissão de poluentes.”

Outro critério a ser utilizado 
nas contratações públicas, citado 
por Graça Couto em sua palestra, 
é um elemento inovador, relativo à 
análise do ciclo de vida dos produtos 
e serviços, “considerados aspectos 
que envolvem desde a produção 
inicial do produto (matéria-prima, 
produção, contratação de pessoas 
e geração de renda e uso) até o uso 
do produto. O que se discute hoje 
é a obrigação que os produtores e 
comerciantes têm em relação ao 
recolhimento desses produtos após o 
uso por parte do consumidor. Assim 
como oferecem a utilização de seus 
produtos colhendo o bônus dessa 
relação, há de vir também o ônus dela 
relativo”, finalizou.

Gestão Contemporânea
da Sustentabilidade Ambiental

e Econômica com
Responsabilidade Social

Em seguida, coube a Marta Varela da 
Silva, Inspetora Geral da 6ª Inspetoria 
Geral de Controle Externo, apresentar 
José Henrique Penido, assessor da 
Diretoria Técnica e Industrial da 
Comlurb, que discorreu sobre “Gestão 
Contemporânea da Sustentabilidade 

José Penido, Marta Varella, e Marcelo Hudson
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Zilda Barreto da Silva

Ambienta l  e  Econômica  com 
Responsabilidade Social”.

José  Henr ique  re t ra tou  as 
dificuldades da coleta de lixo da 
Cidade do Rio de Janeiro, fazendo 
uma internalização das questões 
ambientais no trabalho do dia a dia 
da Comlurb: “a limpeza urbana de 
uma cidade complexa como o Rio 
de Janeiro, com seis milhões de 
habitantes, na realidade, um conjunto 
de pequenas cidades num território 
de mais de 1000 km² e que tem uma 
complexidade enorme, mas num 
momento de inflexão na administração 
da Comlurb vimos que não podíamos 
apenas realizar um trabalho que 
é a nossa obrigação fundamental, 
limpar a cidade, mas que poderíamos 
estar realizando esse trabalho sem 
a preocupação ambiental. Nosso 
destino final do lixo era um vazadouro. 
Lixões na verdadeira acepção da 
palavra. Desde do inicio da história 
da limpeza urbana no Rio de Janeiro, 
o que nós fizemos foi aterrar a Baía de 
Guanabara. O mais importante recurso 
hídrico do estado, talvez do Brasil, 
um ícone de nossas belezas naturais, 
foi sistematicamente aterrado pelo 
lixo. Efetivamente devemos ter muito 
cuidado com nossas ações ainda que 
elas estejam intrinsecamente objeto 
saudável, estávamos limpando a 
cidade, fazendo a coleta, tirando o 
lixo das portas de nossas casas. Isso 
é importante, mas senão tivermos 
cuidado, podemos fazer a nossa 
obrigação de limpeza da cidade 
muito mal feita do ponto de vista 
ambiental.”

Ao final da conferência, José 
Henrique Penido destacou uma das 
ações da Comlurb com relação à 
preservação do meio ambiente, que foi 
a assinatura de um contrato com uma 
empresa privada para a recuperação 
do Aterro de Gramacho: “ É a medida 
mais importante no Rio de Janeiro 
para reduzir as emissões de gás efeito 
estufa. Num inventário realizado 
pela COPPE, para o Município 
do Rio, o Aterro de Gramado é o 
segundo maior poluidor, atrás dos 
transportes, obviamente. Vamos 

eliminar totalmente as emissões de 
gás efeito estufa de Gramacho, através 
de um contrato de concessão para 
uma empresa, que vai captar e gerar 
energia com aquele gás”, afirmou. 

Iniciativas para o combate 
às mudanças climáticas: 

reflorestamento/composto orgânico

P r o s s e g u i n d o  o  C i c l o  d e 
Palestras, Marcelo Hudson de Souza, 
coordenador de Conservação e 
Recuperação Ambiental, da Fundação 
Parques e Jardins, apresentou o 
Programa Mutirão Reflorestamento 
da Prefeitura do Rio de Janeiro, 
responsável, segundo o coordenador, 
por uma área reflorestada de 1743 
hectares, com a utilização de quatro 
milhões e trezentas mil mudas. 

O Programa Mutirão, ressalta 
Marcelo Hudson, emprega mil 
t r a b a l h a d o r e s ,  q u e  r e c e b e m 
treinamento para operação dos serviços 
e conceitos ambientais, o que ajuda a 
propagação do programa. Segundo 
Marcelo, “o crescimento desordenado, 
os  incêndios  e  as  a t iv idades 
de agropecuária irregular são as 
principais causas do desmatamento na 
cidade. E a restauração de ambientes 
naturais degradados, através da 
recomposição da cobertura vegetal 
reduz o assoreamento de rios e 

canais, minimizando  intensidade 
das enchentes, protege e regulariza 
os mananciais, reduz o efeito estufa e 
funciona como barreira, limitando a 
expansão das comunidades carentes 
sobre as áreas de risco. Há uma adoção 
dessas áreas de reflorestamento por 
parte das comunidades pois melhora 
a paisagem, permitindo a utilização do 
espaço como local de lazer”.

Para Hudon, “a presença da 
comunidade organizada através da 
associação de moradores é fator 
preponderante para a preservação 
ambiental e o sucesso do Programa”, 
assegura.

Na últ ima palestra  do dia , 
Zilda Barreto da Silva , presidente 
da Cooperativa de Catadores do 
Complexo do Alemão, discorreu sobre 
a atividade de catadora de material 
reciclável, profissão que exerce há 
sete anos, “motivada por um filho, 
que viu na televisão, uma opção de 
trabalho, primeiro em casa, depois 
em espaços doados, juntando pessoas 
com necessidades financeiras para 
retirar do lixo seu próprio sustento”. 
Zilda buscou qualificação e parcerias, 
“(...) hoje somos cadastrados na 
Comlurb e recebemos um caminhão 
semanal para reciclagem”. E hoje tem 
a Cooperativa legalizada, resgatando 
a cidadania de muitos através do 
reciclável. 
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oi no dia 30 de agosto, às 
11horas, no auditório Luiz 
Alberto Bahia, o encerramento 

do Curso de Atualização em Auditoria 
Operacional, implementado pelo 
Centro Cultural do TCMRJ e ministrado 
pela Fundação Getulio Vargas.

O curso, com  96 horas/aula,   
teve como público alvo 35 técnicos 
de controle externo do TCMRJ e um 
aluno convidado da Controladoria 
Geral do Município. 

 A solenidade contou com a 
presença do ministro Marcos Vinicios 
Vilaça, a quem coube o discurso de 
encerramento:

Dirigindo-se à platéia, quase 
toda constituída de alunos do curso 
e professores, o ministro Marcos 
Vilaça passeou, em seu discurso, por 
diversos assuntos. Ao tocar no assunto 
Democracia, disse Vilaça:

“Nunca será demasiado dizer que 
a democracia somente prospera no 
pluralismo. Eleição, periodicidade de 
mandatos, mediação e liberdade de 
imprensa, independência dos Poderes, 
garantia dos direitos políticos e sociais 
são algumas das suas características 
fundamentais. Claro que cidadania 
também tem suas especialidades. Mas 
não como preconiza. Não é só direitos.” 

Dirigindo-se aos técnicos, Vilaça 
incitou: “Peguem o capítulo “Direitos e 
Deveres” da Constituição que só fala em 
direitos, não há limites. Mas a cidadania 
é feita de Direitos e Deveres. Nada mais 
forte como expressão democrática do que 
repartição do poder, do poder político, 
poder social, poder econômico.”

- Democracia é poder compartido, 
– continuou – que não é sinônimo de 
equalitarismo. Poder compartido não 
é a mesma coisa que equalitarismo. 
Montesquieu ensinou que a democracia 
deve evitar dois excessos: o espírito de 
desigualdade, que conduz ao governo 
de um só, e o espírito de igualdade 
extrema, que conduz ao depotismo 

Ministro prestigia Curso de Auditoria
Operacional  
F

de um só.
Prosseguindo, Vilaça disse que 

o governo democrático é o que 
exerce o controle social fundado no 
consentimento e que a eleição é a 
legitimidade formal. A legitimidade 
substantiva alcança-se no dia-a-dia 
das decisões consentâneas com as 
apreciações e os interesses coletivos.

-É preciso que vocês, quando 
vigiarem uma conta, vigiem se ela 
bate, se ela confere com aquilo que é 
apreciação coletiva, com aquilo que é 
interesse coletivo, falou  aos técnicos 
do TCMRJ.

“As funções do Estado, assim como 
as nossas, têm de respeitar os objetivos 
desejados pela sociedade. Respeitá-los e 
tentar alcançá-los aí está a legitimidade 
da ação política”, afirmou.

Abordando a qualidade, disse 
Vilaça: “a Administração Pública 
obrigatoriamente deve agir nos limites 
rigorosos da lei, mas tem de caprichar 
na qualidade. Não basta que uma obra 

tenha cumprido a lei de licitação, o 
contrato de execução, se disso não 
resultou benefícios.

 Destacando o  papel dos TCs, o 
conferencista continuou:  “O que é 
exponencial é o seu papel pedagógico 
de orientar quem faz a gestão do 
serviço público. Colaborar, não cair 
na compulsão punitiva como objetivo. 
Infelizmente temos que fazer, mas não 
é esse o objetivo”.

“A Constituição é clara e fiel ao 
ideário de Rui Barbosa ao nos definir 
como integrantes do Poder Legislativo. 
Conferiu competências aos Tribunais 
de Contas que, se são honrosas, são 
muito exigentes porque aqui julgamos, 
sobretudo, homens públicos. E aí está 
uma das exigências mais relevantes”.

Ao encerrar seu discurso o ministro 
foi convidado pelo presidente do 
TCMRJ a entregar o certificado à 
primeira aluna da lista, gesto que foi 
repetido pelos professores da FGV  e 
conselheiros do TCMRJ presentes.

Irapuan Cavalcanti, da FGV; Marcos Vilaça; Thiers Montebello; Maria do Carmo Duarte 
Vilaça; Bianor Cavalcanti e Luiz Guilherme Schymura, da FGV

Fuad Zamot, da FGV; Marcos Vinicios Vilaça; Thiers Montebello e Irapuan Cavalcanti, da FGV
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endo como questão “Grandes 
Cidades: uma nova esfera 
da federação?”, o ciclo de 

exposições se dividiu em módulos: 
“Caminhos para um Tratamento 
Justo”, “Cidades-Estado x Municípios 
Especiais”, “Reorganização Federativa/ 
Competências”, “Reforma do Sistema 
Tributário” e “Organização Política 
dos Novos Entes”. 

Na conferência de abertura do 
Painel, o presidente do TCMRJ, Thiers 
Montebello, aludiu ao sucesso da 
parceria entre “inteligências da FGV” 
e “experiências acumuladas ao longo 
de 26 anos de Casa”. Thiers confessou 
a necessidade de se discutir, em 
dimensão técnica e política, novos 
enfoques para as grandes cidades, 
e sugeriu: “Não podemos perder 
sequer cinco segundos de tantos 
talentos disponíveis aqui hoje!”

Depois de Thiers Montebello, 
coube ao assessor da presidência do 
TCMRJ, Carlos Augusto Werneck de 
Carvalho, apresentar os principais 
argumentos do Painel: “Devemos 
discutir as encruzilhadas em que Rio 

Painel discute futuro de
Municípios Especiais

T de Janeiro e São Paulo estão; e tentar 
estabelecer as pontes possíveis entre 
aquilo que as cidades são e aquilo 
que gostariam de ser”, considerou.

Também integrante do módulo 
introdutório, o subsecretário de 
Fiscalização e Controle do TCMSP, 
Lívio Fornazieri, apresentou desafios 
ainda negligenciados e reiterou 
a  necessidade de “ tratamento 
diferenciado” para as cidades de São 
Paulo e Rio de Janeiro, megalópoles 
com índices elevados de população e 
arrecadação.

“O município de São Paulo possui 
aproximadamente 11 milhões de 
habitantes, distribuídos por 1,5 mil 
Km2. São Paulo tem mais habitantes 
do que Bahia,  Minas Gerais e 
qualquer estado das regiões Sul e 
Centro-Oeste. Subdividida em 31 
subprefeituras, a cidade conta com 
23 secretarias municipais, 417 escolas 
e 17 hospitais; são mais de 160 mil 
servidores públicos”, apontou.

Segundo Lívio Fornazieri, São 
Paulo f igurou dentre os cinco 
maiores orçamentos do país em 

2006, aproximados R$ 17 bilhões. 
“Entretanto – observou Lívio – 
apesar de esses números parecerem 
positivos, nem sempre são. Apesar de 
toda essa capacidade de arrecadação, 
São Paulo tem grandes problemas 
a  serem resolv idos .  A dív ida 
consolidada do município chega a R$ 
32 bilhões; dívida inadministrável, 
porque são gastos cerca de 13% 
da arrecadação em pagamentos da 
renegociação feita com o governo 
federal”.

L í v i o  Fo r n a z i e r i  t a m b é m 
enumerou dificuldades enfrentadas 
nas áreas de Saúde, Educação e 
Transportes que, apesar de contarem 
com “bastante dinheiro, prestam 
serviços  de qual idade ruim à 
população. Isto é São Paulo hoje; o 
próprio Município vem pleiteando, 
junto  ao Congresso Nacional , 
equiparação com os Estados. Existem 
problemas que nós pensamos não 
sejam de tão simples solução, apenas 
com a legislação que considera 
diversos municípios de igual para 
igual”, assinalou. 

Revisão do Pacto Federativo? Nova partilha de competências? Cidades-Estado ou 
Municípios Especiais? Iniciativa do TCMRJ, o I Painel de Debates sobre Autonomia 

Vanice Lírio do Valle, Sara Jane Leite de Farias, José Roberto Afonso, Antônio Carlos Flores de 
Moraes, Antônio A. Teixeira Neto, Carlos Henrique Amorim Costa, Fernando Bueno e Jair Lins Neto

Municipal reuniu, em 18 e 
19 de junho, economistas, 
advogados, políticos e 
assessores da Casa e da 
Fundação Getulio Vargas 
para discutir estratégias que 
assegurem autonomia de 
diferentes municípios. Em 
pauta, aspectos favoráveis 
e desfavoráveis da nova 
partilha constitucional de 
competências, possível 
revisão do Pacto Federativo. 
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Caminhos para um
Tratamento Justo

Provocador confesso, “mais do que 
moderador”, o economista do BNDES, 
José Roberto Afonso, apresentou os 
debatedores do primeiro módulo 
do Painel, “Caminhos para um 
tratamento justo”. Primeira expositora 
do módulo, a assessora especial do 
IBAM, Mara Biasi Pinto, discutiu 
possíveis estratégias que afiancem 
“tratamento justo para diferentes 
municípios”. Para Mara Biasi, “solução 
razoável dentro da nossa cultura seria 
certa tendência à flexibilização: 
mexer não apenas no arcabouço legal, 
não apenas na questão das normas 
e competências, mas sobretudo 
nos provadores da administração 
pública”, apontou.

Segundo Mara Biasi, a “falta de 
solo palpável entre real e formal”, 
entre circunstâncias e modelos 
prescritos na Constituição de 1988, 
manteve “aquela famosa síndrome 
da simetria”. “Mas quais critérios 
deveremos adotar para categorizar 
os municípios? A tendência de 
fazer por população seria única? É 
a melhor? Qual a combinação e com 
que freqüência esta combinação tem 
de ser mexida?”, indagou.

Em análise do “longo processo 
de f lexibil ização”,  Mara Biasi 
t ambém reconheceu ent raves 
de caráter humano: “Nós temos 
pessoas com capacidades distintas 
em cada município. As leis são 

implementadas (...) por agentes 
políticos diferentes, a partir do 
trabalho de empregados públicos”. 
Mas comentou as possibilidades 
de estabelecimento de consórcios, 
solução já adotada por pequenos e 
médios municípios: “Pactos, acordos, 
parcerias. Há diversas formas de se 
re-pactuar aquilo que precisa ser 
feito. A administração pública deve 
ser tratada como sistema, dentro da 
desigualdade que existe; (...) deve ter 
competência e qualificação, dedicação 
e compromisso, porque normas 
são executadas ou não executadas 
por pessoas, com quem temos de 
trabalhar”, endossou.

Presidente do Instituto Pereira 
Passos, Sergio Besserman Vianna 
concordou: “Parece bobagem exigir 
que todos os territórios do planeta 
sejam simétricos. É evidente que 
determinado Município com pouca 
população no imenso território do 
Amazonas sempre será diferente de 
Rio de Janeiro e São Paulo; e fazer 
com que tenham relações similares 
com a Federação, com entidades e 
instituições similares, não fala bem à 
nossa inteligência”.

Para Sergio Vianna, a principal 
atribuição do Estado, exercer poder 
de segurança, “falhou. No Rio, 
cerca de 1 milhão de habitantes 
vivem em territórios onde o Estado 
não detém monopólio da força; em 
que não prevalecem os estados de 
direito democrático”, evidenciou. 
Sergio Vianna acredita que as 

cidades brasileiras sofrerão ainda 
mais expressivas transformações 
nas próximas décadas, e sugeriu: 
“A vida mudou sob ponto de vista 
da comunicação, da mobilidade e 
da competição econômica. Novas 
tecnologias de informação fizeram 
de nós, das metrópoles, cidadãos do 
planeta. Temos de nos adaptar”.

Em conferência de encerramento 
do módulo, o deputado federal Luiz 
Paulo Velloso Lucas assumiu “posição 
de reformista radical”. “Administração 
pública no Brasil tem sido cara demais, 
lenta demais e tomada por interesses 
de corporações e funcionários. Sou 
porta-voz da idéia de realizarmos 
reformas no funcionamento da 
administração pública, para atenuar 
e até eliminar entraves que impeçam 
as cidades de oferecer qualidade ao 
contribuinte. Acredito que vou morrer 
tentando”, comentou.

Luiz Paulo reconheceu que se 
devem estabelecer orçamentos 
de investimento diferenciados, 
conforme necessidades de cada Ente 
Federativo. “Não somente de regiões 
metropolitanas, grupos de cidades 
homogêneas. Se os orçamentos 
de investimento considerassem 
particularidades de cada município, 
d o s  E s t a d o s  e  d a  U n i ã o ,  a s 
administrações funcionariam melhor. 
Mas os três níveis de Poder não 
conversam. E ninguém pode decidir 
construir determinada estrada que 
interligue distritos, a não ser na 
reunião dos distritos”, enfatizou.

Sergio Besserman, José Roberto Afonso, Mara Biasi Pinto e Luis Paulo Veloso Lucas
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Cidades-Estado x
Municípios Especiais

Em seguida, coube ao coordenador 
da CAD-TCMRJ, Cláudio Sancho 
Mônica, apresentar as discussões 
inaugurais do módulo “Cidades-Estado 
x Municípios Especiais”. Primeiro 
expositor do módulo, o Subsecretário 
Estadual de Fazenda, Renato Villela, 
comparou as possibilidades de 
constituição de “Cidades-Estado” 
e “Municípios Especiais”, segundo 
índices econômicos e fatos históricos. 
Para Renato Villela, seria tecnicamente 
inviável constituir cidades-estado no 
Brasil, consideradas simulações e 
diagnósticos financeiros. “A difusão 
do Rio de Janeiro resultaria aumento 
de gastos da ordem de R$ 1,8 bilhão. 
E a dívida de receita líquida seria 
dividida de forma proporcional à 
população – proposta que viola a 
LRF”, observou.

Hipótese abandonada, Renato 
Villela considerou as simulações de 
criação dos “Municípios Especiais”. 
À área de Educação do município 
com novas competências, caberiam 
os ensinos fundamental e médio. 
Os hospitais estaduais se tornariam 
responsabilidade municipal. E a 
Cidade assumiria parcialmente 
também os batalhões da Polícia 
Militar. “Os gastos do novo Município 
atingiriam cerca de R$ 9,7 bilhões 
anuais, (...) obtidos de financiamentos 
e transferências da União e do Estado”, 
sugeriu.   Diferente de Renato Villela, 
o advogado Marcio Gea abordou 
aspectos favoráveis e desfavoráveis 
da reestruturação da Guanabara 
e da criação de municípios com 
competências especiais. “Não existe 
modelo ideal. As Cidades-Estado são 
mais viáveis sob aspecto jurídico. Os 
municípios autônomos, especiais, 
são modelo de paradigma, terão 
de enfrentar mudanças absolutas: 
redistribuição de dívidas, tributos e 
competências”, afirmou.

Segundo Marcio Gea, ambos 
modelos são viáveis sob prisma 
jurídico; resta somente definir qual 
seria mais apropriado, consideradas 

características políticas, econômicas 
e culturais. “Mas o caminho me 
parece muito mais político do que 
econômico ou legal. A recriação 
do Estado da Guanabara configura 
situação especial. E a proposta de 
criação de subdivisões assimétricas 
foge à tradição dos Estados Federais, 
foge à tradição brasileira. Nós somos 
uma Federação estranha no que diz 
respeito à inserção dos dois modelos”, 
comentou.

Marcio Gea observou outra 
d i f i c u l d a d e  d e c o r r e n t e  d o 
desmembramento da Cidade-Estado: 
“A Cidade do Rio arrecada 67% dos 
tributos estaduais. Com a difusão, 
o Estado do Rio de Janeiro perderia 
mais da metade da população em 
investimentos”. Por critério de 
categorização dos municípios, Marcio 
Gea lembrou da experiência de nações 
européias. Na Alemanha, Espanha e 
Portugal, as cidades são instituídas 
“cidades-estado” por necessidade 
política ou prática, dada “autonomia 
histórica e complexidade”, referiu.

Terceiro expositor do módulo 
“Cidades-Estado x Municípios 
Especiais”, o advogado Antonio 
Joaquim Albuquerque pretendeu 
“retratar possíveis repercussões 
jurídicas que a reestruturação da 
Guanabara ou a criação de municípios 
autônomos implicariam ao modelo 

federal brasileiro”. Apesar de viável, 
constituir municípios autônomos 
acarretaria “significativa alteração 
(...) e quebra da simetria entre os 
entes federativos”, segundo Antonio 
Joaquim. “Esse seria nosso maior 
obstáculo, porque as pessoas entendem 
que o pacto fixado na Constituição 
seria afetado”, especulou.

Antonio Joaquim sugeriu que as 
emendas constitucionais, necessárias 
à criação dos municípios autônomos, 
sejam submetidas a referendo popular 
de âmbito nacional. “A autonomia 
dos Entes Federativos pressupõe 
distr ibuição de competências, 
características inerentes à forma do 
Estado. E, porque essa autonomia 
está prevista, surgem as perguntas: 
a modificação da distribuição de 
competências dos entes federativos, 
que irá acontecer quando da criação 
dos municípios autônomos, viola 
o pacto federativo? Quebra essa 
autonomia?”, questionou.

Pa ra  Anton io  J oaqu im,  a s 
competências de cada município 
deveriam se modificar conforme as 
transformações sociais enfrentadas. 
“A partilha de competências se baseia 
na conjuntura política, econômica 
e social do momento de criação da 
Constituição. Ou seja, vamos acabar 
criando um grande hiato entre a 
Constituição Federal e a realidade 

José Roberto Afonso, Sergio Besserman, e Luis Paulo Veloso Lucas
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competência há que ser pautada na 
eficiência e no interesse público, 
tal como proposto no preâmbulo 
constitucional. E é isso que a criação 
dos municípios autônomos propõe: 
executar políticas públicas com maior 
assistência política, legislativa e 
administrativa”, argumentou.

Em defesa da constituição de 
municípios com competências 
extraordinárias, Antonio Joaquim 
d i s c u t i u  “ p r o c e d i m e n t o s  d e 
requisição e requisitos básicos” 
da cidade que deseje  plei tear 
“ tratamento diferenciado”.  “O 
município interessado deve submeter 
proposta ao Senado, que verificaria 
e homologaria o preenchimento 
dos requisitos básicos: população 
igual ou superior a 5 milhões 
de habitantes; contas públicas 
equilibradas e histórico positivo no 
que diz respeito à LRF; e precatórias 
com prazo máximo de pagamento em 
1 ano”, apontou.

Reorganização Federativa/ 
Competências

Em módulo de encerramento do 
Painel de 18 de junho, a procuradora 
do município de São Paulo, Arabella 
Sampaio de Castro,  contou da 
experiência adquirida no Estado: 
“Sempre acreditei na necessidade de 
mudança da partilha de competências. 
À época, ainda Procuradora Geral, 
analisei os índices de arrecadação de 
São Paulo, e verifiquei que somente 
dois municípios detinham 9% dos 
recursos, poucos tinham 2%, e a 
grande maioria contabilizava 0,5% 
da arrecadação. É preciso acabar 
com essa simetria, tema de muito 
difícil discussão. Logro a coragem do 
TCMRJ”, asseverou.

Assessora jurídica do TCMRJ, Sara 
Leite de Farias abordou estratégias 
de “Reorganização Federativa” que 
assegurem autonomia aos municípios. 
Apesar de confessar “incertezas 
dos caminhos percorridos”, Sara 
Leite discutiu possíveis conflitos 

entre partilha constitucional de 
competências e interesse local, 
municipal. “A supressão parcial 
de competências de determinado 
Estado-membro, em favor de algum 
município, viola o pacto federativo?”, 
retomou.

Segundo Sara Leite, as atuais 
distribuições de competências não 
atendem às diferenças existentes 
entre os municípios. “Não basta ter 
autonomia! Existem cidades capazes 
de oferecer serviços diversificados 
e com alto padrão de qualidade, ao 
passo que outras não dispõem de 
meios para tal”, afirmou. 

Sara Leite também apostou na 
necessidade de se estabelecerem 
“gradações de competências”, e 
apontou  “ce r ta  t endênc ia  da 
Constituição de 1988 à assimetria e 
descentralização – (...) dispositivos 
que consagram estímulo ao equilíbrio 
inter-regional, tratamento tributário 
diferenciado às regiões mais pobres, 
bem como a previsão de fundo de 
fomento às regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste”.

Sobre possíveis estratégias de 
revisão do Pacto Federativo, Sara 
observou: “A rigor, somente os 
núcleos dos direitos assegurados no 
artigo 60, § 4º da Constituição, se 
encontram protegidos por cláusulas 
pétreas”. Para Sara, qualquer emenda 

tendente a abolir direitos tutelados 
devem ser rechaçadas. “Mas há outras 
suscetíveis de apreciação. Não fosse 
assim, nossa Constituição seria de 
rigidez tal que reduziria os espaços 
de atuação do legislador, impediria 
que gerações futuras implementassem 
novos projetos políticos. Petrificar 
interesses efêmeros significa diminuir 
a vida de determinada Constituição 
– convite à ruptura do Estado de 
Direito”, reiterou.

Segundo expositor do módulo, 
o procurador da Câmara Municipal 
do Rio, Sergio Ferrari, discutiu as 
possibilidades de alteração do modelo 
federal via emenda à Constituição. 
“Sobre a legitimidade das cláusulas 
pétreas,  por que inseri- las na 
Constituição? Por que a geração de 
hoje tem de estar vinculada a cláusulas 
pétreas estabelecidas, no nosso caso, 
há 18 anos? Por que não temos 
direito de mudar nossa Constituição 
como bem entendermos? A geração 
dos nossos filhos e netos vai estar 
eternamente presa a antigas cláusulas 
pétreas?”, questionou.

Para Sergio Ferrari, devem-se criar 
cláusulas pétreas que assegurem 
apenas os mecanismos de deliberação 
democrática porque, sem respeito 
aos direitos fundamentais, não há 
deliberação democrática que resista. 
“Mas aqui chegamos ao problema da 

Thiers Montebello, Cons. Maurício Faria, do TCM/SP e  Livio Fornazieri
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Federação: em quê a Federação garante 
as condições ideais de deliberação? 
Eu entendo que a interpretação da 
Federação como cláusula pétrea deva 
ser mais branda, menos rigorosa do 
que da deliberação democrática e dos 
direitos fundamentais”, ponderou.

Sobre novos modelos possíveis 
que não violem as cláusulas pétreas 
brasileiras, Sergio Ferrari asseverou: 
“A Constituição não pode ser pacto 
suicida mas, sim, pacto de vida. O 
modelo brasileiro pode adotar novo 
sistema federal; a idéia de difusão me 
parece economicamente inviável, mas 
a de quebras à simetria absoluta entre 
municípios parece possível, sem que 
isso represente qualquer violação do 
princípio federativo. É possível adotar 
novo modelo de organização com 
diferentes classes de municípios. Eu 
usaria a expressão ‘municípios com 
estatuto jurídico especial’ e autonomia 
superlativa em comparação com a 
média da Constituição”.

Mas Ferrari reconheceu eventuais 
dificuldades de implementação do novo 
modelo: “Para que se leve à frente esse 
intenso e tão bonito trabalho, realizado 
por estudiosos de várias áreas, é preciso 
que os juristas estejam preparados e 
atentos. Porque a resistência vai ser 
grande e, talvez, de onde menos se 
espera: virá do Poder judiciário, onde 
irão encastelar este conservadorismo 
doentio que não quer quebrar os ócios 
da Federação”, polemizou.

Procuradora do Município do 
Rio de Janeiro, Vanice Lírio do Valle 

concordou: “Conservadorismo não me 
parece em si de todo mal. Mal maior 
pode residir na escolha daquilo que se 
vai conservar”. Sobre possível revisão de 
cláusulas pétreas, Vanice argumentou 
que não aceitar modificações do modelo 
federativo “parece absoluto contra-
senso; se perdem as perspectivas da 
real função do Federalismo, proteger 
os Entes e articular esforços”.

Segundo  Vanice  do  Va l l e , 
“Federalismo” compreende duas 
motivações: conter e coordenar poderes. 
“Se estamos diante de exercício 
patológico do poder, se determinados 
municípios não conseguem atingir 
metas preestabelecidas, (...) devemos 
resgatar a concepção inicial do 
Federalismo: criar estrutura que 
favoreça atuação coordenada dos 
poderes, para que as tarefas afinal 
sejam executadas”, observou. 

Vanice acredita que as modificações 
da estrutura federat iva sejam 
justificáveis desde que assegurem 
adequado desempenho das funções 
dos municípios. “Qualquer mudança 
deve ter por limite ser instrumental 
e adequada ao exercício do Poder. 
Este será o elemento legitimador da 
alteração”, afirmou. 

Mas não basta propor nova 
r e pa r t i ç ão  de  c ompe tê nc i a s , 
conforme apontou Vanice do Valle: 
“Não  adianta  es tabe lecermos 
divisão, que aparentemente atenda 
às nossas necessidades atuais, se 
não houver estrutura institucional, 
política e cultural que a concretize. As 

Paula de Paiva Nazareth, Fernando Rezende, José Maria Brasiliense e François Bremaeker

competências comuns são impreteríveis; 
há necessidade de pensarmos em esfera 
que nos permita fomentar os diálogos 
institucionais; me parece que este seja 
o caminho”, sugeriu. 

Reforma do Sistema Tributário

O primeiro tema do segundo dia de 
palestras focalizou a reforma tributária 
na perspectiva dos municípios especiais 
e a redistribuição de competências 
tributárias e divisão de receitas em 
municípios autônomos. Atuou como 
moderador José Mario Brasiliense 
Carneiro, diretor da Oficina Municipal; 
como expositor, Fernando Rezende, 
professor da Fundação Getúlio Vargas, 
e, como debatedores, François de 
Bremaeker, economista e geógrafo 
do Ibam, e Paula de Paiva Nazareth, 
subsecretária de Auditoria e Controle 
do TCE/RJ.

Fernando Rezende iniciou sua 
exposição dizendo que a iniciativa deste 
debate vem no momento oportuno, 
momento em que o governo federal, 
por meio do Ministério da Fazenda, 
traz a público uma nova proposta de 
reforma tributária. 

Após versar sobre os diversos 
assuntos relativos ao tema, o professor 
resumiu os desafios da Reforma: 

“1- Como conciliar a descentralização 
e a autonomia federativa com as 
exigências do ajuste fiscal, da harmonia 
tributária e da competitividade 
econômica? 

2- Como conciliar descentralização 
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e autonomia federativa com a 
necessidade de promover a cooperação 
financeira na federação e de reduzir as 
desigualdades regionais?

3-  Como evitar o afrouxamento 
da coesão federativa face aos efeitos 
da globalização e da integração 
continental nas relações econômicas 
interregionais”?

François de Bremaeker começou 
falando de um trabalho, disponibilizado 
pelo IBAM na internet,  sobre a 
construção de um pacto  federativo que 
interesse a todos os municípios. “Os 
interesses dos municípios de grande 
porte é completamente diferente dos 
municípios com poucos habitantes”, 
falou. 

François defendeu a proposta 
da equalização fiscal, “dar o mesmo 
dinheiro para todos”. E, adiante, 
justificou: “quanto mais se tirar 
dinheiro dos municípios pequenos, 
mais se aumentarão as possibilidades 
de que a população migre”.

Encerrando a primeira mesa do dia, 
Paula Nazareth, do TCE/RJ, começou 
explicando que a perspectiva dela 
e do órgão, é um pouco diferente: 
“Na verdade estamos voltados para 
o interior. Estamos voltados para os 
municípios e não para a capital, como 
o TCMRJ. A nossa preocupação é lidar 
com os 91 municípios que estão fora 
da capital, e a profunda desigualdade 
entre eles”.

Adiante, Paula falou sobre o 
problema da reforma tributária e a 
discussão sobre a equalização de 
capacidade de gastos. E, para concluir, 
mostrou gráfico com a tendência de 
evolução da Reforma  Tributária, como 
é que ela vai crescendo de acordo com 
o tamanho da cidade.

Organização política
dos novos entes

Iniciando a segunda mesa do dia, 
que teve como objetivo discutir a maior 
economia na gestão pública e as novas 
relações intergovernamentais; analisar 
a criação de uma instância encarregada 
de promover a negociação dos conflitos 
de interesses entre as esferas federativas, 

e estudar experiências internacionais,  a 
moderadora, cientista política Aspásia 
Camargo, cumprimentou o TCMRJ 
pela iniciativa inovadora, que coloca 
o Órgão na vanguarda “não só dos 
problemas, mas das respostas aos 
problemas que vivemos”.

“Parece que a questão federativa 
voltou à linha de frente”, começou. 
“Essa reforma não é fácil. Ela vem se 
desenvolvendo desde 1980 quando,  
de forma impensada mas interessante, 
nossos constituintes decidiram que o 
município é um ente federativo”.

Passando a palavra a Vicente Trevas, 
subchefe da Casa Civil para Assuntos 
Federativos e vice-presidente da Rede 
Interamericana Alto Nível sobre a 
Descentralização, Governos Locais 
e Participação Cidadã – Riad, este 
explicou que está faltando ao estado 
brasileiro inteligência governamental 
estratégica. “Nós temos o conhecimento, 
temos a informação mas não temos 
inteligência. E aqui não é um jogo de 
palavras. Temos a informação mas 
eu não percebo para onde estamos 
indo. Quais as tendências dos atores, 
da trama? Qual o entendimento da 
federação brasileira? A trama é muito 
complexa”. 

Para Trevas, não temos outro 
caminho senão buscar o fortalecimento 
da federação brasileira.  Adiante, 
demonstrou: “Nosso federalismo tem 
originalidades, tem duas grandes 
vertentes: a busca de ficarmos unidos, 

e a busca de permanecermos unidos. A 
nossa federação partiu desse segundo 
movimento (...) O federalismo foi o 
mecanismo conpensatório para nos 
mantermos unidos reproduzindo as 
nossas desigualdades”.

Andreas Krell, Doutor em Direito 
pela Universidade de Berlim e 
professor da Universidade Federal 
de Alagoas foi o último palestrante, 
apresentando a experiência de seu país 
de origem, a Alemanha. Antes, porém, 
frisou que “qualquer comparação entre 
intenções e instrumentos político-
administrativos tem que levar em conta 
as diferenças históricas, culturais, 
políticas e sócio-econômicas. Não se 
trata de recomendar um modelo para 
outro país”.

Krell  falou sobre o Kreis: uma 
associação de municípios,  um ente 
de auto administração e uma unidade 
da Administração estadual. “As 
competências dos Kreises seguem o 
princípio da subsidiariedade: os entes 
estatais superiores só devem assumir 
as tarefas que as menores não podem 
cumprir de maneira eficiente”, disse. 
“O Kreis, além de uma instituição 
administrativa, é uma importante 
unidade histórica de organização e 
integração da vida social, cultural e 
política do país”.

Encerrando, o presidente do 
TCMRJ, Thiers Montebello, concluiu: 
“O tempo foi muito curto para tantas 
inteligências”. 
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onsiderando o sucesso do I 
Painel de Autonomia Municipal, 
realizado nos dias 18 e 19 de 

agosto, o TCMRJ deu continuidade 
à discussão do assunto no dia 31 de 
agosto, no auditório Luiz Alberto 
Bahia. 

O II Painel sobre Autonomia 
Municipal teve como tema “Reforma 
Política e Poder Local”.  A abertura foi 
feita pelo presidente Thiers Montebello 
que, após cumprimentar os palestrantes 
e agradecer a presença de todos, 
passou a palavra a Francisco Weffort, 
moderador do encontro, que teceu 
algumas considerações sobre o tema a 
ser discutido, Reforma Política. 

Logo após ser apresentado por 
Weffort, o cientista político Amaury de 
Souza, primeiro palestrante da manhã, 
foi preciso: “devemos ter uma linha 
reta e clara para a ação. O que é mais 
importante para a Reforma Política é a 
Reforma Eleitoral”. E chamou a atenção 
para um fato “anômalo”, que vem 
ocorrendo crescentemente: “quanto 
mais cresce o eleitorado, principalmente 
o urbano, sobretudo o das grandes 
cidades, menos representação essa 
cidade tem nas Assembléias Legislativas 
e na Câmara Federal”.

- Quantos deputados federais a 
cidade do Rio elege, perguntou.

- Quase nenhum, respondeu. E 

II Painel sobre Autonomia Municipal
“Reforma Política e Poder Local”

C continuou: “Nenhuma das capitais 
brasileiras consegue eleger o número de 
deputados federais a que teria direito 
pela proporção do eleitorado que nela 
reside”. Nenhuma das cem maiores 
cidades brasileiras consegue eleger 
representantes, portanto, nosso Sistema 
Eleitoral milita contra a representação 
no Congresso Nacional do que há de 
mais moderno, mais cosmopolita e 
mais politizado no Brasil “.

Amaury de Souza mostra, ainda, 
como isso acontece: “Como o sistema 
de votos proporcionais permite a 
qualquer candidato buscar votos em 
todo o estado, a estratégia dominante é 
assegurar o domínio de um reduto, um 
ou um grupo de municípios do interior 
e, a partir daí, avançar sobre as grandes 
cidades, buscando a complementação 
de votos. Como o número de candidatos 
é cada vez maior, esse grupo avança 
sobre as capitais, dispersa os votos dos 
eleitores urbanos e fortalece cada vez 
mais a representação de redutos do 
interior na Câmara Federal, sobretudo 
redutos interioranos das regiões menos 
desenvolvidas do país: Norte, Nordeste 
e parte do Centro-Oeste”.

Segundo Amaury, já conhecemos 
suficientemente o funcionamento 
do Sistema Eleitoral Brasileiro 
para sabermos que ele não atende 
as necessidades atuais dos nossos 

eleitores e dá margem a um permanente 
processo de corrupção.

- É inevitável o aparecimento 
de interesses especiais, que são 
minorias organizadas (sindicatos, 
igrejas, retransmissoras de televisão, 
jornais, etc), atrás do Processo Eleitoral, 
sobretudo para a Câmara dos Deputados 
e Assembléia Legislativa.

Amaury de Souza crê que a 
alienação tornou-se marca registrada 
da relação entre o eleitor e o seu 
representante: “o eleitor não sabe em 
quem votou, não se lembra, e o eleito 
não sabe quem o elegeu. Ninguém 
presta contas a ninguém. Não há como 
fazer a responsabilização no atual 
Sistema Eleitoral, esse é um sistema 
desenhado para a irresponsabilidade 
política, em nome de representar 
supostas correntes minoritárias de 
grande importância”, concluiu.  

  Segundo palestrante do módulo, o 
jornalista Merval Pereira acredita que o 
Pacto Federativo precise ser revisto, e 
reiterou a necessidade de se retomar a 
credibilidade da política e restaurar a 
confiança do eleitor no político eleito. 
“O sociólogo francês Pierre Bourdieu 
considera ‘a representação política uma 
luta com regras próprias, pela conquista 
de poderes, que alija do jogo o cidadão 
comum’. Mas o mundo – observou 
Merval - entra numa fase de tecnologia 

Joaquim Falcão, Merval Pereira, Thiers Montebello, Francisco Weffort e Amaury de Souza
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que permite ao indivíduo se pronunciar 
e atuar politicamente com muito mais 
força do que normalmente acontecia. 
Essa iniciativa de participação da 
sociedade no jogo político que vemos 
hoje no Brasil é uma tentativa de 
preencher o vazio da representação 
política”, considerou.

Para Merval, a crise de governância 
está relacionada com uma crise 
fundamental de legitimidade política, 
caracterizada por distanciamento 
crescente entre os cidadãos e seus 
representantes. “Aproximar o eleitor do 
eleito por meio do voto distrital é uma das 
boas idéias dessa campanha, bem como 
a utilização de plebiscitos e consultas 
populares para aprovação de projetos 
governamentais”. Merval defendeu 
a regulamentação de consórcios 
intermunicipais que permitam a ação 
conjunta de municípios próximos 
em benefício de projetos nas áreas 
de educação e saúde, por exemplo. 
“Com a globalização, as disparidades 
regionais foram sendo acentuadas e as 
relações intergovernamentais tiveram 
de ser redesenhadas, com o crescente 
poder para os governos locais e os 
cidadãos. No Brasil, é muito difícil esse 
redesenho”, lamentou.

Na análise das relações “de 
subordinação de governantes” e “de 
interesses dos políticos”, Merval 
verificou obstáculos na reformulação 
do Pacto Federativo Brasileiro. “O 

poder local e o poder do cidadão ainda 
são muito restritos e dependentes de 
uma legislação que se submete aos 
interesses do governo central. Nossa 
estrutura política está toda montada 
no centralismo, deixando de fora o 
eleitor como indivíduo. E o Município, 
ou o Distrito, se torna incapaz de 
aproximar o cidadão do político, e 
transformar a política num instrumento 
realmente válido de transformação 
social”, concluiu.

Em conferência de encerramento 
do II Painel de Debates, o professor 
J o a q u i m  Fa l c ã o  r e c o n h e c e u 
dificuldades do Congresso Nacional 
em promover as reformas política, 
fiscal e previdenciária. “A estagnação 
do Congresso gera deturpações: diante 
de entraves, a população encontra 
soluções informais, não legislativas”.

Joaquim Fa lcão  apos ta  na 
necessidade de se criarem novos “tipos 
legais” adequados às características e 
realidades de cada município. “O Brasil 
está complexo. Esta característica de 
homogeneidade legislativa, equalização, 
monopólio de determinados tipos 
legais, está contra a diversificação 
que se caminha no Brasil inteiro”, 
constatou Falcão.

Segundo o professor, as estratégias 
“para que as grandes capitais recebam 
tratamento diferenciado são: não 
mexer nos privilégios e direitos dos 
municípios que já estão aí. Apenas 

acumular outros tipos. É preciso 
quebrar monopólios e homogeneidade 
no processo legislativo e pensar na 
pluralização cumulativa”.

Joaquim Falcão acredita que a 
criação de “leis experimentais” possa 
ser uma tentativa importante. “Nada 
garante que uma lei vai dar certo. 
Venho propondo testarem o método 
de leis experimentais, já usado, com 
sucesso, na Alemanha, Holanda, França, 
Portugal, no Canadá, e até em Cuba”. 

Sobre possíveis  atores que 
devem ou não participar da reforma 
política, Falcão sugeriu: “devemos 
neutralizar influências opostas, criar 
um diagnóstico de como definir a 
estratégia, e decidir quais atores devem 
participar do processo. A reforma do 
Judiciário só foi possível porque seguiu 
esses passos. Na reforma política é mais 
complicado porque o beneficiário é o 
decisor”, constatou o palestrante.

Na opinião de Joaquim Falcão, para 
que a reforma política vire realidade ou 
se concretize é necessário que “sentem 
à mesa e façam um pacto mínimo que 
bata no sentimento do povo”. “Mas 
é um problema complicado! Como 
convencer à população de que é preciso 
se mobilizar, se todo dia mostram a ela 
que não vale a pena? Como fazer para 
que essa mesma população recupere 
a credibilidade no Poder Legislativo? 
Como fazer para bater no sentimento 
do povo? Eu não sei”, finalizou.

José Maurício de Lima Nolasco,presidente do TCE/RJ; Conselheiro Caio Márcio Nogueira, do TCE/PR; Aspásia Camargo, vereadora 
Andréa  Gouvêa; Sergio Aranha, Chefe de Gabinete da Presidência do TCMRJ, Francisco Teixeira Neto, procurador da Procuradoria 
Especial do TCMRJ e conselheiro Fernando Bueno
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Encontros com gestantes
om o objetivo de promover 
a  t roca  de  exper iências 
através  da expressão de 

dúvidas, medos e dificuldades, 
além de passar informações básicas 
sobre gestação e parto, o Serviço 
Médico e Odontológico do TCMRJ 
promoveu, de 11 a 18 de maio, mais 
um “Encontros com Gestantes”.

No primeiro dia  do evento, 
que durou 5 dias, as participantes 
receberam um manual, elaborado 
p e l a  a s s i s t e n t e  s o c i a l  R o s a 
Maria Lima Ferreira e Myriam 
Thereza Klemz, com os temas da 
programação.

Dia  11 ,  a  ass is tente  soc ia l 
Rosa Maria falou sobre “Direitos 
e benefícios”. No dia seguinte, a 
dentista Maristela Abdalla abordou 
o tema “Cuidados e prevenção 
odontológica”. Dia 13 a psicóloga 
Paula Carvalho discutiu os aspectos 
emocionais na gestação e pós-parto. 

C

A médica Letícia Abi-Kair,  no 
dia 14, falou sobre “Alimentação, 
parto e amamentação”, seguida 
pela enfermeira Maria Inês Pereira 
Rocha, que deu informações sobre 
vacinação e primeiros cuidados 
com o bebê.

E n c e r r a n d o  o s  e n c o n t r o s , 

no dia 18, a enfermeira Lucia 
Fernanda Ribeiro discorreu sobre 
“Shantala”.

Par t ic iparam do  evento  as 
servidoras Ana Maria Teixeira Dias, 
da 3ª IGE, Aurélia de Jesus Amaral 
e Cíntia Guimarães Costa, da CAD, 
e Patrícia Pinto, da SGE.

Dra Letícia conversando com participantes do Encontro

TCMRJ aprova Parecer Prévio
TCMRJ aprovou, por unanimidade, 
o Relatório com o Parecer Prévio 
das Contas do Prefeito, exercício 

de 2006, em  Sessão  realizada no dia 20 de 
junho, no Plenário Sala Ministro Luciano 
Brandão.

O relator foi o Conselheiro Antonio Carlos 
Flores de Moraes que, embora aprovando as 
contas, por não identificar irregularidades 
que comprometessem o  reconhecimento da 
verdade expressa nos números apresentados, 
fez  quatro ressalvas e três alertas.

Segundo o Parecer, a Prefeitua não 
respeitou o limite de 25%  da  arrecadação 
de impostos  com Educação; os gastos com 
Cultura não atingiram o mínimo exigido pela 
Lei de Diretrizes Orçamentárias; cresceu o 
gasto com o pessoal, que está próximo do 
exigido por lei e o nível de endividamento 
do município está perto do seu teto.

Na foto, o Conselheiro Antonio Carlos, 
ao lado do Conselheiro Jair Lins Neto, 
durante a apresentação do Relatório.

O



122 setembro 2007 - n. 36      Revista TCMRJ   

re
gi

st
ro

ivro de direito reúne doutrina, 
prática e dicas de concursos. O ex-
funcionário do Tribunal de Contas 

do Município do Rio de Janeiro, Gustavo 
Mello Knoplock, acaba de lançar o livro 
“Manual de Direito Administrativo”, em 
que apresenta os tópicos mais debatidos e 
avaliados em concursos públicos.

Atualmente fiscal de rendas do ISS e 
professor de Direito Administrativo em 
cursos preparatórios, Gustavo consegue 
discutir conteúdos complexos em 
linguagem clara e objetiva. Em 20 de 
julho, no Auditório do TCMRJ, Gustavo 
participou da cerimônia de lançamento 
do livro, publicado pela Editora Campus, 
em que estiveram presentes autoridades 
do Município, familiares e amigos.

- É o primeiro livro que escrevo - 
espero que seja o primeiro de muitos. A 
idéia surgiu quando comecei a estudar 
para concursos públicos em 1997. Eu 
sentia falta de livros que tivessem maior 
abrangência; a maioria era muito objetiva 
e não chegava à profundidade que 

Ex-funcionário do TCMRJ lança

L

Segundo Gustavo Mello, apresentar 
doutrinas antagônicas diferencia o 
“Manual de Direito Administrativo”. 
“Eu percebia também que certos autores 
gostam de tomar posicionamento em 
determinada doutrina. No meu livro 
mostro aquilo que é polêmico e como é 
abordado por outros oponentes. Sobre 
um mesmo assunto, coloco questões 
diferentes, de bancas diferentes, para 
mostrar as visões diferentes. Por isso 
coloquei o nome Manual, com o objetivo de 

mostrar a receita do bolo”, argumentou. 
Presente à cerimônia, o presidente 

do TCMRJ, Thiers Montebello, recebeu 
de Gustavo um exemplar do livro com 
dedicatória de agradecimento ao apoio 
recebido.

Gustavo agradeceu também a 
presença dos pais, Páurio e Maria José, 
da esposa Renata, do filho Rafael, de 
colegas professores dos cursos, alunos, 
colegas do TCMRJ e da Secretaria de 
Fazenda, e de amigos particulares, e pediu 
“que vocês leiam o livro e façam críticas, 
construtivas”, brincou.

Visita técnica às obras do Pan
os dias 29 de junho e 07 de 
julho foram realizadas visitas 
técnicas às obras dos Jogos Pan-

americanos por membros do Tribunal 
de Contas da União e convidados.

Participaram da primeira visita, ao 
Complexo do Maracanã, o presidente 
do TCU, Walton Alencar Rodrigues; 
o ministro Luciano Brandão Alves 
de Souza; o secretário-geral da Orga-
nização das Instituições Supremas de 
Controle da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (OICS/CPLP); 
o conselheiro presidente  do TCMRJ, 
Thiers Montebello; o secretário de 
Controle Externo do TCU no Rio de 
Janeiro, Francisco Carlos Ribeiro de 
Almeida; o AC E André Luiz Hyppolito 
dos Santos, da Secretaria de Fiscaliza-
ção de Obras e Patrimônio da União 
(Secob); e os representantes das institu-

N

dromo e o Parque Aquático Maria Lenk. 
Participaram dessa visita os ministros 
Walton Rodrigues e  Luciano Brandão 
que, juntamente com os demais mem-
bros da comitiva,  foram acompanhados 
pelo subsecretário do Pan-americano, 
Bernard Rajzman.

livro de Direito Administrativo
normalmente é exigida em concursos; 
ou eram abrangentes demais e perdiam 
a objetividade necessária. Procurei fazer 
uma obra dedicada realmente aos 
candidatos a concursos públicos. 
Preparei material que tivesse doutrina, 
jurisprudência, mas, acima de tudo, 
linguagem clara e objetiva, e que 
mostrasse como isso está caindo 
em provas. Dou dicas de concursos, 
macetes, chamando a atenção para o 
que as bancas costumam cobrar dos 
assuntos. 

2007 e da Secretaria de Esporte e Lazer 
do Estado do Rio de Janeiro também 
estiveram presentes.

A segunda visita,  em 07 de julho, 
foi ao Complexo do Autódromo, onde 
os visitantes tiveram a oportunidade 
de conhecer a Arena Multiuso, o  Veló-

ições Superiores de 
Controle de Angola, 
Domingas Garcia e 
Francisco Canhen-
gue, de Cabo Verde, 
Carla Bettencourt, e 
de Portugal, Carla 
Bochecha.

Representantes 
do Comitê  Orga-
nizador dos Jogos 
Pan-americanos 
(CO-Rio), da Secre-
taria Especial Rio 
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Comitiva da primeira visita.
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C o n s e l h e i r o  A n t o n i o 
Carlos Flores de Moraes 
recebeu, dia 2 de julho, a 

qualificação de apto pelo “Tribunal 
de Suficiência Investigadora” do 
Programa de Doutorado “Aspectos 
J u r í d i c o s  e  E c o n ô m i c o s  d a 
Corrupção” do Departamento de 
Direito Administrativo,  Financeiro 
e Processual da Universidade de 
Salamanca – USAL, Espanha.

Na oportunidade, o Conselheiro 
Antonio Carlos enfatizou que os 
dois temas escolhidos para sua 
pesquisa – “Legalidade, Eficiência e 
Controle na Administração Pública” 
e “Transparência na Administração e 
a Responsabilidade do Político” – têm 
um ponto em comum: a legalidade. 

“Assim, enquanto no Direito 
Administrativo a legalidade deve 
ser o princípio que deve orientar 
o  Admin is t rador,  no  D i re i to 
Constitucional é necessário estudar 
se o direito positivo criou uma 
legalidade que não concede uma 
transparência à Administração nem 
pune corretamente os responsáveis 
pela prática da corrupção”, alegou o 
Conselheiro.

Na elaboração dos trabalhos, 
Antonio Carlos enfatizou que teve 
de enfrentar os novos desafios para 
o controle e o combate à corrupção 
que surgem com o Estado moderno, 
principalmente com a complexidade 
na Administração Pública, depois 
que houve a privatização de diversas 
atividades.

Inicialmente, para vencer esse 
desafio e chegar até os dias de hoje, a 
pesquisa realizada teve de se estender 
até o Princípio de Subsidiariedade, 
desde as Encíclicas dos Papas 
católicos até a criação das Agências 
Controladoras de acordo com o 
modelo anglo-saxão. Ficou claro, 
no trabalho apresentado a USAL, 

Conselheiro do TCMRJ conclui 
Doutorado na  Espanha

que o Princípio da Legalidade deve 
ser respeitado, em especial quando 
a administração pública necessita 
ser ágil para responder às emendas 
sociais, ocasião em que se procura 
aumentar mais ainda a capacidade 
discricionária do administrador.

O Conselheiro do TCMRJ opinou 
que, em pleno século XXI, se pode 
chegar às mesmas conclusões de 
quando foi instituído o Estado 
de Direito durante a Revolução 
Francesa de 1789, de ser o Princípio 
de Legalidade o que deve nortear as 
atividades da Administração pública. 
Modernamente, com o surgimento 
do Estado Democrático e Social de 
direito apareceram apenas alguns 
postulados, como a Moralidade, 
Eficiência, Proporcionalidade e 
Razoabilidade, que estruturam a 

execução dos fins cuja realização 
é  i m p o s t a  p e l o  Pr i n c í p i o  d e 
Legalidade.

Além do mais ,  enfat izou o 
Conselheiro Antonio Carlos, em 
países como Brasil a corrupção gera 
prejuízos muito maiores do que nos 
chamados países do Primeiro Mundo, 
em decorrência da desigualdade 
social existente e da baixa cultura 
democrática do povo para participar 
no combate ao “crime do colarinho 
branco”.

Por esta razão, o trabalho de 
pesquisa se encerra com a proposta 
de serem estabelecidas normas legais 
que criem medidas processuais 
ágeis para apurar a responsabilidade 
política daquele que pratica atos de 
corrupção, sem perder de vista uma 
futura investigação criminal.

O

Conselheiro Antonio Carlos,  durante a apresentação do trabalho, em Salamanca.
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convite da Secretaria Municipal 
de Transporte, o fotógrafo do 
TCMRJ, Ivan Gorito Maurity, 

reuniu em exposição 15 fotografias que 
enfocam o tema “PAN Rio 2007”. A 
mostra permaneceu durante os Jogos Pan-
americanos, de 05 de julho a 31 de agosto, 
no jardim do Heliponto da Lagoa.

- A minha emoção, lembra Ivan, 
começou antes mesmo da exposição. 
Eu estava muito ansioso por ser minha 
primeira mostra em backlight . Fiquei 
também inseguro, preocupado com a 
nitidez das fotos, por causa do tempo 
chuvoso no dia 29, quando fiz o último 
vôo. E a inauguração da exposição já 
marcada para dia 5. Mas hoje estou muito 
feliz. Tentei mostrar as melhores e mais 
bonitas imagens do PAN e os projetos 
arquitetônicos, legados para o esporte 
do Rio de Janeiro. Mas não se faz nada 
sozinho. Quero muito agradecer à Secretaria 
Municipal de Transporte, à Valéria, ao 
amigo Bráulio Ferraz, pelo tratamento 
de imagem, à Acrescente Comunicação 
Visual, ao Isidro’s Buffet, à AST-Rio, ao 
TCMRJ, e a minha família. E, mais uma 
vez, peço a Deus que contenha minha 
vaidade e que eu veja com simplicidade o 
sucesso do meu trabalho. 

Na festa de inauguração da exposição, 
o Secretário Municipal de Transporte, 
Arolde de Oliveira, elogiou o trabalho 

Fotos do Pan em exposição

À

do “artista Ivan” e agradeceu o apoio 
recebido.

- Há dois anos, nós, da Secretaria de 
Transporte, juntamente com a Secretaria 
das Culturas organizamos, aqui no 
Heliponto da Lagoa, a exposição “O 
Rio Visto do Alto”, e que foi muito bem 
sucedida. Agora, a Coordenadora do 
Heliponto, Valéria, junto com o Ivan, 
tiveram a idéia da mostra sobre o PAN. O 

TCMRJ assumiu a paternidade, e a nossa 
participação é com o espaço, que é ótimo. 
O Heliponto é um ponto para turismo, 
e, normalmente, ponto de apoio para 
deslocamento de pessoas. Esta exposição 
é muito importante para a cidade do Rio 
de Janeiro. Estamos aqui mostrando obras 
e equipamentos dos Jogos em convergência 
com nossa Cidade, envolvida com turismo 
interno e  turismo internacional. Foi uma 
idéia muito oportuna. Estou muito feliz e, 
em nome da Prefeitura, agradeço a todos 
os apoios que recebemos, em particular ao 
TCMRJ e ao artista Ivan.

Coordenadora do Heliponto, Valéria 
Olivieri, contou como surgiu a idéia da 
exposição:

-  Nós conhecemos o trabalho do Ivan 
quando ele veio ao Heliponto, sobrevoou 
de helicóptero a Cidade e fotografou, para 
Revista TCMRJ, as obras das instalações do 
PAN. Como as fotos  ficaram lindíssimas, 
surgiu a idéia de repetirmos a experiência 
de 2005 e expor o belo material aqui no 
jardim do Heliponto, onde os turistas 
ficam aguardando a saída do passeio de 
helicóptero. É, inclusive, uma oportunidade 
deles verem, em fotos, a realidade que irão 
ver no passeio, do alto. 

Enseada de Botafogo

Estádio João Havelange
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O presidente do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro, Thiers 
Montebello, esteve presente à festa e 
evidenciou a experiência e o talento 
do fotógrafo.

- Estou achando a exposição 
espetacular. O Ivan tem vocação para 
fotografia, e já tem demonstrado ao longo 
do tempo nos trabalhos que faz no Tribunal. 
E este penhor artístico já está consagrado. 
É realmente uma bela exposição que 
mostra toda evolução do PAN; admirável. 
Estou muito satisfeito de estar aqui para 
abraçar o Ivan, cumprimentá-lo pelo 
êxito da mostra. Acho que o Secretário de 
Transporte, promotor do evento, acertou 

em cheio porque vale a pena promover as 
grandes vocações em todas as áreas. E o 
Ivan é uma grande vocação neste tipo de 
arte que é a fotografia. Parabéns para ele e 
para o Município. 

O presidente da CET Rio, Marcos 
Antônio Paes, e o Vereador Jorge Mauro 
enalteceram a iniciativa e elogiaram a 
qualidade  do trabalho do fotógrafo.  

Prestigiaram também a inauguração da 
exposição, o assessor especial da Secretaria 
Municipal de Transporte, Paulo César 
Vieira, companheiros do TCMRJ como o 
chefe de gabinete da presidência, Sergio 
Aranha, a diretora da Biblioteca, Maria 
de Fátima de Miranda, o assessor especial 

do presidente, Sergio Tadeu S. Lopes, o 
chefe de gabinete do conselheiro Nestor 
Rocha, Antonio Carlos M. da Silva, colegas 
da Diretoria de Publicações, amigos 
particulares, além da esposa Vera, os filhos 
Leonardo e Luana, a nora Tatiana, o genro 
Heliomar, e o neto Arthur.

Presente ao evento, o presidente 
da Associação Brasileira de Imprensa 
– ABI, Maurício Azêdo, qualificou a 
exposição fotográfica como “um canto 
de exaltação desta nossa Cidade de 
São Sebastião do Rio de Janeiro”, e 
encaminhou, para a Revista TCMRJ, 
o inspirado texto que reproduzimos 
a seguir:

Valéria Olivieri, Paulo Cesar Vieira, Marcos Paes e Ivan 
Gorito Maurity

Ivan e família

Marcelo Medeiros, Sérgio Aranha, Maria de Fátima 
Miranda, Ivan e Maria de Lourdes Oliveira

Ivan, Marilka, Maurício Azêdo e Vera Lucia Maurity

Arolde de Oliveira, Valéria Olivieri, Ivan e Vera Ivan Gorito e Thiers Montebello
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uase coincidindo com a escolha 
do monumento do Cristo 
Redentor como uma das Sete 

Maravilhas do Mundo, decidida em 7 de 
julho em Lisboa, e com o início dos Jogos 
Pan-americanos, o nosso Tribunal de 
Contas do Município do Rio de Janeiro teve 
a sensibilidade e o senso de oportunidade 
de promover uma exposição fotográfica 
que constituiu em si, tal como o veredito 
da capital portuguesa e o êxito do Pan,  um 
canto de exaltação desta nossa Cidade de 
São Sebastião do Rio de Janeiro. 

É que estávamos diante não de uma 
mostra qualquer,  mas sim de uma soma 
de aspectos do Rio fixados  por uma poeta 
de imagens de nossa Cidade, o repórter-
fotográfico Ivan Gorito Maurity, servidor da 
Diretoria de Publicações do TCMRJ,  que 
se tem esmerado, em trabalhos divulgados 
em publicações da Casa ou transformados 
em painéis na sede do Tribunal,  na 
captação do que há de excepcionalmente 
belo e singular nesta porção do Estado do 
Rio de Janeiro. 

Realizada com apoio da Prefeitura, 
o que lhe assegurou como cenário o 
Heliponto da Lagoa, de modo que os 
visitantes podiam contemplar tanto a 
exposição em si como a luminosa Lagoa 
Rodrigo de Freitas, a mostra Rio Pan 
2007 teve como expressão principal um 
recorte em perfil do Cristo Redentor, sob 
uma angulação rara e extremamente 
feliz: situado à direita da foto e do painel 
que lhe serviu de suporte, o Cristo parece 
despejar um olhar especial sobre a Cidade 
– um olhar de reflexão, talvez; um olhar 
de apreensão, quem sabe; um olhar  de 
compaixão e de solidariedade, por certo.

O Cristo é uma presença constante, 
como se tem visto nas publicações do 
TCMRJ, na produção fotográfica de Ivan, 
que se acostumou aos desafios que a 
fotografia desta Maravilha do Mundo 
Moderno impõe. Lá  no alto do Corcovado 
há que enfrentar o desafio do vento, a 
perturbação da altura. Para captar esse 
perfil do Cristo, Ivan teve de percorrer o 
longo braço do monumento, equilibrar-

O Poeta de Imagens do Rio

Q

se, superar o temor, concentrar-se com 
o olhar firme na lente para,  com um 
clique, dois, três, dezenas deles,  obter a  
angulação e a expressão perseguidas por 
sua sensibilidade de poeta e por sua ânsia 
de perfeição como artista, como mestre 
dos cliques. O Cristo Redentor é uma 
das devoções de Ivan:   com o material 
requintado produzido nas muitas vezes 
que o fotografou, poderia fazer uma, dez, 
cem, uma infinidade de exposições, todas 
com grande poder de sedução.

Como o tema era o Pan 2007, Ivan  
produziu também visões  inseparáveis 
da imagem internacional do Rio, como 
o sempre majestoso Maracanã, o nosso 
Estádio Mário Filho, agora enriquecido por 
um Maracanãzinho renovado, para maior 
glória do desportista que lhe dá nome, 
o inesquecível Presidente do Flamengo 
Gilberto Cardoso, e o Parque Aquático 
Júlio Delamare, igualmente reformado 
e rejuvenescido, para melhor exaltação 
de outro desportista, o jornalista Júlio 
Delamare. A esses monumentos erguidos 
pela mão do homem Ivan acrescentou 
cenários com que a Natureza prodigalizou 
o Rio, como a enseada da portentosa Baía 
de Guanabara vista da Marina da Glória; 

a graça da longa réstia de areia da praia 
de Copacabana, que a massa pesada de 
concreto dos arranha-céus não consegue 
obscurecer; o encanto da Lagoa Rodrigo  
de Freitas, em vista tomada do Estádio de 
Remo, tão ameaçado de desfiguração e 
apropriação por particulares gananciosos; o 
cenário de mar e montanha que emolduram 
o Parque do Flamengo; a fantástica Enseada 
de Botafogo, com o Pão de Açúcar e o  mar 
imenso ao fundo, um dos recantos cariocas 
mais amados por Ivan; o habitualmente 
desaproveitado e com freqüência esquecido 
Centro Esportivo Miécimo da Silva, jóia do 
esporte erguida em Campo Grande.

Nosso poeta fotografou também os 
bens que a Cidade ganhou para sediar 
as competições do Pan: o Estádio João 
Havelange, com o seu tenebroso apelido de 
Engenhão, de abusivo mau gosto;  o Centro 
Esportivo do Riocentro, o Complexo do 
Autódromo, a Vila Olímpica, o Complexo 
Esportivo Deodoro, o Clube Marapendi, 
palcos das disputas que durante duas 
semanas empolgaram o Rio e o Brasil. 
Em toda essa fecunda produção nada 
emociona tanto o nosso Ivan Gorito 
Maurity como esse Cristo que parece velar 
por nós. É preciso.

Maurício Azêdo
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Reunião em Salvador 
oi realizada nos dias 19 e 
20 de julho, em Salvador, a 
reunião da Atricon/Abracom/Irb, 

juntamente com a reunião da Comissão 
de Programação do XXIV Congresso dos 
Tribunais de Contas e o II Congresso 
Internacional dos Sistemas de Controle 
Externo Públicos.

Na reunião, iniciada na manhã do 
dia 19, após a abertura foi discutido 
o  congresso nacional, discussão essa 
que continuou à tarde, quando foram 
abordados os assuntos pendentes 
relativos ao evento; assuntos pendentes 
no Judiciário; e outros assuntos da 
Atricon, Abracom e Irb.

No dia seguinte foi abordado o 
estágio atual do Promoex: a situação 
dos convênios firmados entre os TCs e 
o Instituto Rui Barbosa, e entre os TCs 
e a Atricon; a posição das prestações 
de contas dos TCs ao Ministério 
Público (1ª parcela); o cronograma de 
liberação de recursos para o exercício 
de 2007; a posição dos pedidos de 
não objeção das contratações, e a 

F

situação dos projetos e POAS dos TCs 
de 2007.

A seguir foi apresentada a proposta  
de Capacitação em Auditoria Operacional 
a ser ministrada pelos TCs, de setembro a 
dezembro de 2007, na ESAF, em Brasília; 
a proposta financeira da capacitação, 
e o plano de sensibilização sobre a 
importância do Programa Nacional de 
Capacitação em Auditoria Operacional.

Finalizando, após a apresentação 
do Grupo de Tecnologia da Informação 
(GTI),  os participantes visitaram o  
Centro de Estudos e Desenvolvimento de 
Tecnologia para a Auditoria – CEDASC 
(autarquia vinculada ao TCE/BA).

Na foto, os presidentes do TCM/BA, 
Raimundo Moreira, do TCE/BA, Antonio 
Honorato de Castro Neves, e da Atricon, 
Victor Faccioni. 

Olimpíadas dos TC’s 
m reunião na sala da presidência 
do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, em 

que estiveram presentes o presidente 
Thiers Montebello, o conselheiro 
do TCE/RS, Porfírio José Peixoto, o 
conselheiro Wilson Rogério Wan-
Dall, vice-presidente do TCE/SC, Luiz 
Gonzaga de Souza, da ASTC/SC, o 
vice-presidente da Associação dos 
Servidores do TCE/RJ, Sávio Araújo 
Ribeiro,  o então presidente da Ast-
Rio, José Netto, o presidente eleito 
da Ast-Rio, Marcio D’Ippolito, e o 
diretor de Comunicação da Ast-Rio, 
José Luciano dos Santos Clemente, o 
vice-presidente do Tribunal de Contas 
de Santa Catarina convidou o TCMRJ 
para participar da I Olimpíadas de 
Servidores dos Tribunais de Contas 
do Brasil.

A I Olimpíadas de Servidores dos 

E

Tribunais de Contas do Brasil  se realizará 
juntamente com a II Olimpíadas 
de Servidores dos Organismos de 
Controle Público dos Países do Mercosul 
(Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, 
Venezuela e Chile).  

Serão  disputadas entre os dias 11 
e 17 de novembro e terão como sede 

a cidade de Blumenau, no Estado de 
Santa Catarina. O evento, promovido 
pela Associação dos Servidores do 
Tribunal de Contas de Santa Catarina, 
tem o objetivo de desenvolver a 
integração entre os servidores, visando 
uma melhoria na qualidade de vida 
dos participantes. 

José Netto, Marcio D’Ippolito, Thiers Montebello, Porfírio José Peixoto, WilsonWan-Dall, 
Luiz Gonzaga de Souza, Sávio Araújo Ribeiro e José Luciano dos Santos Clemente
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Opresidente do Tribunal de Contas 
da União, Ministro Walton 
Alencar Rodrigues, recebeu o 

título de Cidadão Honorário do Município 
do Rio de Janeiro em sessão solene realizada, 
dia 7 de agosto, no salão nobre da Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro. A iniciativa 
da homenagem foi do então presidente da 
Câmara, Vereador Ivan Moreira, e aprovada 
por unanimidade em Sessão Plenária.

A mesa de honra, presidida por Ivan 
Moreira, foi constituída pela esposa do 
homenageado, Desembargadora Maria 
Isabel Diniz Gallotti Alencar; pelo presidente 
do Tribunal de Contas do Município do Rio 
de Janeiro, Thiers Montebello; o presidente 
do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro, José Maurício Nolasco; o presidente 
do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, 
Carlos Pinna de Assis; e pelo Ministro 
Walton Alencar Rodrigues.

Em discurso de abertura, Ivan Moreira 
contou da “honra de representar o povo 
carioca na entrega do Título” e contou um 
pouco da “fulgurante trajetória” da vida 
profissional do agraciado:

- O Regimento Interno desta Casa de 
Leis dispõe que distinções como estas só 
podem ser concedidas a pessoas que tenham 
prestado relevantes serviços a este Município, 
ao Estado do Rio de Janeiro, à União, à 
Democracia, ou à causa da humanidade.

O Ministro Walton Alencar Rodrigues, 
nasceu em Goiânia, no dia 19 de abril de 1962. 
Graduou-se em Direito e logo após, aprovado 
em primeiro lugar, em exame prévio de 
admissão, fez mestrado em Direito Público, 
na conceituada Universidade de Brasília. 
Iniciando a sua brilhante carreira pública, 
onde, com invulgares talento, denodo e 
dedicação, tem se destacado. Citarei algumas 
de suas principais atividades: Procurador da 
República em Brasília – DF; Procurador-Geral 
do Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas da União; em 13 de abril de 1999, 
Ministro do Tribunal de Contas da União e 
em 2006, tomou posse como Presidente do 
Tribunal de Contas da União.

O Município do Rio de Janeiro não está 
isolado em reconhecer o mérito do ilustre 

homenageado, atuante e participativo, 
com espírito ousado e determinado, como 
revela a diversidade das manifestações de 
gratidão aos feitos de Sua Excelência, já 
agraciado com Títulos e Condecorações. 
Entre tantas, algumas citarei: 1999 – Ordem 
do Rio Branco, no grau de Grande Oficial, 
do Ministério das Relações Exteriores; 2001 
– Ordem de Mérito de Brasília, no grau de 
Grande Oficial do Governo Federal; 2006 
– Colar de Mérito Ministro Victor Nunes 
Leal, do Tribunal de Contas do Município 
do Rio de Janeiro; 2007 – Ordem do Mérito 
Judiciário Militar, no grau de Grã-Cruz, do 
Superior Tribunal Militar.

Por tudo isso, cresce a nossa satisfação 
em torná-lo parte da História da Casa de 
Leis e alvo da admiração de uma cidade, 
que já lhe pertence.

O Título de Cidadão Honorário representa 
um símbolo da gratidão da gente carioca pelo 
muito que Vossa Excelência já produziu e pelo 
tanto que há por vir,” finalizou Ivan.

O presidente do Tribunal de Contas 
do Estado de Sergipe, Carlos Pinna de 
Assis, representando todos os Tribunais do 
Brasil, revelou o “orgulho de ter no sistema 
de Tribunais de Contas Brasileiros um 
timoneiro da qualificação, da serenidade e 
da competência do Ministro Walton Alencar 
Rodrigues” e reiterou a possibilidade de 
tornar o Rio de Janeiro “o epicentro das 
idéias novas e criativas do novo sistema de 
controle de contas públicas do Brasil”.

Após receber o Diploma Título de 
Cidadão Honorário do Rio de Janeiro das 
mãos do presidente do TCMRJ, Thiers 

Montebellho, o homenageado agradeceu 
“o gesto extremamente generoso da Câmara 
Municipal, na pessoa do seu estimado 
Presidente, Ivan Moreira, pela especial 
distinção a mim concedida”.

- De fato, - afirmou o Ministro - nenhuma 
outra homenagem poderia ser-me mais 
significativa e fazer-me mais realizado e 
reconhecido à Cidade do Rio de Janeiro, que 
sempre freqüentei. Consolida uma situação 
de convívio pleno e harmônico, embasada 
no fato incontestável de que estimo o Rio 
de Janeiro, seus recantos, sua história e, de 
modo muito especial, seus habitantes, pois 
o atributo de carioca traz em si qualidades e 
virtudes humanas bastante significativas. 

Na verdade, convivo com o Rio de Janeiro 
há mais de 30 anos tendo visto e vivido várias 
transformações da cidade. Casei-me com 
uma carioca, Maria Isabel Gallotti Rodrigues, 
com quem tenho dois filhos, Luiz Felipe e 
Eduardo, que, como eu, adoram os longos 
períodos aqui vividos e aproveitados. E, 
afinal, se Pátria é o lugar onde nos sentimos 
bem, o Rio de Janeiro é a cidade em que me 
sinto bem, encerrou Walton. 

Prestigiaram a solenidade os conselheiros 
do TCMRJ,  Jair Lins Netto, Nestor Rocha  e 
José de Moraes; os funcionários também do 
TCMRJ, Sérgio Aranha, Chefe de Gabinete 
da presidência;  Sergio Tadeu Sampaio Lopes, 
assessor especial do Presidente; e Marco 
Antonio Scovino, Diretor da Secretaria de 
Controle Externo; a Vereadora Andrea Gouvêa 
Vieira; o Pres. da Fundação Getúlio Vargas, 
Carlos Ivan Simonsen Leal, entre outras 
autoridades e familiares do Ministro. 

Ministro Walton Rodrigues entre Thiers Montebello e Ivan Moreira

Ministro Walton Rodrigues:
o mais novo cidadão carioca



129 Revista TCMRJ    n. 36 - setembro 2007

oi realizada no dia 9 de agosto, no 
Auditório Luiz Alberto Bahia, a 
cerimônia de posse da nova Diretoria 

Executiva e Conselhos Deliberativo e Fiscal 
da Associação de Classe dos Servidores do 
Tribunal de Contas do Município do Rio de 
Janeiro, AST-RIO. Na ocasião o presidente 
que deixava o cargo, José Netto Leal Júnior, 
agradeceu o apoio recebido do Tribunal de 
Contas, na pessoa do presidente, Thiers 
Montebello, aos associados e parceiros que 
colaboraram para o sucesso da Associação.

O presidente eleito da Ast-Rio, Márcio 
Caruso D’Ippólito foi enfático em seu 
discurso, reconhecendo o compromisso 
do presidente do Tribunal de Contas com 
a AST-Rio: “Agradecemos a presença de 
todos os companheiros e amigos que aqui se 
encontram e, em especial, ao Excelentíssimo 
Senhor Conselheiro-Presidente do TCMRJ, 
Doutor Thiers Vianna Montebello, pelo 
incansável apoio à Associação e pelo incentivo 
às suas atividades “e passou a palavra ao vice-
presidente, Miguel Germigos de Franca, que 
continuou: “Estamos hoje comemorando 
não a simples alternância na direção da 
nossa Associação. Mais do que isso, estamos 
reunidos para celebrar a continuidade e o 
fortalecimento da nossa Ast-Rio, que, a cada 
gestão que se sucede, reafirma seus propósitos, 
consolida e amplia suas conquistas”.

Miguel Germigos agradeceu também a 
gestão que se encerra e as anteriores: “Partindo 
da sólida base construída por todas as 
direções que nos antecederam, com especial 
destaque para as realizações da equipe que 
ora conclui, honrosamente, seu mandato, 
e a quem agradecemos na pessoa do amigo 
José Netto Leal Júnior, com quem teremos 
o privilégio de continuar contando como 
Diretor Financeiro”.

O presidente do TCMRJ, Thiers Montebello, 
encerrou a cerimônia manifestando o desejo 
de sucesso à nova administração da Ast-Rio 
e a disposição de ajuda da Presidência do 
Tribunal de Contas nessa nova etapa que se 
inicia.

Estiveram presentes na cerimônia de 
posse diversos associados, representantes 
de entidades de associações de classe, 
representantes de parceiros da Associação e 
familiares.   

Posse na Ast-Rio
F

José Netto,  o novo diretor e sua filha  Mariana, e o vice-diretor, Miguel Germigos

Marcio D’Ippólito em seu discurso de posse

 Mariana, mascote da AST-Rio, entre os presidentes do TCMRJ e da Ast-Rio 
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om as presenças do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, da 
ministra Ellen Gracie, presidente 

do Supremo Tribunal Federal e de inúmeras 
autoridades de todo o Brasil foi comemorado 
no dia 1 de outubro, no  Hotel Copacabana 
Palace, no Rio de Janeiro,  os 180 anos de 
fundação do Jornal do Commercio. Na 
solenidade, em que compareceram cerca 
de 900 pessoas, estiveram presentes o 
governador Sérgio Cabral, o presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro (TJ-RJ), José Carlos Schmidt Murta 
Ribeiro e o presidente do Tribunal de Contas 
do Município do Rio de Janeiro, Thiers 
Montebello. 

Na ocasião foram homenageadas com 
o Troféu 180 Anos as personalidades 
que se destacaram em suas áreas de 
atuação. O presidente Lula e o governador 
Sérgio Cabral receberam o Troféu como 
homenagem especial.

Após a entrega do Troféu, o ministro 
Marcos Vinicios Vilaça, um dos agraciados, 
discursou em nome dos homenageados, 
destacando também a importância do 
livro “180 anos do Jornal do Commercio 
– 1827-2007 – de D. Pedro I a Luiz Inácio 
Lula da Silva”: “É de um Acadêmico a 
competentemente cuidadosa história do 
Jornal do Commercio, neste ato entregue 
ao nosso patrimônio intelectual e que 
enriquece a ensaística brasileira. 

Cícero Sandroni, “meninos eu vi”, 
tratou de escrevê-la com os cuidados de 
um clínico. Exigente como ele só, a lupa 
era passada a toda hora. Não se poupou, 
forçando a memória, bisbilhotando, 
vasculhando coleções, conferindo. O 
resultado é o livro primoroso  ofertado à 
memória nacional, ainda mais com a graça 
de quem sabe dizer. 

Sandroni mostra a trajetória do Jornal 
e seu contributo ao que no Brasil foi 
desenvolvimento social e crescimento 
econômico, a performance de Rui Barbosa 
escrevendo nas suas páginas ou discursando 
da sacada do prédio, o acervo dos Annaes 
um verdadeiro relicário para compreensão 
do Brasil.

Na seqüência do enlace Jornal do 
Commercio e Academia Brasileira de Letras, 
estou eu aqui, um tanto indevidamente, a 
falar pelos homenageados”, declarou.

Marcos Vilaça, presidente da Academia 
Brasileira de Letras, relembrou, também, 
a fundação do Jornal do Commercio e 
sua “intimidade” com a ABL: “Muitas 
instituições culturais no Brasil têm seu 
instante seminal com as digitais francesas. 
Nem é preciso recordar. O Jornal do 
Commercio também tem.

180 anos do Jornal do Commercio
C

Marcos Vinicios Vilaça, presidente da Academia Brasileira de Letras, ao discursar em 
nome dos homenageados

Pierre Plancher, vindo da França, 
fundou o Jornal. Chegava varrido pela 
restauração dos Bourbon, como exemplo 
de que a fraternité na França nem sempre 
é fraternité.

Daí em diante a gente anota a sucessão 
de comandos.

A fundação, como sabemos, foi em 
1827. Em 32, Villeneuve passa a ser o dono. 
Com a República, com a intermediação 
de Eduardo Prado, transfere a José Carlos 
Rodrigues, misto de homem culto e 
empresário talentoso.

Floriano não perdoa a aposição das 
folhas, que só cessará nas presidências de 
Prudente, Campos Sales e Rodrigues Alves. 
Oposição incandescente, como de hábito em 
certos períodos, as palavras pegando fogo, 
nas páginas em labaredas. 

Quando em 1923 Feliz Pacheco, 
sucedendo a José Carlos Rodrigues e a 
Antonio Ferreira Botelho, assume o Jornal, 
a Academia Brasileira de Letras nele se 
insere, o órgão já era famoso, e daí não 
sairia jamais. Elmano Cardim prosseguiu 
no enlace, fortalecido depois por Assis 
Chateaubriand e Austregésilo de Athayde. 
Antes deles dois, o nome emblemático de 
Santiago Dantas, homem público, jurista e 
humanista  também cuidou do Jornal. Esses 
nomes, Chateaubriand e Athayde, servem 
para explicitar à suficiência a intimidade da 
ABL com o Jornal do Commercio.” 

Continuando, Marcos Vilaça demonstrou 
toda sua admiração pelo jornalismo: “E, já 
que me permitem falar, deixem que revele 
meu fascínio no jornal, qualquer que seja 
ele. Meu fascínio é pelo jornal de anteontem.  
Aquele que nos permite o subsídio para a 
história, a sociologia, a ciência política, a 
antropologia, sem a pressa necessária do 

jornal de hoje.
Gilberto Freyre, aliás, como quase 

sempre, foi pioneiro brasileiro na valorização 
dos  anúncios de jornal. Antes dele, em 
língua portuguesa talvez só Santo Tirso. 
Basta ler o que Freyre escreveu sobre 
escravos e escravidão, a se basear sobretudo 
nas páginas do Jornal do Commercio e do 
Diário de Pernambuco.

E Gilberto ensina: “O jornalista em 
contacto com a rua, com a praça, com 
o mercado, com as assembléias, com 
os comícios, com exércitos em ação e 
populações em guerra, com os conflitos 
internos entre grupos, com torcidas de 
futebol, com grandes homens do dia, 
sejam esses grandes homens estadistas 
ou campeões esportistas, generais ou 
bispos – pode aproximar-se do pesquisador 
sociológico ou psico-sociológico”.

E foi o que admiravelmente Gilberto 
Freyre fez. Explicou, indo além da 
historiografia convencional a migração da 
Monarquia para a República, em Ordem e 
Progresso, plantado também nos subsídios 
dos jornais, das cartas interpessoais, das 
autobiografias, dos diários íntimos, do 
mundo extra-oficial.

Por tudo isso o poeta falou assim:
“O fato ainda não acabou de acontecer
e já a mão nervosa do repórter
o transforma em notícia.
O marido está matando a mulher.
A mulher ensangüentada grita.
Ladrões arrombam o cofre.
A polícia dissolve o meeting.
A pena escreve.
Vem da sala de linotipos a doce música 

mecânica.”
Deixem-me dizer, tenho paixão por essa 

vertente do jornalismo.”, concluiu Vilaça.
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De autoria do professor 
e  de f enso r  púb l i co 
Luiz Paulo Vieira de 
Carvalho, será lançado, 
no dia 18 de outubro, às 
17 horas, na Associação 
de Defensores Públicos 
do Estado do Rio de 
Janeiro – ADPERJ,  o 
l ivro “Direito Civil – 

Errata
O artigo “Gastos com Cultura no Município do Rio de Janeiro”, de  
autoria de Patrícia Fernandes Marques e Bastos, da CAD, foi publicada 
na Revista TCMRJ nº 35, pág.33, sem a última referência bibliográfica. 
Republicamos, abaixo, o texto e autoria:  

“A percepção de que a cultura é a mola propulsora e o amálgama do 
desenvolvimento sustentável, é um fator de vantagem competitiva 
em vários países... Nossa diversidade cultural, a criatividade do 
brasileiro, a vontade de compartilhar o que é nosso, o respeito 
(muito além da tolerância) pelo que é diferente, são traços distintivos 
nossos, reconhecidos e valorizados internacionalmente. Para que 
todo esse potencial se transforme em dados econômicos invejáveis, 
em um futuro não muito distante, é preciso começar a trabalhar 
agora!”1  

1 REIS, Ana Carla Fonseca. Disponível em http://www.cultura.gov.br/foruns_de_
cultura/economia_da_cultura/artigos/index.  html.  Acesso em 09/03/2007.

CONCLUSÃO

O TCMRJ publicou e distribuiu, no segundo semestre 
deste ano, mais duas cartilhas com a publicação das auditorias 
realizadas nos Programas “Proteção de Encostas e Áreas de Risco 
Geotécnico” e “Implantação de Coleta Seletiva”, que fazem parte 
do Programa de Avaliação de Ações Governamentais, elaborado 

Novas publicações 
do TCMRJ

ançado oficialmente na intranet  
em “Novidades da Biblioteca”, 
o Projeto “Livro e Lazer” foi  

apresentado “ao vivo”, dia 16 de 
agosto, no Auditório do TCMRJ, antes 
do show “No Meio da Banda”, do 
Projeto “Arte e Cultura”.

O projeto, desenvolvido em 
conjunto com o Centro Cultural e 
implementado pela Biblioteca, tem 
por objetivo o estímulo à leitura 
através do intercâmbio de livros entre 
os sócios.

Projeto Livro & Lazer
L Neste projeto não existe a doação 

do livro, este permanece com seu 
proprietário. A Biblioteca atua como 
administradora dos empréstimos.

Cada sócio fornece à Biblioteca 
uma lista com o título e o autor 
das obras que deseja emprestar. 
A Biblioteca faz o cadastramento 
dos dados e os disponibiliza pela 
intranet/internet e pelo telefone.

O sócio interessado na leitura 
de determinado livro consulta o 
catálogo, confirma a existência do 

Questões Fundamentais e Controvérsias 
na Parte Geral, no Direito de Família e no 
Direito das Sucessões”. A publicação é da 
Lumen Juris Editora.

Tribunal de Contas do Rio Grande do 
Norte comemora  50 anos 

Como parte das comemorações do  
qüinquagésimo aniversário do Tribunal 
de Contas do Rio Grande do Norte, o 
XXIV Congresso dos Tribunais de Contas 
será realizado, em sua sede, de 18 a 
20 de novembro. O tema central será 
“Tribunal de Contas: defesa do interesse 
público e combate à corrupção”. 

Lançamento em outubro

agenda

pela Secretaria de 
Controle Externo;  e 
também o “Parecer 
Prévio à Prestação de 
Contas da Prefeitura 
da Cidade do Rio de 
Janeiro – exercício –
2006”, cujo relator foi 
o conselheiro Antonio 
Carlos Flores.

livro no acervo do Clube de Leitura 
e faz contato com a Biblioteca que, 
verificando a disponibilidade do 
livro, contatará o  sócio proprietário 
do livro, solicitando que ele o traga 
para empréstimo.
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einiciando as atividades do 
segundo semestre, o “Projeto 
Arte & Cultura”, desenvolvido 

pelo Centro Cultural do TCMRJ,     
apresentou, dia 16 de agosto, às 12 
horas, no Auditório Luiz Alberto 
Bahia, o show  “No Meio da Banda”, 
com o cantor, intérprete e compositor 
Augusto Martins.

Carioca que misturou o swing das 
rodas de samba com o classicismo 
das aulas de canto, Augusto Martins 
dedica-se a fazer música popular 
brasileira de boa qualidade, tendo 
lançado em 1997 seu primeiro CD, 
com músicas de Luiz Melodia, 
Cartola e Chico Buarque, entre 
outros.

Posteriormente, Augusto Martins 
se desdobrou sobre a obra do 
compositor alagoano Djavan e lançou 
o CD “Canta Djavan”, muito elogiado 
pela mídia. 

Música no almoço
R

Coral do TCMRJ canta em São Paulo

No CD atual, “No Meio da Banda”, 
Augusto aparece não só como 
intérprete, mas como compositor, 
prestigiando grandes nomes da música 
popular, ao lado de compositores 
novos, em ascensão.

Na foto, Augusto Martins com 
sua banda, composta por Paulo 
Athayde, no violão e cavaquinho, 
Fernando Merlino, no teclado, Victor 
Figueiredo, no baixo e Eber de Freitas, 
na  percussão.

Coral do TCMRJ participou 
do “Encontro de Corais 
–  Cora l  UNIFESP  –  40 

anos”, realizado em São Paulo, 
de 05 de agosto a 02 de setembro, 
festejando os 40 anos do Coral 
da Universidade Federal de São 
Paulo/Escola Paulista de Medicina. 
A apresentação do Coral do TCMRJ 
foi realizada dia 19 de agosto, com 
12 músicas, logo após o Coralusp, 
da Universidade de São Paulo.

O Coral UNIFESP, criado em 
1967 ,  é  fo rmado  por  a lunos , 
professores e funcionários da 
Univers idade  Federa l  de  São 
Paulo/Escola Paulista de Medicina  
e pessoas  da comunidade, e desde 
1997 é vinculado ao Departamento 
de Assuntos Comunitários  da 
UNIFESP, apresentando-se em 
p a l c o s  t r a d i c i o n a i s  c o m o  o 
Memorial da América Latina e o 

O

SESC Vila Mariana.
O Encontro de Corais contou 

com a apresentação de outros 23 
corais, além do Coral do TCMRJ. 

Em 12 de junho o Coral do 

TCMRJ participou, também, do 
p r o j e t o  “ M ú s i c a  n o  M u s e u ” , 
apresentando-se no Centro Cultural 
da Justiça  Federal, no Centro do 
Rio.

Apresentação do Coral na Justiça Federal
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Visitas ao TCMRJ

Junho.2007

Dia 14 – Thiers Montebello,  Sergio Fernandes 
e o  Desembargador Gilberto Fernandes  

Dia 28 - Thiers Montebello, Leda de Azevedo, 
Secretária Extraordinária Deficiente-Cidadão, e Marco 
Antonio de Oliveira, assessor jurídico da SEDECI 

Dia 30 –  Conselheiro Paulo 
Roberto Chaves Alves, presidente 
do TCE/RN, e Thiers Montebello  

Dia 9 - Thiers Montebello, Francisco de Almeida e 
Silva, Secretário Municipal de Fazenda, e Lino Martins 
da Silva, Controlador Geral do Município

Dia 12 - Marcelo Medeiros, Assessor 
da Presidência do TCMRJ, Thiers 

Montebello, jornalista Aziz Ahmed, 
e Elba Boechat Leme, Assessora de 

Comunicação Social do TCMRJ  

Julho.2007



134 setembro 2007 - n. 36      Revista TCMRJ   

Dia 7  - Thiers Montebello, 
vereadora Aspásia Camargo, 
e o assessor Maurício 

Agosto.2007

Dia 7 - Conselheiro Fernando Bueno, 
Thiers Montebello e Conselheiro 

Carlos Pinna, do TCE/SE   

Dia 3 - Thiers Montebello 
e Ministro Carlos Eduardo 
Caputo Bastos

Dia 31 - Marcelo Medeiros, Thiers 
Montebello, e Arolde de Oliveira, 

Secretário Municipal de Transportes  

Fo
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Dia 8 - Desembargador Paulo 
Ventura e Thiers Montebello  
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Dia 13  -  Conselheiro 
Fernando Bueno, Thiers 
Montebello, Fátima 
Rosane Machado Bastos, 
Secretária Municipal de 
Fazenda, Newton Corrêa, 
Secretário de Gestão da 
Secretaria Municipal de 
Fazenda e Lino Martins da 
Silva, Controlador Geral do 
Município

Dia 15 - Thiers Montebello 
e Paulo Carvalho, presidente 

da Comlurb 

Dia 8 – Thiers Montebello e 
Paulo Marinho, vice-presidente 

do Jornal do Brasil  

Dia 16 - Thiers Montebello, 
Conselheiro Porfírio José Peixoto, 
do TCE/RS e Conselheiro Maílson 

Rogério Wan-Dall , do TCE/SC 

Dia 16  - Almoço 
com procuradores
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Dia 24  -  Conselheiro Arnóbio Alves Viana, 
do TCE/PB  e Thiers Montebello

Dia 28 - Professores 
Fuad Zamot e Irapoan 
Cavalcanti de Lyra, da 

Fundação Getúlio Vargas

Dia 17 – Thiers Montebello, 
deputado Nelson Roberto 
Bornier de Oliveira, 
Conselheiro Henrique 
Naigeboren, do TCE/PR e 
Conselheiro Porfírio José 
Peixoto, do TCE/RS  

Dia 28 - Thiers Montebello e 
José Luiz Martins Domingues  

Dia 23 - Conselheiro Julio 
Bernardo Cabral, presidente 

do TCE/AM; Sergio Besserman 
e Thiers Montebello 
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Dia 31  -  Thiers Montebello e Conselheiro 
Caio Márcio Nogueira Soares, do TCE/PR

Dia 6 - Marcelo Medeiros, Coronel 
Francisco Duran Borges, Secretário 

Especial de Prevenção à Dependência 
Química, Thiers Montebello, José Renato 
Torres, Coronel Carlos Moraes Antunes, 
Superintendente Executivo da Empresa 

Municipal de Vigilância – Guarda 
Municipal e  Marcos Vieira Varella, Diretor 

de Operações da Empresa Municipal de 
Vigilância- Guarda Municipal. 

Dia 30 – Helena Severo, Thiers Montebello, Paulo Affonso e Marcus Vinícius, analistas de controle 
externo do TCU e Carlos Augusto Werneck de Carvalho e Simone de Souza Azevedo, do TCMRJ  

Setembro.2007

Dia 28  -  Carmen Ibarra Pizarro, 
Presidente da Fundação Planetário, Thiers 
Montebello, Ricardo Macieira, Secretário 

Municipal das Culturas e assessora 
jurídica do Planetário, Danielle Penteado.

Dia 26 – Thiers Montebello com o 
Desembargador Eduardo Mayr   
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AUDITORIA OPERACIONAL

Conselheiro-Relator: 
Antonio Carlos Flores de Moraes
Processo nº40/005.855/2005
Sessão Plenária de 02.04.2007

A atividade de monitoramento 
do Programa institucional auditado 
permite que o Corpo Técnico maximize 
o cumprimento das recomendações 
exaradas pelo Plenário do Tribunal 
de Contas.

Programa “Promoção e Venda do 
Produto Turístico – Rio de Janeiro” 
– Riotur
Setembro a outubro de 2005

Relatório referente à Auditoria 
Operacional realizada pela 1ª IGE na 
Empresa de Turismo do Município 
do Rio de Janeiro – RIOTUR  em 
cumprimento da programação de 
auditorias operacionais para o 
exercício de 2005 aprovada por 
esta Corte na Sessão Plenária 
de 27.06.2005, direcionada para 
acompanhar e avaliar as ações da 
Riotur, com relação ao desempenho 
do Programa denominado “Promoção 
e Venda do Produto Turístico – Rio 
de Janeiro”, o qual se destina a 
vender institucionalmente a Cidade 
do Rio de Janeiro em nível nacional 
e internacional com objetivo de 
aumentar o f luxo turíst ico na 
Cidade.

Retorna o presente processo da 
segunda diligência designada na 
54ª Sessão Ordinária de 16.08.2006, 
quando ficou determinado que a 
Jurisdicionada emitisse manifestação 
d e  r e s p o s t a  a  r e s p e i t o  d o s 
questionamentos de número 04 e 05, 
assim enunciados: 04) Como  tem se 
comportado o nível de investimentos 
no programa nos últimos quatro anos 
e 05) Qual o impacto da atividade 
turística nos indicadores sócio-
econômicos da Cidade do Rio de 
Janeiro. 

Da mesma forma, a decisão 
plenária indicou que a Jurisdicionada 
emitisse pronunciamento: a) a respeito 
das oportunidades de melhorias 
formuladas às fls. 22 do Relatório de 
Auditoria, b) sobre a conveniência 
e oportunidade de utilização do 
indicador de resultado das ações 
realizadas para a consecução do 
Programa nº 0045 – Produto Destino 
Turístico RIO discriminado às fls. 19, 
c) acerca da viabilidade de adoção 
ou não de medidas voltadas para 
flexibilizar o atendimento das metas 
fixadas no PPA quando constatar, no 
curso de sua execução, a indicação 
de  res t r ição  orçamentár ia  ou 
superestimativa numérica. 

A manifestação de resposta 
encaminhada pela Jurisdicionada foi 
inserida às fls. 72/74. Por sua vez, a 1ª 
IGE, às fls.135/140, tece as seguintes 
considerações acerca da matéria:

Com relação ao comportamento 
relativo ao nível de investimentos 
no programa nos últimos quatro 
anos voltados ao mercado doméstico 
e internacional, a Jurisdicionada 
relacionou na Tabela de fls. 72 a 
indicação dos valores e no ano 
correspondente. De acordo com os 
dados relacionados é possível verificar 
que, em 2002, foram investidos 
R$3.350.354,62 ( três  milhões, 
trezentos e cinqüenta mil, trezentos 
e cinqüenta e quatro reais e sessenta e 
dois centavos), enquanto que em 2005 
o valor do investimento realizado 
foi de apenas R$ 1.913.496,74 (hum 
milhão, novecentos e treze  mil, 

quatrocentos e noventa e seis reais e 
setenta e quatro centavos).

Os dados informados, segundo a 
Inspetoria, confirmam, apenas com 
pequenas variações de valores, o 
resultado da análise da demonstração 
da execução orçamentária da despesa 
levada a efeito por ocasião da 
Auditoria, quando foi apurado que os 
recursos aplicados no Programa vêm 
sendo reduzidos sistematicamente, 
conforme indicado  no item 2.1.4 de 
fls. 16 do Relatório. 

 O próximo questionamento 
buscou indagar da Jurisdicionada 
quais os impactos do turismo nos 
indicadores sócio-econômicos da 
Cidade do Rio de Janeiro. 

Ao questionamento formulado 
a Jurisdicionada não encaminhou 
resposta. Neste particular, comenta a 
Inspetoria que a ausência de resposta 
“decorre da inexistência de dados, 
de pesquisas e/ou estudos sobre a 
matéria. Esta questão da falta de 
dados e informações na empresa 
é a grande dificuldade encontrada 
para que se possa estabelecer as 
políticas de promoção do turismo 
na cidade, assim como acompanhar 
os resultados que elas causam na 
economia do RJ. Pode-se entender 
que, para melhorar a quantidade e 
a qualidade de informações, sejam 
necessários mais recursos, o que a 
empresa não vem recebendo. Dada a 
importância do turismo para a cidade 
do Rio de Janeiro, com vocação para o 
turismo, é imprescindível adequar o 
volume de recursos à real necessidade 
do setor, porque senão não será 
possível estabelecer políticas corretas 
para o turismo.”

Com relação às Oportunidades 
de Melhorias e sobre a conveniência 
e oportunidade de utilização do 
indicador de resultado das ações 
realizadas para a consecução do 
Programa nº 0045 – Produto Destino 
Turístico RIO, discriminado às 
fls. 19, a Jurisdicionada informou 
que está verificando a viabilidade 
de implementação das pesquisas 
m e r c a d o l ó g i c a s ,  a t r a v é s  d e 
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organismos especializados, de modo 
a obter os dados necessários para 
melhorar o planejamento das ações, 
monitorar o crescimento do turismo, 
dos benefícios esperados e obter 
informações sobre o impacto do 
setor de turismo na economia local, 
norteando a definição de metas para 
o Plano Plurianual.  

Quanto à possibilidade de adoção 
do indicador de resultado proposto 
pela Auditoria, às fls. 19, foi informado 
que o indicador sugerido passou a ser 
utilizado de forma adaptada para 
obter o resultado geral, considerando 
os gastos com a totalidade das ações 
e o total de turistas nacionais e 
estrangeiros que visitaram o Rio. 

N o  t o c a n t e  à  a d o ç ã o  d e 
medidas voltadas para flexibilizar o 
atendimento das metas fixadas no 
PPA ao ser constatado, no curso de 
sua execução, a indicação de restrição 
orçamentária ou superestimativa 
numérica, comenta a Inspetoria que 
estarão sendo criadas as condições para 
definição de metas mais consistentes 
a serem consideradas na elaboração 
do PPA, uma vez implantadas as 
pesquisas mercadológicas através de 
organismos especializados.

Por fim, por ocasião da análise 
inicial da matéria foi consignada no 
Voto nº 114/2006 determinação para 
que os Auditores desta Corte, quando 
da realização da auditoria prevista 
para o exercício de 2006, buscassem 
identificar no demonstrativo analítico 
as despesas com ações de publicidade 
e propaganda,  detalhando por 
publicidade institucional, legal, 
mercadológica, de utilidade pública 
e patrocínios, relacionando ainda as 
dotações orçamentárias dos Programas 
de Trabalho utilizados, valores e 
vigência dos contratos firmados com 
agências prestadoras de serviço de 
publicidade e propaganda, e valores 
e benefícios de patrocínios culturais, 
de modo a traçar um paralelo entre 
cada uma destas despesas e a dotação 
orçamentária global destinada ao 
órgão de modo que a matéria  possa 
ser analisada quanto aos aspectos da 

operacionalidade, eficiência, eficácia, 
efetividade e economicidade. 

Para atender a determinação, a 
Inspetoria se valeu de dados retirados 
do Processo nº 40/005.862/2006, 
referente à Inspeção Ordinária 
realizada na Riotur no período 
compreendido entre 09 e 27.10.2006. 
Analisando as informações contidas 
no Demonstrativo de Execução 
Orçamentária do PPA para o período 
2002-2005, a Inspetoria concluiu 
que a classificação utilizada pela 
Riotur não permite identificar com 
clareza os gastos decorrentes única e 
exclusivamente com publicidade.

Assim, diante desta dificuldade, 
os Inspetores selecionaram daquele  
documento algumas despesas que 
consideram estar relacionadas à 
publicidade de  modo a tornar 
possível a elaboração da Tabela de 
fls. 138/139. 

De acordo com os dados contidos 
na referida Tabela é possível verificar 
que R$ 45.818.326,55 (quarenta e 
cinco milhões, oitocentos e dezoito 
mil, trezentos e vinte e seis reais 
e cinqüenta e cinco centavos) 
corresponde ao total da despesa 
liquidada em 2002. Deste total, cerca 
de R$ 1.434.068,95 (hum milhão 
quatrocentos e trinta e quatro mil, 
sessenta e oito reais e noventa e 
cinco centavos) corresponde ao 
total liquidado com publicidade 
(participação em eventos turísticos, 
material promocional e campanhas 
publicitárias) ,  equivalente em 
percentuais a 3,13%.    

Em 2003, o total de despesas 
liquidadas chegou a R$ 52.028.939,51 
(cinqüenta e dois milhões, vinte e 
oito mil, novecentos e trinta e nove 
reais e cinqüenta e um centavos). 
Sendo que, com publicidade (apenas 
para a o Programa Ação de promoção 
do produto turístico Rio), o total 
liquidado chegou a R$ 2.674.760,70 
(dois milhões, seiscentos e setenta 
e quatro mil, setecentos e sessenta 
reais e setenta centavos), o que em 
percentuais equivale a 5,14%.

   No ano seguinte, o total da despesa 

liquidada chegou a R$ 56.053.827,87 
(cinqüenta e seis milhões, cinqüenta 
e três mil, oitocentos e vinte e sete 
reais e oitenta e sete centavos). E, com 
publicidade (apenas para promover 
o Programa Ação de promoção do 
produto turístico Rio), a Jurisdicionada 
liquidou o total de R$1.823.945,25 
(hum milhão oitocentos e vinte e três 
mil, novecentos e quarenta e cinco 
reais e vinte e cinco centavos) em 
despesas, equivalente  em percentuais  
a 3,25%.

Em 2005, a Jurisdicionada liquidou 
um total de R$ 21.343.115,14 (vinte 
e um milhões, trezentos e quarenta 
e três mil, cento e quinze reais e 
quatorze centavos) em despesas. 
Com publicidade (apenas para a 
o Programa Ação de promoção 
do produto turístico Rio), o total 
liquidado chegou a R$ 1.212.059,23 
(hum milhão, duzentos e doze mil, 
cinqüenta e nove reais e vinte e três 
centavos), equivalente em percentuais 
a 5,67%.  

Segundo a Diretora de Marketing 
da Riotur, a empresa não mantém 
contrato direto com agências de 
publicidade para a realização de 
campanhas. Informou, além do mais, 
que entre 2002 e 2005 foram assinados 
os convênios com a Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis do 
Estado do Rio de Janeiro (Convênio  
nº 03/2003) e com a Fundação Rio 
Congressos e Eventos – Rio Convention 
& Visitors Bureau (Convênio nº 
010/2002), ambos visando à realização 
da campanha “RIO PRA VOCÊ”, 
trabalho realizado com a atuação de 
agências publicitárias.

Por fim, a Diretora de Marketing 
da Jurisdicionada informou que todo 
ano inclui no orçamento verba para 
campanhas publicitárias. No entanto, 
nem sempre há recursos suficientes 
para a execução do orçamento. 

Em conclusão, a Inspetoria 
aponta que a Riotur não dispõe de 
um sistema estruturado de dados 
que forneça informações precisas 
sobre o turismo na Cidade do Rio 
de Janeiro, importante ferramenta 
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s na elaboração do orçamento e, 
por conseqüência, na tomada de 
decisões. Assim, a Inspetoria encerra 
o seu pronunciamento sugerindo o 
arquivamento do presente processo, 
reiterando que a Riotur viabilize 
as Oportunidades de Melhorias 
propostas às fl. 22 do Relatório de 
Auditoria. 

A  S e c r e t a r i a  d e  C o n t r o l e 
Externo e o Senhor Secretário Geral 
acolhem a sugestão proposta. A 
Procuradoria Especial, adota o mesmo 
entendimento.

É o Relatório

Tra ta  o  presente 
d o  e x a m e  d a 

manifestação de resposta acerca 
das questões e oportunidades de 
melhorias propostas por ocasião da 
Auditoria Operacional realizada para 
avaliar os resultados alcançados e 
os procedimentos utilizados para a 
execução do Programa denominado 
“Promoção e Venda do Produto 
Turístico Rio”, levado a efeito pela 
Empresa de Turismo do Município 
do Rio de Janeiro – Riotur, órgão 
executivo da Secretaria Especial 
de Turismo do Rio de Janeiro, 
responsável  pe la  promoção  e 
divulgação do Turismo na Cidade 
do Rio de Janeiro.  

Cabe destacar  que o  órgão 
Jurisdicionado procurou da melhor 
forma atender aos questionamentos 
propostos na instrução diligencial. 
Releva também destacar que a 
Jurisdicionada acatou as proposições 
apresentadas no Relatório de Auditoria 
no sentido de verificar a viabilidade 
de realizar pesquisas mercadológicas 
através de organismos especializados 
de modo a melhorar a performance 
das ações empreendidas, bem como 
já está adotando o indicador  de 
resultado proposto.  

Assim considerando, que o 
foco das Auditorias de Programa 
está direcionado para o exame 
da efetividade dos programas e 
projetos governamentais, assim 

como para a sua economicidade, 
eficácia, eficiência e equidade de sua 
implementação de modo a apurar 
até que ponto os resultados práticos 
pretendidos pela ação governamental 
foram atingidos; 

Considerando que na aferição 
dos resultados práticos alcançados 
p e l a  i n t e r v e n ç ã o  e s t a t a l  n o 
desenvolvimento do Programa ora 
analisado, restaram apurados que 
alguns fatores tais como a inexistência 
de um sistema estruturado de dados, 
bem como de recursos financeiros, 
contribuíram  sobremaneira para 
inibir o atingimento das metas 
previstas no PPA, e, por via de 
conseqüência, dificultaram a venda 
do “Produto Rio de Janeiro”;

Considerando, ainda, que as 
avaliações levadas a efeito por 
intermédio de Auditorias de Programas 
não possuem um fim em si mesmas, 
se não o de instrumentalizar a idéia 
de sucesso dos objetivos do Programa 
institucional auditado; 

Para tanto, indica a adequação 
dos meios para consecução dos 
o b j e t i v o s ,  p r e v i n e  p r á t i c a s 
desconformes,  el imina fatores 
prejudiciais à sua sustentabilidade, 
tudo com o propósito de guiar os 
tomadores de decisão quanto à 
continuidade, necessidade ou mesmo 
suspensão de uma determinada 
política ou programa, buscando 
além do mais saber até que ponto 
os atos de aplicação administrativa 
da lei homenageiam os princípios 
constitucionais da impessoalidade, 
moralidade, eficiência, eficácia e 
economiciadade, publicidade dentre 
outros.  

C o n s i d e r a n d o ,  t o d a v i a , 
que apenas a identificação das 
imperfeições e a elaboração das 
recomendações pertinentes, por si 
só, são insuficientes para produzir 
as melhorias pretendidas, a atividade 
de monitoramento do Programa 
institucional auditado, como um 
moderno instrumento de fiscalização, 
assume,  neste  novo contexto, 
importância central, tendo em vista 

que permite ao Corpo Técnico, ao 
interagir com os gestores responsáveis,  
maximizar a probabilidade de que as 
recomendações exaradas pelo Plenário 
desta Corte, relativa aos pontos de 
auditoria observados como deficientes, 
isto é, carentes de eficiência, eficácia, 
sustentabilidade e economicidade, 
sejam implementados.

Além do mais, como nos tempos 
atuais as modernas complexidades 
sociais, econômicas e sobretudo 
tecnológicas, suscitam a cada dia 
inéditos desafios para os órgãos 
públicos e para seus administradores, 
a técnica do monitoramento ao 
tornar possível acompanhar com 
maior regularidade junto ao órgão 
as providências por ele adotadas, 
funciona como uma estratégia que 
permite a retro-alimentação do sistema 
à proporção que, em intervalos 
regulares, vai fornecendo aos gestores 
o feedback de que necessitam para 
verificar se as ações que vêm adotando 
têm contribuído para o alcance dos 
resultados desejados.  

Considerando que os problemas 
identificados a partir da avaliação 
do Programa “Promoção e Venda 
do Produto Turístico Rio” além de 
demandar soluções de médio e longo 
prazo, dificultam em certa medida 
a sua  eficiência e a efetividade, 
especialmente aqueles problemas 
relacionados à inexistência de dados 
para medir os impactos do turismo 
nos indicadores sócio-econômicos da 
Cidade do Rio de Janeiro;

Considerando que a inexistência 
dos referidos dados impedem  que o 
órgão Jurisdicionado adote políticas 
adequadas de promoção do turismo 
da cidade assim como acompanhe 
o seu resultado na economia do Rio 
de Janeiro;

Considerando, ainda, que para 
o aperfeiçoamento do Programa 
“Promoção e Venda do Produto 
Turístico Rio” foram propostas, no 
item 2 de fls. 22, recomendações 
com intuito de aumentar o nível de 
eficiência e efetividade  do Programa 
auditado, voto:

VOTO
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA

Conselheiro-Relator: 
Fernando Bueno Guimarães

Processo n.º 40/003.104/2007
Sessão Plenária de 01.08.2007

Considerando a matéria estar dentro 
dos limites do poder discricionário da 
Administração e não sinalizar prejuízo 
ao erário municipal, o voto é pelo 
arquivamento do Edital.

Refere-se o presente ao Edital 
de Concorrência CEL-PRÓPRIOS 
– SMF-CN nº 09/2007, da Secretaria 
Municipal de Fazenda, para seleção 
de pessoa jurídica e/ou consórcio de 

1) Favorável ao arquivamento 
do presente processo de Auditoria 
no Programa “Promoção e Venda do 
Produto Turístico Rio”;

2)     Propor as seguintes recomendações  
ao órgão Jurisdicionado:

A) Utilização de dados realistas para 
fixação das metas estabelecidas no PPA 
relativas à taxa de ocupação da rede 
hoteleira de modo a possibilitar o seu 
concreto atingimento e planejamento 
das ações a serem executadas;

B)  Implementar, através de parcerias 
ou isoladamente, pesquisa de modo 
que se possa mensurar o número real 
de turistas nacionais internacionais que 
entram na Cidade do Rio de Janeiro 
via portos e aeroportos  de forma a 
melhorar o planejamento das ações a 
serem executadas e o atingimento das 
metas previstas no PPA;  

C) Efetuar pesquisas mercadológicas 
a fim de avaliar o resultado daquelas 
ações/produtos previstos no PPA que 
estão sendo desenvolvidos, buscando, 
assim,  enfatizar as de maior retorno 
para otimizar a eficiência do gasto dos 

recursos como também favorecer o 
crescimento do turismo e os benefícios 
dele decorrentes;

  D)  Identificar, através da realização 
de pesquisa mercadológica, se há 
necessidade concreta de aumentar 
o volume de recursos orçamentários 
para o desenvolvimento daquelas 
ações/produtos previstos no PPA, 
procedimento esse que também 
garante a otimização do dispêndio dos 
recursos e o crescimento do turismo e 
os benefícios dele decorrentes ; 

E) Implementar, através de parcerias 
ou isoladamente, pesquisas sobre os 
efeitos sócio-econômicos do turismo 
na Cidade do Rio de Janeiro, obtendo, 
assim, informações concretas sobre 
os impactos do setor de turismo na 
economia carioca para futuramente 
servirem de base para a adoção de 
uma política de desenvolvimento 
para o setor; 

F) Monitorar o proveito prático da 
aplicação do indicador de resultado 
sugerido pela auditoria.

Visando ao aperfeiçoamento do 

Programa “Promoção do Produto 
Turístico Rio”, deverá ser feito o 
monitoramento das recomendações 
formuladas no item anterior desta 
decisão como forma de certificar 
que os problemas levantados pela 
auditoria serão enfrentados de 
forma efetiva. Para tanto, a 1ª IGE 
deverá promover o acompanhamento 
do grau de implementação das 
recomendações propostas, devendo, 
para tanto, estabelecer um canal de 
contato junto a Riotur de modo a 
facilitar o acompanhamento das ações 
adotadas pela Jurisdicionada.

A 1ª IGE deverá também elaborar 
um relatório contendo o resultado da 
análise resultante do monitoramento 
ora determinado, possibilitando que 
a matéria seja novamente submetida 
ao Relator e ao Plenário desta 
Corte.

Cópia do inteiro teor do Relatório e 
Voto deverá ser enviada à Controladoria 
Geral do Município para ciência dos 
instrumentos de fiscalização indicados 
nesta decisão.

Concessão de uso do 
Estádio João Havelange – SMF 

empresas que, mediante concessão 
de uso e fruição com estipulação 
de encargos, utilizará o imóvel 
denominado ESTÁDIO OLÍMPICO 
MUNICIPAL JOÃO HAVELANGE 
(Complexo do Engenho de Dentro), 
durante  20  anos ,  para  sediar 
atividades de caráter esportivo, 
cultural, artístico ou comercial, pelo 
valor estimado  mínimo, mensal, de 
R$ 1.680,00 (receita).

Em atenção ao determinado por 
esta Corte, em Sessão de 18.07.2007, 
o Senhor Secretário Municipal de 
Fazenda presta os esclarecimentos 
constantes de f. 39/44 e junta: a) cópia 
da errata, publicada no DO Rio de 
27.07.2007; b) custos estimados para 
o Estádio Olímpico João Havelange; e 
c) cópia do Termo de Cessão de Uso 
do imóvel denominado Complexo 
do Engenho de Dentro, assinado em 
17.03.2003, sendo partes o Estado 
do Rio de Janeiro e a Companhia 
Fluminense de Trens Urbanos – 
Flumitrens, o Comitê Olímpico 
Brasileiro – COB, e o Município do 
Rio de Janeiro, como interveniente.

Em resposta aos questionamentos 
feitos — abstraindo-se aqueles 
dados como atendidos — o Senhor 
Secretário de Fazenda esclarece:

1) impossibilidade de inclusão 
do edital no Portal de Divulgação de 
Licitações e a utilização do Portal da 
Secretaria Municipal de Fazenda, que 
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s está sendo acessado normalmente.
A instrução, a cargo da 7ª IGE, 

com base no art. 6º do Decreto 
24.713, de 13.10.2004, que prevê 
a inclusão do edital no Portal de 
Licitações, considera que o referido 
dispositivo foi descumprido;

2) quanto à necessidade de 
registro do Termo de Concessão 
no RGI, formalidade esta que a 7ª 
IGE considera obrigatória, é dito 
que “a concessão de uso objeto da 
Concorrência nº 09/2007 possui 
caráter de direito pessoal e não 
se sujeita a registro no RGI, quer 
seja pela Lei Geral, quer seja pelo 
decreto municipal”;  
3) a condição prevista no edital 
para a assinatura do termo de 
concessão, funda-se no princípio 
da razoabilidade e “presta-se a 
dar segurança ao Poder Público 
no que tange ao relacionamento 
Contratual com o particular. De 
fato, trata-se de um procedimento 
cautelar e discricionário com o fim  
de  resguardar a  Administração  
Pública como  gestora de  interesses 
coletivos”.

4) no  que  pertine às despesas 
estimadas  para a  manutenção 
do Estádio, assunto  que a  7ª 
IGE  considera ainda  necessitando 
de  maiores informações sobre os 
cálculos efetuados e  outras  possíveis 
receitas, é dito  pela secretaria, entre  
outras considerações que:

1.“As  estimativas de receita e 
despesa foram  efetuadas com base  
no pressuposto de que a PCRJ seria 
a responsável pela administração  
do  Estádio.

2. Uma vez que não  é possível  
conhecer previamente quantos 
clubes  participarão  da gestão  do 
Estádio, adotou-se o número exigido 
no Edital, ou seja, 1 clube.

3.  Conforme constante  nas 
folhas 35 e 36 do processo  nº. 
04/550.841/2007, os parâmetros 
utilizados para estimativa da receita 
anual  bruta foram  as estatísticas 
de público e preço de ingresso 
verificados  no Maracanã. Por este 

cálculo, chegamos ao valor de 
R$4,032 milhões.

4. Pelo   lado  dos custos, a 
estimativa efetuada pela Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer para a 
mesma quantidade de eventos foi  de 
R$ 4,164 milhões ao  ano, conforme  
estudo em anexo.

5. Considerando  a equivalência 
das   duas  estimativas,  citadas  nos 
itens  3 e 4, optamos pela aplicação  
do  percentual de 0,5% sobre o 
faturamento bruto mensal a título  
de remuneração  mínima requerida.

6. Caberá ao cessionário privado 
a  maximização  dos resultados da 
exploração  do Estádio, buscando 
outras fontes de receita  como,  por 
exemplo: naming rights, publicidade, 
eventos de caráter cultural e artístico 
etc.”

5) Sobre a associação  com  
clubes de futebol, cujas condições a 
instrução  ainda considera  inibidoras 
do  caráter  competitivo, o Senhor 
Secretário, além  de considerações 
atinentes à matéria, ressalta “que 
qualquer clube de futebol da Cidade 
do Rio de Janeiro que  comprove a 
média de espectadores requerida  no 
Edital pode se associar  a uma  ou  
mais de  uma empresa. Em  outras 
palavras, pode ocorrer a seguinte 
situação:  duas ou mais  empresas 
se associarem aos  mesmos clubes de 
futebol com a qualificação  exigida 
no  Edital, sagrando-se vencedora a 
que ofertar o maior valor de outorga, 
garantindo assim a competitividade 
do certame”.

6) o prazo de concessão por 20 
anos é explicado, pela SMF, pelo 
“fato de que o terreno onde foi 
erigido o Estádio é de dominialidade 
do Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, que o cedeu ao Município 
por intermédio do termo de cessão 
celebrado em março de 2003, com 
prazo de 25 anos, prorrogáveis por 
igual período (cópia anexa)”.

7) finalmente, quanto ao próprio 
ob je to  da  Concorrência ,  va le 
transcrever o item VI da explanação 
do Senhor Secretário.

“ITEM VI
O desejo da Administração 

Pública municipal ao decidir por 
conceder o uso do Estádio Olímpico 
João Havelange à iniciativa privada 
não é a recuperação do investimento, 
e sim proporcionar à população da 
Cidade do Rio de Janeiro a utilização 
continuada de um equipamento 
moderno que revitalizou toda uma 
região da Cidade.

Além disso, a presente concessão 
de uso desonerará o Município 
dos custos de manutenção deste 
complexo equipamento, que foram 
estimados em R$ 4,165 milhões ao 
ano. 

Neste sentido, cumpre esclarecer 
que não foi realizada Audiência 
Pública prévia à publicação do 
edital porquanto o valor estimado 
da presente licitação não atinge os 
limites impostos pelo artigo 39 da 
Lei nº 8.666/93.

As obrigações de manutenção e 
conservação são decorrentes do uso 
do imóvel, cuja responsabilidade 
é da futura concessionária, motivo 
pelo qual não foram computadas 
para fins de estipulação do valor 
mínimo de remuneração pelo uso do 
Estádio Olímpico”.

Concluindo, a 7ª IGE sugere 
a manutenção da diligência para 
pronunciamento da SMF e a adoção 
das providências indicadas, no que 
é acompanhada pelas Secretarias de 
Controle Externo e Geral e a douta 
Procuradoria Especial.

 
É o Relatório.

Em que pesem as 
observações feitas 

pela instrução, entendo satisfatórios 
os esclarecimentos prestados pelo 
Senhor Secretário Municipal de 
Fazenda que, além de situar a 
matéria dentro dos limites do poder 
discricionário da Administração, 
não sinalizam prejuízo ao erário 
municipal.

Assim, voto pelo arquivamento 
do presente Edital de Concorrência.

VOTO
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REQUERIMENTO

Conselheiro-Relator: 
Jair Lins Netto

Processo nº:40/002.053/2007
Sessão Plenária de 04.06.2007

Custeio dos serviços de 
iluminação pública - CMRJ

A não instituição, previsão e efetiva 
arrecadação da contribuição para o 
custeio dos serviços de iluminação 
pública, caracteriza o descumprimento 
da LRF.

e Fiscalização Financeira e com as 
assinaturas dos nobres Vereadores Jorge 
Felippe e Andréa Gouveia Vieira, estão 
especificadas da seguinte forma: 

“1) Entende o egrégio Tribunal de 
Contas do Município que a instituição, 
previsão e efetiva arrecadação da 
Contribuição para o custeio dos serviços 
de iluminação pública – COSIP é um 
comando vinculante do art. 149-A da 
Constituição Federal ou se trata de uma 
mera faculdade discricionária do ente 
federativo municipal, ainda que haja 
prestação de serviços de iluminação 
pública?

2) A não instituição, previsão 
e efetiva arrecadação da COSIP 
caracterizariam, em tese, conduta 
punível na gestão fiscal do Município, 
na forma do art. 11 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal? Em caso 
positivo, a que sanções estaria sujeito 
o Município?

3) Entende o egrégio TCMRJ que, 
uma vez instituída a COSIP, a receita 
deverá ser suficiente para custear 
o serviço de iluminação pública, aí 
incluídas sua manutenção e expansão, 
ou não haveria, por princípio, correlação 
de equivalência entre a receita oriunda 
da COSIP e o custeio do serviço?”.

Sobre os questionamentos em causa, 
opinou, inicialmente, a Coordenadoria 
da Auditoria e Desenvolvimento (CAD), 
através da informação prestada pelo 
Técnico de Controle Externo, Aurélia de 
Jesus Amaral, matrícula 40/901.405-1 - 
TCMRJ, com o de acordo dos servidores 
Cláudio Sancho Mônica, Coordenador 
– CAD/SCE, 40/900.806-1 - TCMRJ, 
e Marco Antonio Scovino, Diretor 

da Secretaria de Controle Externo, 
matrícula 40/900.120 – TCMRJ, com o 
seguinte teor :

“ Em relação à Contribuição para 
o Custeio dos Serviços de Iluminação 
Pública – COSIP, esta Coordenadoria 
procede aos seguintes comentários em 
relação ao item 3:

O art. 149-A da Constituição 
Federal, que foi acrescentado pela 
Emenda Constitucional nº 39/2002, 
determinou que os Municípios e o 
Distrito Federal poderão instituir 
contribuição, na forma das respectivas 
leis, para o custeio do serviço de 
iluminação pública, observado o 
disposto nos incisos I e III do art. 150. O 
Município do Rio de Janeiro, atendendo 
ao comando da Carta Magna, enviou à 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro o 
Projeto de Lei nº 1431/2003, visando a 
instituir a Contribuição para Custeio do 
Serviço de Iluminação Pública – COSIP. 
Esse Projeto de Lei estabeleceu que:

1.  o  serviço compreende a 
iluminação pública de vias, logradouros 
e demais bens públicos, e a instalação, 
a manutenção, o melhoramento e 
a expansão da rede de iluminação 
pública;

2. o contribuinte da COSIP será 
o proprietário ou titular do domínio 
útil ou o possuidor a qualquer título 
de imóvel edificado ou não, excluído 
aquele situado na zona rural;

3. o valor anual da COSIP será de 
R$ 3,50 por unidade imobiliária;

4. o montante arrecadado da COSIP 
será destinado ao Fundo Especial 
de Iluminação Pública, vinculado, 
exclusivamente, ao custeio do serviço 
de iluminação pública;

5. o Fundo Especial de Iluminação 
Pública fica vinculado à Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços 
Públicos.

Com base na Lei nº 4.458, de 
29.12.2006, Lei de Orçamento, 
verificou-se que, apesar de a COSIP 
não estar instituída no Município 
do Rio de Janeiro, há previsão, para 
o exercício de 2007, de arrecadação 
de R$4.000.000,00, sendo registrada 
na Fonte de Recursos do Tesouro (FR 
100).

Versa o presente processo sobre o 
Requerimento de Informações nº 1021, 
de 2007, de autoria da Comissão de 
Finanças, Orçamento e Fiscalização 
Financeira da Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro, enviado através do 
Ofício GP-500/RI, de 24 de abril de 
2007, com amparo no artigo 56, inciso 
XII, da Lei Orgânica do Município do 
Rio de Janeiro, e subscrito pelo ilustre 
Vereador Ivan Moreira, Presidente da 
Augusta Casa de Leis Municipal ao 
Excelentíssimo Senhor Conselheiro 
Thiers Vianna Montebello, na qualidade 
de Presidente do Egrégio Tribunal 
de Contas do Município do Rio de 
Janeiro.

A solicitação da ilustrada Câmara 
Municipal consta do Requerimento 
de Informações nº 1021, de 2007, 
deferido pelo Senhor Presidente da 
Casa Legislativa com apoio no artigo 
206, IX, do Regimento Interno, oriundo 
da Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização Financeira, com o seguinte 
escopo.

“REQUER INFORMAÇÕES SOBRE 
A INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO 
PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP 
AO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.”

As informações desejadas pelo 
Poder Legislativo, aprovadas pela 
Comissão de Finanças, Orçamento 
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s Analisando relatórios do sistema 
FINCON, observa-se que, até abril 
de 2007, as despesas autorizadas e 
empenhadas no Programa de Trabalho 
de iluminação pública, vinculado à 
Companhia Municipal de Energia 
e Iluminação – RIOLUZ, atingiram, 
respectivamente, R$ 31.763.283,87 e 
R$ 6.791.922,63. Tais despesas foram 
executadas nas Fontes de Recursos 
do Tesouro (FR 100) e de Convênios 
(FR 108).

Logo, verifica-se que o valor previsto 
de arrecadação representa, apenas, 12% 
do total autorizado para gastos com 
iluminação pública.

Portanto, considerando que foi 
esclarecido o ponto relacionado a 
e s t a  C o o r d e n a d o r i a ,  s u g e r e -
se o encaminhamento, do p.p., à 
consideração superior, no que tange 
aos itens 1 e 2, devido à matéria ser de 
cunho jurídico.”

Pronunciou-se, em seguida, 
com o esmero habitual, o eminente 
Secretário-Geral da Corte de Contas, 
Dr. Sílvio Freire de Moraes, que, após 
reproduzir a matéria consultada e tecer 
fundamentadas considerações sobre o 
exercício do poder de tributar, citando 
a opinião de juristas de tomo (Marcelo 
Figueiredo, Ercias Rodrigues de Sousa, 
Thiago Morelli Rodrigues de Sousa e 
Diogo de Figueiredo Moreira Neto), 
demonstrando o dissídio doutrinário 
que cerca a interpretação do artigo 11 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, assim se 
manifestou (fls. 10, verbis):

“A matéria ganhou relevo após o 
advento da Lei Complementar Federal 
nº 101/00 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal, em virtude do art. 11 estatuir, 
in verbis: 

“Art. 11. Constituem requisitos 
essenciais da responsabilidade na 
gestão fiscal a instituição, previsão e 
efetiva arrecadação de todos os tributos 
da competência constitucional do ente 
da Federação.

Parágrafo único. É vedada a realização 
de transferências voluntárias para o ente 
que não observe o disposto no caput, no 
que se refere aos impostos.”(grifamos)

A obrigatoriedade da cobrança de 
todos os tributos restou por formar duas 

correntes doutrinárias distintas: uma 
sustentando a inconstitucionalidade do 
dispositivo, em face da autonomia dos 
entes federados, mormente aquela do 
legislador de instituir ou não os tributos 
de sua competência, e outra defendendo, 
em sentido oposto, a conformação 
da norma com os princípios e regras 
constitucionais, desde que submetidos 
a uma intelecção panorâmica.”

O eminente Secretário-Geral 
conclui invocando os ensinamentos 
do Ilustre Professor Diogo de Figueiredo 
Moreira Neto, cujo magistério indica a 
necessidade de cautela na interpretação 
do dispositivo, de modo a evitar o 
abalroamento do texto fundamental. 
(fls. 12/13).

Em tema jurisprudencial, reporta-
se S. Sa. ao julgado do STF, no exame 
da AdinMC 2238-DF, ocasião em 
que a Corte Suprema entendeu 
que o parágrafo único da Lei de 
Responsabilidade Fiscal não ofenderia 
ao artigo 160 da Constituição Federal, 
sendo presumidamente constitucional, 
aplicando as lições clássicas de Carlos 
Maximiliano, com apoio no magistério 
de Luis Roberto Barroso.

Sobre a possibilidade de o Tribunal 
de Contas apreciar, no exercício de suas 
competências, a conformidade dos 
textos legais com a própria Constituição 
Federal, o culto Senhor Secretário-Geral 
transcreve, ao propósito, o ensinamento 
de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (fls. 
15/16) e acentua, ainda, verbis:

“Assim, a conduta mais prudente 
parece ser, com base no princípio da 
presunção de constitucionalidade das 
leis, considerar válidos os requisitos 
essenciais da responsabilidade na 
gestão fiscal, vale dizer, a necessidade 
da instituição, previsão e efetiva 
arrecadação de todos os tributos da 
competência do município, conforme 
prescreve o mencionado comando da 
Lei Complementar Federal nº 101/00 
– LRF”.

O digno Secretário-Geral prossegue 
em sua apreciação sobre a necessidade 
do cumprimento do artigo 11 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, 
transcrevendo artigo dos juristas Jair 
Eduardo Santana e Leonardo Augusto 

Rodrigues Borges e a lição de Diogo 
de Figueiredo Moreira Neto, quanto à 
proibição de transferências voluntárias 
apenas no caso de descumprimento em 
relação aos impostos, observando ainda 
(fls.18/19):

  “Acrescentamos, entretanto, 
que embora para as demais espécies 
tributárias – taxas e contribuições – não 
estejam previstas sanções específicas, a 
não implantação da Contribuição para 
o custeio do serviço de iluminação 
pública – denominada de COSIP, faz 
com que sejam deslocados recursos 
para suportar esta despesa, quando 
os mesmos poderiam ser investidos 
em programas outros de interesse da 
população carioca.”

Noutro modo de dizer as coisas, 
a arrecadação deste tributo afetado 
à finalidade específica de custear 
os serviços de iluminação das ruas, 
travessas, becos, praças, pontes, 
avenidas etc., possibilitará que os 
demais recursos não-vinculados possam 
ser direcionados para atender áreas 
como saúde, educação, habitação etc.

O  ú l t i m o  q u e s t i o n a m e n t o 
foi devidamente respondido pela 
Coordenadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento – CAD, ficando 
demonstrado que “o valor  previsto 
de arrecadação representa apenas 12% 
do total autorizado para gastos com 
iluminação pública”.

O eminente Secretário-Geral registra 
interessante observação no sentido de 
que, até o momento, a União Federal 
não instituiu, previu ou arrecadou os 
recursos referentes ao imposto sobre 
grandes fortunas, previsto no artigo 
153, VII, da Constituição Federal, 
descumprindo, assim, igualmente 
o comando do artigo 11 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Por fim, conclui parecer da seguinte 
forma:

“3. Conclusão.
Isto tudo considerado e com base 

nos argumentos esgrimidos na presente 
manifestação, propomos as seguintes 
respostas às indagações:

1 – O art. 11 da Lei Complementar nº 
101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal 
estabelece que: “Constituem requisitos 
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Considerando as pendências que 
persistem após quatro diligências e 
o grau de complexidade da matéria, 
determina-se a realização de uma 
Inspeção Especial.

CONTRATO

Comercialização e co-produção 
do filme “Chatô – O Rei do 
Brasil” – Riofilme
Conselheiro- Relator: 
José de Moraes Correia Netto

Processo nº 40/007.360/2003. Apenso nº 
40/004.256/2004
Sessão Plenária de 21.05.2007

Versa o presente do Contrato 
nº46/2003 e seu 1º Termo Aditivo 
nº47/2004, tendo como partes a 
Riofilme e Guilherme Fontes Filmes 
Ltda, para distribuição cinematográfica 

com adiantamento sobre receita de 
comercialização e co-produção do 
filme “Chatô – O Rei do Brasil” em 
diversos segmentos do mercado.

O s  P r o c e s s o s  n ú m e r o s 
40/007.360/2003 e 40/004.256/2004 
(em apenso) ,  que se  referem, 
respectivamente, ao Contrato nº 
46/2003 (fls.03-10) e seu 1º Termo 
Aditivo nº 47/2004, retornam de 
diligência determinada nos termos 
do Voto nº 691/2006 – JCMN, 
aprovado na 60ª Sessão Ordinária, 
realizada em 06.09.2006, para que a 
Jurisdicionada:

I-  remetesse cópia da Nota 
Promissória, caso esta já estivesse 
corrigida; em caso negativo, informasse 
as providências tomadas a respeito; 

essenciais da responsabilidade na 
gestão fiscal a instituição, previsão e 
efetiva arrecadação de todos os tributos 
da competência constitucional do ente 
da Federação”. Conquanto a doutrina 
divirja acerca da constitucionalidade 
do disposit ivo,  mil i ta  em seu 
favor o princípio da presunção de 
constitucionalidade das leis. Registre-
se que o Supremo Tribunal Federal ao 
apreciar, em sede liminar, a questão 
referente ao seu parágrafo único, 
não suspendeu a eficácia da norma 
(AdinMC 2238-DF).

2 – Caracteriza o descumprimento 
do art. 11 a não instituição, previsão 
e efetiva arrecadação da Contribuição 
para custeio dos serviços de iluminação 
pública – denominada COSIP. A LRF 
não prevê uma sanção específica para 
o caso de desrespeito ao dispositivo, no 
caso de taxas e contribuições.

3 – A receita prevista para 2007 
com a implantação do tributo não será 
suficiente para custear todo o serviço 
de iluminação pública.”

Instada a emitir pronunciamento 
(despacho do Relator, fls. 22) a douta 
Procuradoria Especial, em manifestação 
da lavra do Procurador-Franciso 
Domingues Lopes, com o visto do 
Procurador-Chefe Dr. Carlos Henrique 
Amorim Costa, fê-lo de forma sintética, 
mas precisa.

“Senhor Procurador Chefe
Opino no sentido de dar-se resposta 

ao ofício de fls. 02 nos termos da 
manifestação do culto Secretário-Geral 
(fls. 08/21).”

É o Relatório. 

Ressalvo, inicialmente, 
o meu entendimento 

no sentido de que o artigo 149-A da 
Constituição do Brasil, na redação 
da Emenda Consti tucional  nº 
39/2002, encerra, na verdade, até pelo 
emprego da forma verbal “poderão”, 
mera faculdade aos entes públicos 
federados para instituírem, ou não, 
a contribuição para o custeio dos 
serviços de iluminação pública.

Entendo, ainda, que, efetivamente, 
o artigo 11 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal atenta contra o princípio da 
harmonia federativa, no momento em 
que tenta coagir os entes federados 
a abdicarem da sua autonomia para 
instituir os tributos entendidos 
necessários ao funcionamento de seus 
próprios serviços.

Aliás, em Seminário realizado 
pelos Tribunais de Contas do Estado 
e do Município do Rio de Janeiro, 
em Niterói, no distante ano de 2000, 
nos primórdios da implantação da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, tive 

a ocasião de apresentar trabalho 
doutrinário neste sentido, sustentando 
a inconstitucionalidade visceral de 
numerosos dispositivos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, entre eles o 
de nº 11, ofensivo ao teor harmônico 
que deve presidir a convivência 
federativa.

Tudo não obstante, ciente de que 
medra densa controvérsia doutrinária 
ao propósito, como bem demonstra 
o digno Secretário Geral, seguirei, 
igualmente, o conselho do Professor 
Diogo de Figueiredo Moreira Neto no 
sentido de abordar cautelosamente 
a questão constitucional emergente, 
tendo em vista, inclusive, o que resultou 
da decisão cautelar na ADIN 2238-DF, 
nos termos destacados no parecer de fls. 
13, presumindo, então, constitucional 
a lei impugnada, sem qualquer ofensa 
ao princípio constante do artigo 160 da 
Constituição Federal.

Pelo exposto, louvando a precisão 
técnica do parecer, subscrito pelo 
eminente Secretário Geral deste 
Tribunal, Dr. Silvio Freire de Moraes, 
acolho a proposta de que a resposta 
às indagações da Câmara Municipal 
tenha por base o opinado a fls. 
19/21, encaminhando-se cópia da 
íntegra da aludida peça (fls. 08/21) 
para informação da Casa de Leis 
consulente.

VOTO
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s II-  informasse se o material 
recebido e citado no item 2.2.2 
contém todas as cenas do filme 
de forma seqüenciada, dentro da 
lógica do roteiro em fita VHS, 
condição necessária para pagamentos, 
encaminhando declaração por escrito 
do responsável por esta análise;

III-  informasse se os documentos 
citados nos itens 2.2.3 e 2.2.4 já 
foram entregues, e, em caso negativo, 
mencionasse  as  providências 
adotadas;

IV- encaminhasse informações 
sobre a demanda judicial impetrada, 
citada no Ofício RF/DC nº 45 (fls. 
56);

V- esclarecesse os motivos de 
terem sido pagos R$ 695.445,03 entre 
30.06 e 10.08.2004, mesmo havendo 
uma pendência judicial.

 No tocante ao item e de fls. 97, já 
considerado atendido parcialmente, 
deveria a Jurisdicionada, ainda 
informar se, passados 30 dias da 
notificação, o Produtor havia cumprido 
suas obrigações.

A 3ª IGE, ao analisar a resposta 
da  Jur i sd ic ionada ,  cons idera 
apenas o item “I” como atendido 
satisfatoriamente, considerando 
os itens “IV” e “V” parcialmente 
atendidos e os demais (“II” e “III”), 
não atendidos.

Em seguida, destaca que o fato 
de o Contratado/Produtor não ter 
se manifestado após ser notificado 
extrajudicialmente, para atender 
às exigências contratuais, com a 
entrega do máster da 1ª cópia e do 
Certificado de Produto Brasileiro do 
Filme, estando até então inadimplente 
com as suas obrigações, ensejaria 
a execução da nota promissória no 
valor de R$ 1.320.000,00, emitida em 
garantia à obrigação contratada. 

Destaca também, por outro lado, 
a orientação da consultoria jurídica 
da Jurisdicionada, de que não seria 
indicado promover a referida execução, 
considerando as informações obtidas, 
segundo as quais a empresa contratada 
estaria em estado de insolvência, 
como também os elevados valores de 
custas judiciais. 

 Tal orientação foi de encontro à 
opinião da 3ª IGE que, acertadamente, 
lembra o fato de os instrumentos em 
apreço envolverem recursos públicos, 
o que não permitiria à Jurisdicionada 
agir discricionariamente, abrindo 
mão da cobrança, em prejuízo do 
ressarcimento ao erário.

Lembra ainda que, além da 
cobrança judicial, a Jurisdicionada 
pode tomar providências na esfera 
administrativa, operando a rescisão 
contratual, sujeitando o inadimplente 
a perdas e danos, às sanções do art. 
87 da Lei nº 8.666/93, à declaração 
de inidoneidade prevista no inciso 
IV, ao protesto da nota promissória no 
cartório competente e, principalmente, 
à assunção dos direitos patrimoniais 
do produtor, ressaltando, em via de 
conseqüência, que o objetivo maior 
da Riofilme há de ser a finalização da 
obra, não só por coerência com a sua 
finalidade precípua, como também 
pela necessidade de ver preservadas 
as vultosas verbas públicas nela 
aplicadas por ela própria e por outras 
esferas de governo.  

Cumpre destacar que consta 
de fls.  136 cópia de Termo de 
Responsabilidade firmado pelo ilustre 
Secretário Municipal das Culturas, em 
24 de julho de 2004, em que declara 
“ter recebido do Produtor Guilherme 
Fontes, o material bruto (três fitas de 
SVHS) do longa-metragem  “ Chatô 
– O rei do Brasil”, referente à proposta 
contratual firmada com a Riofilme, 
e que se responsabiliza pela guarda 
e confiabilidade, sendo vedada a 
apresentação do longa-metragem, a 
que título for, sem a devida presença 
do Autor e Produtor. (...) Cumprindo 
desta forma o referido Produtor 
parte de suas obrigações pertinentes 
ao Contrato, ora em vigor, com a 
Riofilme, viabiliza a continuação 
dos pagamentos anteriormente 
acordados”.

A propósito deste ponto, a 3ª IGE, 
em comentário analítico, frisa que 
“em que pesem essas afirmações, 
inexiste nesse documento qualquer 
referência mais específica quanto ao 
conteúdo das fitas atender ou não 

à exigência estabelecida, qual seja, 
conter “todas as cenas do filme de 
forma seqüenciada, dentro da lógica 
do roteiro em fita VHS”. Assim, 
a responsabilidade contratual e 
técnica pela análise do conteúdo 
das fitas é da Produtora-Delegada 
especialmente designada no Termo de 
Compromisso firmado em 29.12.03, 
Sra. Mariza Leão, a quem cabe emitir 
declaração por escrito atestando se o 
material entregue atende às exigências 
estabelecidas no Ofício RF/PRE 45, de 
21.07.04”.

Neste esteio, conclui opinando 
pela manutenção da diligência, para 
que a Riofilme adote as seguintes 
providências em relação aos itens “II”, 
“III”, “IV” e “V”:

 II – apresente declaração formal 
assinada pela Procuradora-Delegada, 
Sra. Mariza Leão, atestando se o material 
entregue ao titular da SMC atende ou 
não às exigências estabelecidas no 
Ofício RF/PRE 45, de 21.07.04;

III – solicite ao produtor a última 
versão do roteiro, independentemente 
de estar terminado ou não;

IV – solicite pronunciamento da 
PGM  a respeito da viabilidade da 
execução judicial da garantia, conforme 
comentário de número “2” (fls. 144), 
adote as sanções contratuais e legais 
que julgar cabíveis, dentre as sugeridas 
no comentário de número “3” (fls. 144), 
sem prejuízo do devido protesto da Nota 
Promissória no cartório competente, e 
estude a possibilidade de assumir o 
projeto através da Produtora-Delegada, 
conforme proposto no comentário de 
número “4” (fls. 145).

V – apresente atestação formal 
da adequação das despesas de fls. 
276 e 684 do processo instrutivo ao 
cronograma de trabalho e orçamento 
do filme, junto com a conseqüente 
autorização para liberação dos 
respectivos pagamentos, ambas 
assinadas pela Produtora-Delegada, 
Senhora Mariza Leão, conforme rezam 
os parágrafos 1º e 2º da Cláusula 
24ª do contrato, bem como apure a 
responsabilidade pela liberação das 
últimas parcelas dos recursos, sem 
que a produtora tivesse cumprido 
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todas as condições pactuadas na 
reunião de julho de 2004. 

 O Senhor Diretor da Secretaria 
de Controle Externo se manifesta 
no mesmo sentido, opinando por 
diligência, nos termos propostos pela 
3ª IGE.

Por sua vez, o Senhor Secretário-
Geral aduz, em relação à diligência 
proposta, que:

a) no que se refere ao item “II”, “no 
termo de compromisso celebrado entre 
a Riofilme e a Produtora-Delegada, 
a obrigação assumida consiste em 
acompanhar a produção até a entrega 
da cópia do máster do longa metragem 
(fls. 119); logo, poderia ser questionado 
à Produtora se adimpliu a obrigação ou 
em que fase se encontra a produção” 
e, ainda, que “em informação do 
Sr. Consultor Jurídico da Riofilme, 
no que tange à entrega da cópia 
máster e da primeira cópia da fita, 
informa que a jurisdicionada tentou 
notificar extrajudicialmente a empresa 
Guilherme Fontes Filmes, sem sucesso. 
Que a empresa tomou providências 
para intentar nova notificação, agora 
pela via judicial, procedimento que tem 
mais recursos técnicos para  que seu 
resultado seja efetivo e que a mesma 
foi distribuída para a 16ª Vara Cível 
desta Comarca. Desta forma poderia ser 
solicitada informação sobre o resultado 
desta medida”.

b) no que diz respeito ao item 
“V”, “parece-nos que não deveria ser 
utilizada na solicitação a expressão 
‘atestação formal’ uma vez que o 
parágrafo 2º da cláusula 24ª usa o termo 
‘autorizada’, amoldando-se melhor ao 
quesito formulado”.

c) no que diz respeito ao item “IV”, 
“relativamente à medida indicada 
no primeiro tópico, parece-nos uma 
providência de salutar cautela, mas 
que poderia ser formulada como 
sugestão em virtude da autonomia da 
empresa”.         

A douta Procuradoria Especial 
opina pela manutenção da diligência, 
nos termos propostos.  

É o Relatório.  

Inicialmente, impõe-
s e  o  r e g i s t r o  d a 

surpresa deste Relator ao deparar-
se, nos autos, com as seguintes 
constatações:

1- a de que, decorridos cerca de 
3 anos e meio após a celebração do 
contrato em exame e tendo o prazo de 
entrega do máster, da 1ª cópia do filme 
e do Certificado de Produto Brasileiro, 
após prorrogação por 120 dias, 
expirado em 25 de novembro de 2004, 
pelo que consta dos autos, conforme 
reconhece o Senhor Consultor Jurídico 
da Riofilme, em despacho de 25 de 
setembro de 2006 (fls. 139), o objeto 
do contrato ainda não foi executado, 
uma vez que o conteúdo do  “material 
bruto”, cujo recebimento foi atestado 
pelo Senhor Secretário Municipal 
das Culturas, é desconhecido, por 
não ter sido examinado e ter seu teor 
formalmente declarado por quem 
tinha e tem a obrigação de fazê-lo, a 
Produtora-Delegada;

2- a constatação de que, a despeito 
do longo tempo transcorrido desde o 
início do projeto, o que ocorreu bem 
antes da celebração do contrato em 
exame, e da captação de recursos 
vultosos via a legislação vigente 
de incentivo à cultura, o filme não 
tenha sido concluído. Não consta 
que alguém jamais tenha assistido a 
uma versão completa do mesmo e, 
ademais, no documento de fls. 137, o 
Produtor fala em novo prazo, de mais 
6 meses a partir de setembro de 2006, 
o que passaria a data de entrega para 
março de 2007, conforme aponta a 3ª 
IGE no item d de fls. 142. Inclusive, 
não é demais frisar que, no Termo 
de Responsabilidade firmado pelo 
Senhor Secretário Municipal das 
Culturas, está expresso que é “vedada 
a apresentação do longa-metragem, a 
que título for, sem a devida presença 
do Autor e Produtor”, o que justifica 
a suposição de que a obra não esteja 
realmente concluída, pronta para 
exibição, o que é preocupante, pois 
o investimento feito pelo Município 
consiste de R$ 1.060.000,00 referentes 
a adiantamento sobre a receita de 
comercialização e R$ 260.000,00 a 

título de co-produção, totalizando 
R$ 1.320.000,00, cujo retorno, 
obviamente, só ocorrerá com o início 
da exibição comercial do filme;

3 -  a  c o n s t a t a ç ã o  d e  q u e , 
injustificadamente, o “material 
bruto” mencionado no documento 
de fls. 136 foi entregue ao Senhor 
Secretário Municipal das Culturas 
e não ao Senhor Diretor Presidente 
da jurisdicionada, Distribuidora de 
Filmes S/A-Riofilme, signatário do 
contrato sob análise;

4- a constatação de que, até agora, 
tendo o Município dado oportunidades 
à Contratada de solucionar sua 
inadimplência contratual, sem sucesso, 
a jurisdicionada ainda não tenha 
consultado a Procuradoria Geral do 
Município a respeito da melhor forma 
de  garantir o retorno do investimento 
feito, considerando, inclusive, a  
oportunidade e a conveniência de 
cobrança judicial da nota promissória. 
Uma vez que  a Riofilme desistiu 
do procedimento judicial iniciado 
no Processo nº 2006.001.054036-2 
(Anexos 02 e 03), medidas efetivas que 
visem à preservação do interesse do 
Município ainda não foram tomadas 
pela jurisdicionada e são urgentes, 
a julgar pelo surpreendente teor da 
manifestação do Senhor Consultor 
Jurídico da Riofilme, datada de 
23.11.2006 (anexo 01) e pelo Acórdão 
nº 257/2006- Plenário, do egrégio 
Tribunal de Contas da União, que trata 
de Tomada de Contas Especial pela 
não-entrega, pela mesma Contratada, 
do produto final objeto do Projeto 
Pronac nº 97-RJ-0124-221, que consiste 
de documentário intitulado “500 Anos 
de História do Brasil”, composto de 36 
episódios com 45 minutos de duração 
cada.

Sem prejuízo de que sejam tomadas 
futuramente as providências sugeridas 
pelo Corpo Instrutivo e pela douta 
Procuradoria Especial, e tendo em 
vista a insuficiência das informações 
constantes nos autos no que se refere 
às obrigações contratuais, assim como 
as pendências que persistem após 
as quatro diligências já realizadas e, 
ainda, o grau de complexidade da 

VOTO
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O TCU já assentou jurisprudência 
sobre a contratação de servidores sem 
o devido concurso público, que resultou 
na Súmula nº 231.

Conselheiro-Relator: 
Nestor Guimarães Martins da Rocha

Processo nº 40/001.024/2000
Sessão Plenária de 01.08.2002.

Contratação de servidor sem 
concurso público – Fundação 
Rio Esportes 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

Trata-se de expediente encaminhado 
a esta Corte de Contas pelo MMº 
Juiz Luiz Carlos Teixeira Bonfim, da 
1ª Turma do Tribunal Regional do 
Trabalho da 1ª Região, contendo cópia 
da sentença referente à reclamação 
trabalhista ajuizada por Julia de Brito 
Santos em desfavor da Fundação Rio 
Esportes.

Em atendimento à diligência 
efetuada por este Tribunal, mediante 
Ofício TCM/GPA/PRO/0279/2006, de 
09.08.2006, o Sr. Roberto Correia Lima 
– Subsecretário Municipal de Esporte 
e Lazer, encaminhou  expediente, 
acompanhado dos elementos de 
fls.97/115.

A 4ª IGE analisou com clareza 
e profundidade os documentos 
encaminhados pela jurisdicionada, 
cujo teor foi assim resumido:

‘Tratam os autos de retorno de 
Diligência determinada nos termos 
do Voto nº 325/2006, proferido pelo 
Exmo. Senhor Conselheiro Relator 
Nestor Guimarães Martins da Rocha, 

na Sessão Ordinária de 19. 04. 2006. 
Às fls. 100, foi concedida a 

extensão de 30 (trinta) dias no prazo de 
cumprimento da diligência, contados a 
partir de 09.08.2006, por meio do Ofício 
Nº TCM/GPA/PRO/00279/2006.

No refer ido voto ,  o  Exmo. 
Conselheiro Nestor Guimarães Martins 
da Rocha determinou diligência a fim 
de que a Jurisdicionada “adote medidas 
necessárias para que os Srs. Sergio 
Gomes Velloso, Maurício Bittencourt 
Papelbaum e Gerardo Magella Mello 
Mourão apresentem a necessária 
defesa, uma vez que o Colendo 
Tribunal superior do Trabalho através 
do Enunciado nº 363 considerou nulos 
os contratos de trabalho sem a prévia 
aprovação em concurso público”.

R e t o r n a r a m  o s  a u t o s 
tempestivamente em 05.09.2006 a 
esta Corte de Contas com a inserção 
de documentos e declaração exarada 
por seu Superintendente Executivo, 
as quais passamos a analisar o 
atendimento da diligência de acordo 
com cada um dos Srs. envolvidos:

1) Srs. Maurício Bittencourt 
Papelbaum e Gerardo Magella Mello 
Mourão:

Situação: Não atendida. Tiveram 

seus nomes citados por edital em 
3 ocasiões, publicados no Diário 
Oficial do Município nas edições de 
23.08.2006; 25.08.2006 e 28.08.2006. 
No entanto, não foi inserida no p.p. 
defesa escrita dos mesmos;

2) Sr. Sergio Gomes Velloso:
Situação: Não atendida. O envolvido 

é atual Superintendente Executivo da 
SMEL e prestou declaração inserida às 
fls. 114 e 115 do processo. Na mesma, 
informa que não existem copias dos 
contratos em questão nos arquivos 
da Jurisdicionada, o que impediria 
verificar a fundamentação dada para 
inexigibilidade da contratação. Não 
obstante, alega que “com toda a certeza” 
o processo passou pela Assessoria 
Jurídica, que não teria detectado 
impedimento legal, ainda assim 
não inseriu declaração concreta da 
Assessoria Jurídica da Jurisdicionada 
neste sentido. Acrescenta, por fim, 
outras considerações sem que nenhuma 
delas possa esclarecer a razão da 
inexigibilidade da contratação.

Conclusão:
Diante do exposto, submetemos o 

anteriormente exposto ao GCS-6 para 
que este adote as medidas cabíveis, 
face ao não atendimento por duas 
ocasiões do diligenciado. 

Reproduzo, abaixo, trecho do 
exame conduzido pelo Inspetor 
Setorial da 4ª IGE, às fls. 119/120:

“ (...)
A  jur i sd ic ionada  aca tou  a 

solicitação desta Corte e procedeu a 
convocação dos citados por edital no 
D.O Rio, o que permitiria-nos propor 
a revelia aos Sr. Mauricio Bittencourt 
Papelbaum  e do Sr. Gerardo Majella 
Mello Mourão. Entretanto, procedendo 
à pesquisa na internet, identificamos 
dois documentos:

matéria, voto pela determinação de 
que, com auxilio dos dados, análises 
e opiniões expostos no presente 
processo, seja realizada uma Inspeção 
Especial, após a qual será possível a 
esta Corte de Contas pronunciar-se 
conclusivamente sobre a matéria. 
Independentemente de quaisquer 
outros aspectos que decida analisar, 

é de fundamental importância que a 
Comissão Inspecionante  apure:

- em que estágio se encontra 
realmente a produção do filme objeto 
do contrato em apreço;

- as pendências atualizadas em 
relação às obrigações assumidas pela 
Contratada;

- as responsabilidades por eventuais 

irregularidades encontradas;
- se os pagamentos liberados pela 

Jurisdicionada foram efetuados após 
a data da emissão e apresentação 
dos comprovantes devidamente 
autorizados pela Produtora-Delegada, 
conforme Cláusula  Vigésima Quarta, 
Parágrafos Primeiro e Segundo do 
Contrato. 
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· O primeiro, oriundo de pesquisa 
junto à lista de assinantes (www.
via102.com.br à fl.121), contendo 
telefone e endereço do Sr. Gerardo 
Majella Mello Mourão;

· O segundo, oriundo da wikipedia  
(htto:/pt.wikipedia.org às fls122/123), 
informando o falecimento do Sr. 
Maurício Bittencourt, ex-prefeito de 
Macuco. Cruzando este nome com 
listagens da Folhaonline (www.folha.
uol.com.br fl.124) e da Embratel 
(  www.embratel.com.br fls126) 
conclui-se tratar do nome em tela. 
Entretanto, há de se lembrar que a 
wikipedia não possui caráter oficial, 
reduzindo o dado a mero indício.”

Em conclusão, o Sr Inspetor 
Setorial da 4ª IGE propõe, com a 
anuência do Inspetor Geral da 4ª 
IGE, que seja encaminhada carta de 
citação ao Sr. Gerardo Majella Mello 
Mourão ante à ausência de elementos 
de defesa capazes de esclarecer 
e/ou elidir os questionamentos 
feitos pela IGE, como também 
sugere  encaminhamento de ofício 
à Secretaria de Segurança Pública 
do Estado do Rio de Janeiro com o 
intuito de confirmação a respeito 
do fato envolvendo o Sr. Mauricio 
Bittencourt, conforme se vê no 
documento inserido às fls123 dos 
autos.

O Senhor Secretário Geral, às 
fls.126v , enfatizou que :

“Diante das informações de 
fls.119/120 e do tempo transcorrido, 
submetemos a sugestão à douta 
Procuradoria Especial e ao crivo do 
Exmº Senhor Conselheiro Relator.”

A douta Procuradoria Especial, por 
meio de seu douto Procurador  Antonio  
Augusto Teixeira Neto pronunciou-se 
nos seguintes termos:

“Retorna o presente processo 
a esta Procuradoria sem que se 
desse cumprimento às inúmeras 
diligências ordenadas por esta Corte 
de Contas.

Diante disso, e em respeito aos 
princípios constitucionais que 
regulam o devido processo legal, 
endossamos a recomendação da 4ª 

IGE da Secretaria de Controle Externo 
às fls.119/120 dos autos, no sentido 
de que seja encaminhada, por via 
postal, carta de citação para Gerardo 
Majella Mello Mourão, enviando-se, 
ainda,ofício à Secretaria de Segurança 
Pública do Estado do Rio de Janeiro, 
para confirmação do falecimento de 
Maurício Bittencourt.

Além disso, nesta mesma linha, 
opino pela expedição de nova 
intimação, para averiguar se existem 
outros argumentos a serem por ele 
adicionados à sua incipiente defesa 
de fls.114/115.”

É o Relatório

Antes de adentrar 
em considerações 

a respeito da análise, cabe aqui 
lembrar que a 1ª Turma do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª Região, 
por unanimidade, negou provimento 
ao recurso, constante da reclamatória 
trabalhista, por considerar nula 
a contratação da empregada, por 
contrariar o disposto no art. 37, inciso 
II da Constituição da República 
Federativa do Brasil, portanto, óbice 
legal ao reconhecimento do contrato 
de trabalho, não ficando configurado 
portanto, o vínculo de trabalho com 
a Fundação Rio Esportes.

Não há nos autos registros 
nem documentos que demonstrem 
que a contratação da Srª Julia de 
Brito Santos tenha observado os 
preceitos constitucionais relativos 
às exigências de concurso público 
para preenchimento de cargos ou 
empregos públicos .

No que se refere à contratação de 
servidores, sem o devido concurso  
público, o Tribunal de Contas da 
União já assentou jurisprudência 
sobre a matéria, que resultou na 
Súmula nº 231, que assim dispõe:

‘A exigência de concurso público 
para admissão de pessoal se estende 
a toda a Administração Indireta, 
nela compreendidas as Autarquias,as 
Fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público, as Sociedades 

de Economia Mista, as Empresas 
Públicas e, ainda, as demais entidades 
controladas direta ou indiretamente 
pela União, mesmo que visem a 
objetivos estritamente econômicos, 
em regime de competitividade  com 
a iniciativa privada.’

Ante todo o exposto, considerando 
que a matéria ainda pende de 
solução final, em razão do contido 
na instrução de fls.119/120 do feito, 
acompanho o Corpo Instrutivo 
e a douta Procuradoria Especial 
e voto no sentido de manter em 
diligência o presente processo, 
determinando a remessa de ofício 
à Secretaria de Segurança Pública 
do Estado do Rio de Janeiro, a 
fim de verificar a ocorrência do 
falecimento de Mauricio Bittencourt 
Papelbaum, como também pelo 
encaminhamento de cópia do meu 
relatório e voto  ao Sr. Sergio Gomes 
Velloso –  Superintendente Executivo 
da Superintendência de Projetos da 
Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer a fim de assegurar o princípio da 
ampla defesa em sua plenitude, caso 
entenda adicionar outros argumentos 
trazidos à colação, especialmente 
os fatos consubstanciados às fls. 
114/115 dos autos. 

Por questão de ordem prática e de 
economia processual determino que o 
presente processo seja encaminhado 
à 4ª IGE, até que sobrevenha a 
informação solicitada nos autos.

Por fim, devido a ocorrência do 
falecimento do Sr. Gerardo Majella 
Mello Mourão, noticiado no dia 
09 de março de 2007, no Portal de 
Notícias da Globo ( www.G1.com.
br) inserido nos autos às fls. 129, 
no curso do presente processo, não 
cabe a sua válida citação para o 
exercício das garantias processuais e 
constitucionais da ampla defesa, do 
contraditório e do devido processo 
legal, por razão alheia à sua vontade. 
Outrossim, tendo em vista que a pena 
não pode ultrapassar a pessoa do 
gestor, se este falecer em qualquer 
etapa processual, não poderá a sanção 
ser transferida aos sucessores.

VOTO
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rganizar encontros culturais, 
divulgar programações culturais 
de órgãos municipais, estaduais 

e federais, e promover intercâmbios 
com instituições que possibilitem 
aperfeiçoamento de serviços são 
atribuições do Centro Cultural do 
TCMRJ, sob direção, desde janeiro de 
2006, de Maria Bethânia Villela.      
 - Criado em 2002, o Centro Cultural 
trabalha basicamente com a realização 
de eventos de vários tipos, desde 
cursos de treinamento e capacitação à 
palestras, seminários e apresentações 
artísticas. Nosso trabalho exige uma 
quantidade enorme de etapas e um 
somatório de detalhes que as pessoas 
desconhecem. Tudo é feito por uma 
equipe que, desde maio de 2007, conta 
com seis integrantes. 
 Bethânia explica que o Centro 
Cultural fez um levantamento para saber 
quais as necessidades e expectativas 
dos servidores do TCMRJ. “No ano 
passado elaboramos um formulário 
em que os funcionários sugeriram 
cursos que desejavam ver acontecer 
no Tribunal. Listamos as sugestões 
- nosso primeiro momento de trabalho 
- para, junto com a Diretoria de Controle 
Externo, identificar e decidir qual a 
área a ser capacitada. A partir daí, o 
Centro Cultural busca as opções de 
mercado. Primeiro escolhemos os 
diversos estabelecimentos, instituições 
que possam fornecer o que precisamos. 
Partimos, então, para localização e 
contato com as instituições selecionadas, 
reuniões em separado com cada um de 
seus representantes e negociações, até 
chegarmos a uma proposta”.
 Segundo Bethânia, o processo de 
escolha da Instituição é regido pela Lei nº 
8666, que institui normas para licitações 
e contratos da Administração Pública. 
“Após examinarmos e ajustarmos cada 
proposta, escolhemos quatro ou cinco 
que estejam corretamente formuladas 
e as encaminhamos à presidência do 
Tribunal. Em seguida, estabelecemos 
a grade de aulas, montamos as turmas 
de acordo com a disponibilidade de 

O

Centro Cultural: conquistas, 

horário dos alunos, e divulgamos 
internamente”. 
 Bethânia conta que o Centro Cultural 
é também responsável por três eventos 
anuais realizados no TCMRJ: o Ciclo 
de Meio Ambiente, o Concurso de 
Monografias e o Colar do Mérito.
 “O Ciclo Anual de Meio Ambiente 
é realizado em dois dias. Escolhemos o 
tema do ano, o título de cada palestra, os 
professores e técnicos que irão palestrar, 
e iniciamos o contato. Depois do aceite 
de cada um, montamos o programa. 
Para elaboração da arte gráfica dos 
projetos, a equipe do Centro Cultural 
recorre à orientação do funcionário 
Bráulio, técnico responsável por 
manusear o programa de desenho de 
logomarcas, folders, convites e cartazes 
de divulgação. Criada a arte gráfica, fica 
a nosso encargo a impressão, o corte e 
a dobradura do material. Não que seja 
difícil, mas é bastante trabalhoso. A 
mala direta, por exemplo, é diferente 
para cada acontecimento. A atualização 
é constante, quase permanente”.
 Segundo Bethânia, o Colar do Mérito 
“talvez seja a cerimônia de maior pompa 
do Tribunal. É um cronograma extenso 
que exige uma série de cuidados e 
detalhes. A solenidade ocorre sempre 
na primeira semana de novembro de 
cada ano e nós começamos a trabalhar 
em março. Cabe também à equipe 
a confecção da comenda e da placa 
personalizada gravada na caixa que traz 
a  comenda. Fazemos o levantamento 
de três ou quatro propostas de 
orçamentos e as encaminhamos aos 

setores competentes. O diploma que 
acompanha a comenda tem elaboração 
específica: o nome do homenageado 
é escrito por uma calígrafa, também 
pesquisada e analisada por nossa 
equipe. Este nível de detalhamento 
é que estou querendo mostrar: cada 
ação demanda envolvimento de um 
servidor.
 Bethânia confessa que, para os 
eventos mais importantes, o Centro 
Cultural conta com a ajuda do Cerimonial 
da Guarda Municipal e de funcionários 
de diferentes setores do TCMRJ. “Já é o 
segundo ano consecutivo que a Guarda 
Municipal manda o mesmo grupo 
para trabalhar conosco na solenidade 
do Colar do Mérito. É uma equipe 
competentíssima que nos auxilia na 
identificação e encaminhamento das 
autoridades”.
 Orgulhosa, Bethânia reconhece 
os sucessos alcançados e elogia a 
equipe que coordena. “Nosso Tribunal 
tem sido referência na parte de 
capacitação, treinamento. É inegável 
o reconhecimento de outros Tribunais 
quanto à importância dos seminários 
e encontros culturais realizados no 
TCMRJ”. Além de comentarem os 
conteúdos debatidos, dirigentes de 
outros Tribunais têm demonstrado 
interesse por conhecer os fundamentos 
teóricos do Programa de Gestão 
Ambiental – iniciativa pioneira  – 
assinado pelo presidente do TCMRJ, 
Thiers Montebello, no último Ciclo de 
Meio Ambiente – “verdadeiro troféu 
para nós”, informou.

iniciativas pioneiras e muito trabalho

A equipe do Centro Cultural: Avenecy Sarmento, Adriana Wilbert, Márcia Cabral, 
Sandra Maria de Souza, Maria Bethania, Cristina Pinto e Lúcia Assad.
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PRATA DA CASA

as rodas de samba, poucos 
conhecem Luis Carlos de 
Oliveira Maia, motorista 

do Conselheiro Nestor Rocha, do 
TCMRJ. Mas, ao Luís Carlos do 
Cavaco, todos recebem com aplausos 
há “muitos carnavais”. Compositor 
desde 1980, Luís Carlos de Oliveira 
Maia, ou somente Luís Carlos do 
Cavaco, acumulou no currículo os 
sambas-enredo “Eu quero”, vencedor 
do estandarte de ouro de 1986, “Pára 
com isso, dá cá o meu” (de 1988), 
e “O tempo não pára” (de 1995), 
ambos ainda lembrados nos ensaios 
e aquecimentos do Império Serrano. 
Luís Carlos também assina “Bom 

Luís Carlos de Oliveira Maia:

Motorista “emplaca” 15 sambas de sucesso

Ambiente”, eternizado por Arlindo 
Cruz.

“Venha, traga sua alegria pra 
junto da gente”, verso de “Bom 
Ambiente”, revela tendências da 
obra de Luís Carlos do Cavaco – que 
sempre pretendeu se cercar de boas 
companhias e disseminar bom-
humor. Funcionário da Prefeitura 
desde 1981, Luís Carlos já contabiliza 
15 sambas consagrados, gravados 
por Neguinho da Beija-Flor, Neuza 
Borges, Dominguinhos do Estácio, 
Grupo Só Preto Sem Preconceito e 
Simone Lins. 

“A arte personaliza e faz sonhar; 
mantém as mentes ocupadas. Com 

N música, então, se viaja! Em vez de 
estar na rua, me dedicava à bandinha 
da escola. A música exerceu papel 
fundamental em minha infância”, 
contou. Aos sete anos, Luís Carlos já 
se dedicava aos ensaios da Banda da 
Escola General Osório, onde descobriu 
as flautas e as partituras. “No ginásio, 
ingressei na Banda do Colégio 
Visconde de Cairú; era trompetista. 
Pouco depois, me interessei por 
cavaquinho”, instrumento que, 
autodidata, logo dominaria.

Vítima de relacionamento mal-
acabado, aos 29 anos, Luís Carlos 
começou “a botar pra fora aquele 
sentimento. Decidi compor, mas tinha 

Luís Carlos do Cavaco há “muitos carnavais”



vergonha; mostrava minhas músicas 
somente aos amigos”, confessou. 
Mas não tardou que  o descobrissem: 
Jacyr da Portela, à época primo 
da noiva de Luís Carlos, gravou 
“Meu Pranto”, primeiro sucesso do 
compositor. “Tomei gosto; me senti 
mais confiante. Tinha acabado de 
emplacar outro samba no Bloco 
‘Mimo de Acari’, comunidade em 
que morava. Vencemos o desfile do 
9º grupo”, lembrou.

Em 1983, Luís Carlos do Cavaco 
ingressou na ala de compositores 
do Império Serrano, onde venceu 
com os carnavalescos Renato Lage, 
Fernando Pamplona e Lílian Rabelo. 
Logo apresentado a Tuninho Fuleiro, 
Luís Carlos integrou, ao cavaquinho, 
os grupos que divulgavam os sambas 
da Agremiação. Para tanto, esteve no 
programa do Chacrinha, de quem 
se lembra com saudade. Em 1984, 
participou da gravação de “Voa, 
canarinho, voa”, hino da seleção 
brasileira de futebol, gravado por 

“Taí, eu fiz tudo pra você gostar de mim” 

Taí o meu Império
Pra cantar com emoção
A nossa estrela querida
Maior expoente da nossa canção
Baiana baianinha
Que o mundo temperou
Com seus trejeitos maneiras
Maior brasileira no exterior

Eu fiz tudo pra você gostar de mim
Embalei na ginga com meu tamborim

Cantora cassino artista
Levou para pista seus balangandãs
Os sonhos cinema conquistas
Arrazou no mundo causando emoções
Oh! Divina dama
Tenha a nossa gratidão
Os bambas de hoje se inclinam
Em versos e rimas
À embaixatriz do samba

Vem cantar comigo
Fazer bonito como a nossa bateria
Pise forte nesse chão
Hoje o Império está por conta da alegria

Autores: Luís C. Cavaco e Carlinhos da Paz

Junior, ainda lateral esquerdo (depois, 
meio-campo do Flamengo).

“Me dá, me dá, me dá o que é 
meu/ Foram vinte anos que alguém 
comeu”, refrão de “Eu quero”, rendeu 
ao Império Serrano estandarte de ouro 
do carnaval de 1986 – samba-enredo 
com que Luís Carlos reivindicou 
“anos perdidos” de Regime Militar 
no Brasil. À época, Luís Carlos 
trabalhou com Dona Ivone Lara, e 
teve também oportunidade de viajar 
para os Estados Unidos e Colômbia, 
onde representou “nossa música no 
Festival Sul-Americano da Cultura”, 
contou.

Lu í s  C a r l o s  r e c o n h e c e  a s 
d i f i cu ldades  enf rentadas  por 
compositores brasileiros, mas não 
desiste. “Meu vício é música; não 
consigo ficar parado”, assumiu. 
Em 2003, inscreveu “Olhando para 
o mundo” no Festival “Fábrica do 
Samba”, sob curadoria do então 
conselheiro Sergio Cabral. Tamanho 
sucesso, Dominguinhos do Estácio 

resolveu gravá-lo no próximo DVD, 
com lançamento provável em 2008. 

Também em 2008, Luís Carlos 
concorrerá ao posto de samba-
enredo do Império Serrano, com 
“Taí, eu fiz tudo pra você gostar de 
mim”. “Tenho estrada. Música corre 
na veia”, segredou Luís Carlos de 
Oliveira Maia... diga-se, Luís Carlos 
do Cavaco, aplaudido nas rodas de 
samba há muitos e por muitos outros 
carnavais.
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“Olhando para o mundo”

Se for falar da favela se liga
Foi lá que começou a minha vida

Entre becos e vielas
Eu olhava parao mundo
Mas o mundo não me via
Desespero na panela
Vala negra na janela
Era só o que existia
Foi driblando tiroteio
Que eu vivi naquele meio
Consegui sobreviver
Mas essa realidade
Essa gente da cidade 
Fecha os olhos e não quer ver

Mas a minha mocidade
Foi dureza de verdade
Foi suor pra ter o pão
Tive amigos que saudade
Que por outra faculdade
Foram viver de ilusão
Hoje vivo sem receio
Sou artista tõ no meio
Canto samba por aí
A minha felicidade é ver a comunidade
Prosperar e progredir
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Sara Jane Leite de Farias
Assessora Jurídica 

A obra que ora se apresenta, 
d e  a u t o r i a  d a  i l u s t r e 
Professora e Procuradora 

Federal, CARLA MARSHALL, traz a 
consolidação da união de duas áreas 
de conhecimento jurídico – o Direito 
Constitucional propriamente dito e o 
Direito Constitucional Econômico.

A origem da expressão Direito 
Constitucional consubstancia-se 
numa idéia fundamental: a limitação 
da autoridade governativa que se 
lograria tecnicamente mediante a 
separação de poderes e a declaração de 
direitos e reflete o constitucionalismo 
liberal1.

De outro giro, com a superação 
do sistema do liberalismo, temos a 
inclusão no texto constitucional de 
regramento da ordem econômica e 
social, realizada a partir da adoção, 
na própria Carta Magna, de política 
econômica que tenha como elemento a 
maior ou a menor presença do Estado. 
Eros Roberto Grau2 conceitua Direito 
Econômico como sistema normativo 
voltado à ordenação do processo 
econômico, mediante regulação, sob 
o ponto de vista macro-jurídico, de 
atividade econômica, de sorte a definir 
uma disciplina destinada à efetivação 
da política econômica estatal.

Já o Direito Constitucional 
Econômico pode ser conceituado 
como o ramo do direito público que 
expõe, interpreta e sistematiza os 
princípios e normas fundamentais da 
atividade econômica. A contemplação, 
na Constituição, de um conjunto 
de normas que se convencionou 

denominar “ordem econômica”, é 
o reflexo expressivo da marcante 
transformação operada pelo direito.

A Constituição Brasileira de 1934 foi 
nossa pioneira em termos de inclusão 
de elementos que caracterizam uma 
Constituição econômica, seguindo o 
modelo instituído pelas Constituições 
Mexicana, de 1917 e a Alemã, de 
1919. Hodiernamente, os Princípios 
Gerais da Atividade Econômica estão 
insculpidos no Capítulo I, do Título 
VII da Constituição de 1988, cabendo 
ao art. 170 a função de arrolar os seus 
princípios, valores e fundamentos.

Na verdade, são dois temas que, 
quando estudados isoladamente, 
apresentam uma carga de complexidade 
muito grande. Assim, cumprindo 
uma missão difusora e pedagógica 
sobre a matéria, a autora descortina 
e organiza os principais tópicos do 
direito constitucional e do direito 
econômico, preenchendo uma lacuna 
há muito sentida por aqueles que se 
dedicam ao estudo de ambos os ramos 
do direito. Basta um simples folhear 
do sumário para esta constatação.

É diante desse cenário que se 
encontra sistematizada a obra que 
ora comentamos. Pedimos vênia para 
reproduzir trecho da apresentação da 
autora a respeito de seu trabalho, por 
igualmente refletir a opinião desta 
signatária:

“O sumário compõe-se de elementos 
que dissecam o direito constitucional, 
em uma abordagem atual e em linha 
com as novas doutrinas jurídico-
constitucionais surgidas após a virada 

do século, e que fazem parte do 
curriculum universitário nacional. 
Portanto, esta obra encontra-se apta a 
nutrir o alunado do direito e mesmo 
de outras áreas afins do instrumental 
indispensável para percorrer as vielas 
do conhecimento específico.”

A ob je t iv idade ,  dens idade 
e profundidade exigidas nesta 
consolidação vem demonstrar a 
dedicação e o vasto conhecimento da 
autora, adquiridos não só na carreira 
pública, como também nas salas de 
aula.

Para finalizar não posso deixar 
de confidenciar o fato de me sentir 
enormemente honrada em poder 
escrever estas singelas palavras a 
respeito da obra desta notável mestre, 
Dra. Carla Marshall, que foi minha 
professora nos cursos de  Graduação 
e Mestrado em Direito, minha amiga 
e eterna professora.

Na verdade, esta é mais uma 
oportunidade inestimável que a vida 
me proporcionou para deixar registrada 
a minha eterna gratidão. À Carla 
Marshall agradeço por sua confiança, 
pelas palavras de carinho, pela alegria, 
espontaneidade e desprendimento 
e por saber partilhar, não somente 
seus conhecimentos, mas também as 
oportunidades. Seu brilho e carisma 
nunca ofuscaram aqueles que dela se 
aproximam. À Carla Marshall desejo 
muitas obras, muitos frutos, muitas 
aulas e muito sucesso. Até pode ter 
sido o acaso que nos levou a conviver, 
mas não é por acaso que permanece 
em minha vida.

DIREITO CONSTITUCIONAL: 
ASPECTOS  CONSTITUCIONAIS 
DO DIREITO ECONÔMICO
Autor - Carla Marshall
Ed. Forense Universitária
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1 Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 22. Segundo Paulo Bonavides, o Direito Constitu-
cional, em relação a toda a Ciência do Direito, toma o lugar de hegemonia que ontem coube ao Direito Civil. O Direito Constitucional da sociedade 
de massas e do Estado intervencionista do século XX cada vez mais se aparta da teoria pura do Direito e se acerca da Ciência Política.
2 GRAU, Eros Roberto. Elementos de Direito Econômico. São Paulo: RT, 1981, p. 22.
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C

MANUAL DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO – SéRIE 
PROVAS E CONCURSOS Paulo César Melo da Cunha

Assessor Jurídico

Autor - Gustavo Mello Knoplock
Ed. Campus Concursos

“

”

liv
ro

s

O agrupamento de 
informações apresenta um 

esboço sintético dos principais 
pontos relacionados ao 
Direito Administrativo.

omo diversos outros ramos 
d o  D i r e i t o ,  o  D i r e i t o 
Administrativo cada dia mais 

dissemina sua solidez no ordenamento 
jurídico, dada a especialização dos 
temas a ele afetos, em relação aos 
quais se pode confiar a leitura do 
estudo aqui apresentado.

Ta m a n h a  e s p e c i a l i z a ç ã o , 
no entanto, pode gerar alguma 
dificuldade na uniformização de 
conceitos prontos e acabados. Este 
obstáculo, no entanto, pode ser 
suprido por uma obra que condensa 
características inúmeras deste ramo 
do Direito Público, com o propósito 
de melhor orientar tanto aqueles que 
ingressam nas linhas jurídicas, como 
os que já nela trilham, mas pretendem 
alcançar um degrau na sua carreira 
pública, alçando-se a candidato a um 
concurso público.

A obra “Manual  de Direito 
Administrativo”, de autoria do Fiscal 
de Rendas do Município do Rio de 
Janeiro, Gustavo Mello Knoplock, 
(com experiência passada como 
servidor do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, atuando 
na área de controle externo) foi 
concebida com o propósito de melhor 
orientar este tipo de intérprete, 
de maneira concisa e objetiva, 
direcionando-o para um caminho 
além dos já conhecidos: a leitura de 
apostilas que, por vezes, não revelam 
a integralidade das informações 
e a leitura dos diversos Manuais, 
que apresentam teses diversas, mas 
igualmente de leitura obrigatória.

A complexidade da matéria, assim, 
é tomada por uma agradável leitura, 
capaz de orientar o intérprete a uma 
assimilação de fácil interpretação 
dos diversos conceitos exigidos nos 
exames de Direito Administrativo.

Não foi por outra razão que o autor 
desta obra sistematizou a capilaridade 
da disciplina, de maneira ordenada 
e proveitosa, valendo-se de uma 
metodologia capaz de orientar todos 
aqueles interessados na disciplina, 
abordando aspectos  teór icos , 
expondo considerações doutrinárias 
e jurisprudenciais, além de questões 
comentadas de concursos públicos, 
preocupando-se, inclusive, com a 
sua atualidade. Com este propósito, 
o agrupamento de informações 
apresenta um esboço sintético dos 
principais pontos relacionados ao 
Direito Administrativo, com suas 
respectivas controvérsias, facilitando 
a condução do estudo.

A apresentação do trabalho é 
reforçada pela harmonia na aplicação 
de recursos de comunicação com o 

intérprete, como a apresentação de 
dicas permitindo ao destinatário uma 
leitura objetiva e clara.

Bem por isso, o autor expõe o 
trabalho direcionado pontualmente 
ao aluno que se prepara para o 
árduo compromisso de dedicação 
a um concurso público, valendo-se 
de uma metodologia consistente na 
demonstração dos entendimentos 
da  dout r ina  ma jor i t á r i a  (por 
vezes destacando-se os pontos de 
divergência de interpretação entre os 
diversos autores administrativistas); 
de temas que costumam causar alguma 
hesitação nos candidatos; de questões 
comentadas de concursos, com vistas 
a evidenciar o posicionamento das 
respectivas bancas para aqueles 
assuntos considerados contraditórios; 
além de um resumo em quadro 
esquemático,  condensando as 
informações de maneira sucinta de 
tudo o que já foi exposto. Tal modelo 
tem a intenção de melhor aclarar 
a lembrança do candidato para 
respostas rápidas.
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INTELIGÊNCIA DISCIPLINADORA 
DOS PRONUNCIAMENTOS FISCAIS 
DO I.S.S.Q.N COM A CRIAÇÃO 
DE UM NOVO MODELO FISCAL, 
METODOLOGIA ELETRÔNICA E 
TERMINOLOGIA

Rafael Cabral Ribeiro
Técnico de Controle Externo 
- CAD

N

Autor - Luiz Alberto Rodrigues
GissOnline

ISSQN; c) o livro não indicava onde 
era o estabelecimento do tomador de 
serviços, nem o local da prestação 
de serviços. Logo, diante de suas 
observações, o livro de escrituração 
carecia de informações gerenciais 
que poderiam auxiliar os gestores 
tanto na própria atividade fiscal 
quanto em outras atividades da 
administração pública, a partir do 
maior conhecimento dos potenciais 
e deficiências da economia do 
município.

Diante do diagnóstico relatado, 
o autor desenvolveu um sistema 
i n f o r m a t i z a d o ,  a m p l a m e n t e 
abordado no livro, que permite 
a escrituração fiscal eletrônica, 
feita pelas empresas através da 
in te rne t .  Ent re  os  bene f íc ios 
apresentados pelo Sistema, constam: 
a) a identificação do tomador do 

serviço, que permite a confirmação 
das informações constantes na 
nota fiscal; b) a possibilidade do 
prestador de serviço emitir uma nota 
fiscal, em qualquer lugar, através 
da internet, sem a necessidade de 
estar com o bloco de notas fiscais; 
c) manutenção de um cadastro 
atualizado; d) o conhecimento, 
pela administração municipal, das 
atividades econômicas exercidas no 
município e o volume econômico 
transacionados por elas dentro e 
fora do município.

Por fim, cumpre explicitar que 
a obra alcança êxito no intuito de 
apresentar mais uma ferramenta, 
à  d i spos ição  dos  Munic íp ios 
Brasileiros, para auxiliar o controle 
e a gestão da atividade fiscalizadora 
do Imposto  sobre  serviços  de 
qualquer natureza.

“

”

O autor desenvolveu um 
sistema informatizado (...) 
que permite a escrituração 
fiscal eletrônica, feita pelas 

empresas através da internet.

a  busca  pe la  jus t i ça  e 
eficiência da arrecadação 
tributária, cada vez mais 

os entes que exercem a capacidade 
ativa de tributar lançam mão da 
tecnologia da informática – T.I. Os 
modernos sistemas informatizados 
de controle de tributos devem apoiar 
a atividade fiscal, cruzar e auditar 
informações,  além de otimizar 
tempo e custo, possibilitando maior 
efetividade na ação fiscalizadora do 
Estado. 

A presente obra “Inteligência 
Disciplinadora dos Pronunciamentos 
Fiscais do I.S.S.Q.N com a criação de 
um novo Modelo Fiscal, Metodologia 
Eletrônica e Terminologia” nos 
apresenta uma solução em T.I para a 
complexa gama de informações que 
são ou deveriam ser aproveitadas na 
gestão de Imposto Sobre Serviços 
de qualquer natureza. Nela o autor, 
Luiz Alberto Rodrigues, informa 
ter analisado, em sua atuação como 
fiscal da Prefeitura de São Bernardo 
do Campo, os processos de controle 
e metodologias aplicados a todas 
as facetas da gestão pública.No 
trato específico do ISS, ele traça 
um diagnóstico da escrituração do 
imposto, informando, entre outras 
coisas, que: a) o livro de escrituração 
de Prestação de serviço era falho e 
não existiam campos suficientes 
para diversos lançamentos; b) o livro 
tinha o único objetivo de recolher o 
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Com os nossos cumprimentos, 
temos a satisfação de agradecer a Vossa 
Senhoria a gentileza de encaminhar-
nos o exemplar da Revista TCMRJ 
nº 35, maio 2007, ao tempo em que 
parabenizamos a editora pela riqueza 
de assuntos de interesse geral.

Prof. Charles Camilo da Silveira
Secretário Municipal de Governo -PI

Honrada ,  ag radeço  a  Vossa 
Excelência, o envio da edição da 
Revista TCMRJ, dessa Corte, valendo-
me da ocasião para agradecer a gentil 
matéria referente à posse dos novos 
dirigentes do TRT da 1ª Região, e para 
destacar a relevância desta revista que 
sempre traz matérias de interesse da 
administração pública.

Desembargadora Doris Castro 
Neves

Presidente do TRT da 1ª Região

Me da mucho gusto saludarle y 
sobre todo tener noticias de usted, por 
medio de la correspondencia que nos 
hace favor de enviarnos por demas 
interesante para nosostros e el ambito 
de fiscalizacion municipal en las que 
nos toca participar.

Serua muy importante para nosostros 
conocer mas de cerca su ciudad y 
tener un contacto mas directo con 
ustedes, un grupo de regidores del 
ayuntamiento y su deridor podriamos 
tener una visista a su ciudad, si de ser 

posible pudiera mediar una invitacion 
de su parte, para poder correr los 
tramites administrativos en nuestro 
municipio.

Nos daria mucho gusto saludarlo 
de nuevo.

Gracias por sus atenciones.
Juan Francisco Cinco Zamarron
Sindico Municipio de Chihuahua

Cumprimento Vossa Excelência, 
agradecendo-lhe muitíssimo a remessa 
do exemplar da Revista TCMRJ, nº 35 
– maio/2007, tratando-se, sem dúvida, 
de valioso material de pesquisa para 
nossos trabalhos.

Benedito Gonçalves 
Desembargador Federal

Ao agradecer a remessa de exemplar 
da edição de número 35, maio de 2007, 
da Revista TCMRJ, quero felicitá-lo 
pela pertinência e vigor com que Vossa 
Excelência denuncia no editorial a 
omissão dos Governos da Cidade e do 
Estado diante do crescimento acelerado 
e desordenado das favelas e do caos 
urbano em que se transformou o Rio.

Com propriedade Vossa Excelência 
assinala que a inércia e a insensibilidade 
do Poder Público “comprovam que os 
governantes pouco fazem para mudar 
o dramático destino da população de 
baixa renda que vive nas favelas, muito 
menos para evitar que se alastrem pelas 
encostas dos morros da cidade”.

É uma aberração que,  como 
salientado pelo Professor Marcelo 
Baumann Burgos no artigo Favelas? 
Por um novo pacto citadino, seja 
admitida a construção clandestina de 
um prédio de 11 andares na Favela da 
Rocinha “sem qualquer controle do 
poder público”.

Seu editorial, o artigo do Professor 
Burgos e o conjunto de textos reunidos 
na edição dão à Revista TCMRJ um nível 
de excelência que merece aplausos de 
quantos têm acesso à publicação.

Mauricio Azêdo  
Presidente da ABI

Acusamos – e aqui estamos a externar 
o nosso agradecimento – o recebimento 
da Revista nº 35 – Maio/2007, do 
TCMRJ, cuja impressão, conteúdos 
temáticos e fotos ilustrativos, a latere 
dos registros históricos, sobremodo 
prende a atenção do leitor.

A temática abordada sobre o 
problema, bastante grave, habitacional 
a convergir para o favelamento da 
Capital, conduz à reflexão, uma 
oportuna estocada às autoridades 
condutoras dos destinos da decantada 
“Cidade Maravilhosa”, sem igual, o Rio 
de Janeiro.

Ellis Hermydio Figueira

Agradeço a remessa do exemplar da 
Revista TCMRJ, nº 35, de maio de 2007.

Cumprimento-o pela excelência do 
trabalho, com matérias interessantes 
sobre os mais variados assuntos, 
como urbanismo e atividade cultural 
no Rio de Janeiro, controle externo 
pelas Cortes de Contas e combustíveis 
alternativos.

Desembargador  Luis  Fe l ipe 
Salomão

Ao acusar o recebimento da Revista 
TCMRJ, edição de maio 2007, agradeço 
a gentileza do envio e cumprimento-o 
pela excelência da publicação.

Conselheiro Hermas Eurides 
Brandão

TCE/PR

“

”

    Acuso a recepção e muito agradeço 
os exemplares do nº 35 da Revista 
TCMRJ, referente a maio de 2007, que 
V. Exª teve a amabilidade de me enviar 
recentemente e onde tive o grato 
prazer de ver amplamente noticiada 
e ilustrada a realização das V Jornadas 
EUROSAI/OLACEFES de Lisboa, em 
maio passado.

Guilherme D’Oliveira Martins 
Conselheiro-Presidente – Tribunal de 

Contas de Lisboa
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Apesar de nossas relações pessoais 
– que dispensariam este escrito – não 
posso deixar de me manifestar sobre 
as “Palavras do Presidente” do intróito 
do nº 35 da Revista do Tribunal.

É importante – muito importante 
– que seja divulgado o pouco caso que 
anteriores governantes trataram a bela 
cidade que é (era) o Rio de Janeiro.

Espe ro  que  o  p re f e i t o  que 
venha suceder ao atual não se 
volte simplesmente para obra que 
naturalmente terá grande repercussão, 
desprezando, contudo, aquelas 
voltadas para o interesse público em 
geral. Em concreto, tem todo cabimento 
a invocação de Carlos Drummond de 
Andrade no seu poema “Favelatório 
Nacional”, especialmente o trecho 
final enfatizado na publicação:

“DEIXAR TUDO COMO ESTÁ PARA 
VER COMO É QUE FICA”.

Helio Saboya 

Ao cumprimentar cordialmente o 
prezado amigo, acuso o recebimento 
de exemplar da Revista TCMRJ, 
nº 35, relativo a maio de 2007. Na 
oportunidade, parabenizo-o  pela 
brilhante publicação.

Ministro Valmir Campelo - TCU

Acuso, com satisfação, recebimento 
da Revista TCMRJ, do mês de maio.

A belíssima capa já é convite para que 
seja folheada com atenção e curiosidade. 
Reunindo farto material do mais alto 
interesse específico, participação de 
membros da Academia Brasileira de 
Letras, assuntos, os mais diversificados, 
prende e surpreende a atenção do leitor.

Cumprimentos à Equipe da Revista. 
Parabéns pela diversificação das 
matérias divulgadas. Inicialmente 
atraindo pela curiosidade, nos converte 
em interessados e atentos leitores.

Eduardo Bittencourt Carvalho 
Conselheiro - TCE/SP

Com os meus cumprimentos, agradeço 
o envio da Revista TCMRJ, do Tribunal 
de Contas do Município, a qual fornece 

informações importantes sobre o controle 
da aplicação correta dos recursos 
públicos e a transparência nas atividades 
dos governantes, além das atividades 
culturais que o Rio de Janeiro oferece.

Marcelo Itagiba
Deputado Federal

Com atenciosos cumprimentos, 
agradeço a V. Exª a gentileza pelo envio 
da revista do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro. No ensejo, 
renovo-lhe meus votos de sucesso e 
êxito na sua brilhante carreira.

Maria Celeste Morais Guimarães 
Auditora-Geral – Governo do Estado 

de Minas Gerais  

Desejo formular, não só os meus 
agradecimentos pelo envio da Revista 
TCMRJ, mas os meus efusivos parabéns 
pela publicação de matérias atinentes ao 
“aprofundamento do controle social” 
como escreveu um de seus articulistas.

Maria José Aguiar Teixeira Oliveira
Desembargadora – TRT – 1ª Região

Cumprimento cordialmente Vossa 
Excelência e, na oportunidade, 
agradeço o exemplar da Revista TCMRJ 
elaborado por essa Corte.

Parabenizo-lhe pela ótima qualidade 
dessa Revista. Li atentamente “Palavras 
do Presidente”, de sua autoria e afirmo-
lhe, sem sombras de dúvidas, que o 
tema nela enfocado retrata não só a 
realidade dessa cidade maravilhosa, 
como também a do nosso Estado, o 
que muito nos preocupa.

Conselheiro Julio Cabral
Presidente do TCE/AM

Vimos manifestar  os  nossos 
agradecimentos pelo envio de um 
exemplar da Revista do Tribunal 
de Contas do Município do Rio 
de Janeiro nº 35 – maio de 2007 
– Ano XXIV, desse Egrégio Tribunal, 
apresentando os nossos cumprimentos 
pela qualidade da publicação enviada 
e aproveitamos a oportunidade para 

renovar os protestos de elevada estima 
e consideração.

Nival Nunes de Almeida 
Reitor da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro - UERJ

Tem o presente a finalidade de acusar 
e agradecer o recebimento da Revista 
TCMRJ nº 35 – maio/2007, dessa 
Egrégia Corte de Contas.

Esta Presidência, em nome do 
Colegiado, parabeniza Vossa Excelência 
pelo excelente trabalho apresentado, 
ressaltando a significativa importância 
dessa contribuição à sociedade e às 
Cortes de Contas. Informamos, ainda, 
que o exemplar foi encaminhado a 
nossa Biblioteca para conhecimento e 
divulgação.

Antonio Carlos Caruso
Presidente – TCE/SP

Acuso o recebimento da Revista 
TCMRJ – Um controle eficaz para um 
Rio melhor, parabenizando ilustre 
Presidente e demais membros dessa 
Corte, pelos excelentes trabalhos 
técnicos e jurídicos desenvolvidos, os 
quais estão inseridos nesta edição.

Deputado Mauri Torres 
Assembléia Legislativa do Estado de MG

Cumprimentando-o, agradeço a 
gentileza da remessa da Revista TCMRJ, 
Ano XXIV, nº 35, “Um Controle eficaz 
para um Rio melhor”.

Envio, em meu nome e no da Equipe 
da Multirio, os cumprimentos a V. Exª 
e Equipe Editora, pela qualidade da 
publicação e seu conteúdo relevante.

Regina de Assis 
Diretora Presidente da Multirio

Acuso o recebimento e agradeço a 
gentileza do envio da Revista nº 35 
– maio 2007 dessa Corte de Contas e a 
oportunidade de ter contribuído nessa 
edição com o artigo “O papel do Controle 
Interno na prevenção da fraude”.

Manoel Castro
Conselheiro-Corregedor – TCE/BA



158 setembro 2007 - n. 36    Revista TCMRJ   

R E V I S T A

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores.

Ficha bibliográfica: 

Revista do Tribunal de Contas do Município do 
Rio de Janeiro

     Ano I , n.1 (set/1981) .- Rio de Janeiro: TCMRJ, 
     1981-

     1. Administração Pública - Controle - Periódicos 
- Rio de Janeiro (RJ)

                                                           
CDU 35.078.3(815.3)(05)

Presidente: Thiers Vianna Montebello
Vice-Presidente: Jair Lins Netto

Gabinetes:
GCS-1 - Jair Lins Netto
GCS-2 - Fernando Bueno Guimarães
GCS-3 - Antonio Carlos Flores de Moraes
GCS-4 - Thiers Vianna Montebello
GCS-5 - Nestor Guimarães Martins da Rocha
GCS-6 - José de Moraes Correia Neto
GCS-7 - Ivan Moreira

Procuradoria Especial:

Procurador-Chefe:  Carlos Henrique Amorim Costa

Procuradores: Antonio Augusto Teixeira Neto; Armandina dos Anjos 
Carvalho; Edilza da Silva Camargo; Francisco Domingues Lopes

Secretaria Geral: Silvio Freire de  Moraes

Secretaria de Controle Externo:
Marco Antonio Scovino

1ª IGE - Responsável: Maria Cecília A. de S. Cantinho
2ª IGE - Responsável: Simone de Souza Azevedo
3ª IGE - Responsável: Elizabeth de Souza Mendes Arraes
4ª IGE - Responsável: Lucia Knoplech
5ª IGE - Responsável: Maurício Caldeira de Alvarenga Filho
6ª IGE - Responsável: Marta Varela Silva
7ª IGE - Responsável: Mauro César de Jesus Barbosa

Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD:
Claudio Sancho Mônica

Secretaria de Atividades Administrativas - SAA:
Heleno Chaves Monteiro

Departamento Geral de Finanças - DGF:
José Netto Leal Júnior

Departamento Geral de Pessoal - DGP:
Alexandre Angeli Cosme

Departamento Geral de Serviços de Apoio – DGS:
Eduardo Martins de M. Junior

REVISTA  TCMRJ
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Ano XXIV – Nº 36 – Setembro de 2007

Rua Santa Luzia , 732/8º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP  20.030 – 040
Tel: (0XX21) 3824.3690  - Fax: (0XX21) 2262.7940
Internet: www.tcm.rj.gov.br
E-mail: tcmrj_publicacao@ rio.rj.gov.br
Pedidos de exemplares desta Revista pelo telefone 3824.3690

Diretoria de Publicações
Editora: Vera Mary Passos 
Redatores: Denise Cook , José Luciano dos Santos Clemente e 
Vera Mary Passos
Equipe: Carla Rosana Ditadi, Denise Losso, Maria da Graça Barros 
de Oliveira, Meri Silva e Rose Pereira de Oliveira 
Edição de Arte: Diversa Design 
Fotografia: Ivan Gorito Maurity
Projeto Gráfico: Carlos D
Impressão: Walprint Gráfica e Editora

Gabinete da Presidência:
Chefe de Gabinete: Sérgio Aranha

Assessor Especial da Presidência:
Sérgio Tadeu Sampaio Lopes

Assessoria de Informática - ASI:
Rodolfo Luiz Pardo dos Santos

Assessoria Jurídica - AJU:
Luiz Antonio de Freitas Júnior

Assessoria de Legislação - ALE:
Maria Cecília Drummond de Paula

Centro Cultural - CC:
Maria Bethania Villela 

Diretoria de Publicações - DIP:
Vera Mary Passos

Divisão de Biblioteca e Documentação - DBD
Maria de Fátima Borges Gonçalves de Miranda

Secretaria das Sessões – SES
Elisabete Maria de Souza

Assessoria de Comunicação Social
Elba Boechat Leme

CAPA: Entrada do Maracanã - Abertura dos Jogo Pan-
americanos 2007.



Apta a receber sugestões, reclamações, 
denúncias e críticas, a Ouvidoria do 
TCMRJ completa um ano de serviços 
prestados ao cidadão carioca.

Pelo telefone 0800-2820486 ou no site   
www.tcm.rj.gov.br, o cidadão poderá 
colaborar com o acompanhamento da 
gestão pública.

Ouvidoria do TCMRJ:
canal de comunicação com a sociedade.
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